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Gegužinė šventė.
Visu miestu darbininkai 

gana smarkiai rengiasi prie 
gegužinės parodos. Ma
noma, kad šįmet gegužinės 
parodos bus taip iškilmingos, 
kaip dar niekad nebuvo.

NevfYorke gegužinėje pa
rodoj dalyvaus 80,000 kriau
čių, ko seniau niekad nebū
davo. Toksai yra nutarimas 
kriaučių unijos.

Sufragistė važiuoja 
pasitarti.

New York, 20 d. bal. Va
dovė Amerikos sufragisčiu, 
Mrs. Carrie Chapman Catt, 
prezidentė tarptautiškos mo
terų Draugijos išgavimui bal
savimo teisiu, važiuoja į 
Angliją, kad pasitarti su te
nykštėms sufragistėms apie 
smarkesnį veikimą.

Mat, Londone norima įkur
ti vyriausią ant viso pasaulio 
sufragisčiu tarybą.
Morganas paliko daugiau-
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Morganas, persiskirdamas 
su šiuom,pasauliu, paliko di- 
džiausį palikimą. Abelnoji pa
likimo suma siekia $100,000,- 
000.

Tuo tarpu, kiti milijonie
riai jo draugai palikdavo 
daug mažiau.

Milfordo paroda.
19 d. bal. Milforde atsibu

vo IWW. milžiniška demons
tracija. Parodoje dalyvavo 
daugiaus, kaip 2000 žmonių. 
Tarp ju didesnė pusė strei
kieriu.

Kaliniai apskelbė bado 
streiką.

Denvers, Colo., 18 d. bal. 
Pereitame num. “Laisvės” 
rašėme apie barbarišką elgi
mąsi vietinės valdžios su a- 
reštuotais nariais IWW. Da
bar galime pranešti, kad pa
sodinti kalėjiman unijistai 
apskelbė bado streiką. Iš- 
pradžiu kalėjimo vyriausybė 
norėjusi juos maitinti tik 
duona ir vandeniu. Tuomet 
jie visiškai atsisakė nuo val
gio.
Edisono darbininkai glau

džiasi prie IWW.
Orange, N.Y. Edisono Co. 

darbininkai nutarė prisi
glausti prie IWW. unijos. Ta 
kompanija samdo daugiaus, 
negu 6000 darbininku. Jie 
padarė didelį susirinkimą ir 
apie 1000 darbininku nutarė 
įsirašyti į IWW. uniją.

Kiek žmonių užmuša 
automobiliai?

Albany, 19 d. bal.—New 
Yorko valstijoj per du pa
skutiniu metu užmušta au
tomobiliais 967 ypatos. Su
žeista gi apie septyni tūks
tančiai. Todėl gubernato
rius įneša legislalūron bill’iu, 
kad už užmušimą bei sužeidi
mą būtu (smarkiai baudžia
ma. Tuomet publika bus 
daugiau apsaugota.

Patersono streikas.
Amerikos Darbo Federaci

ja nutarė įsikišti į streiko rei
kalus. I. W. W. prieš tai 
smarkiai protestuoja, nes, 
.anot ju, federeišiai nori pa-
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tarnauti bosams ir užkenkti 
darbininku gerovė!. Darbi
ninkai turėtu laikytis prie L 
W.W., kuri gerai veda šį 
streiką.

Laikraščiai bylinėjasi.
Rusu pirmeiviškas laikraš

tis New Yorke “Ruskoje Slo- 
vo” padavė teisman rusu so
či jaiistišką laikraštį “Novy 
M i r” už tariamą biznio gadi
nimą. Pirmeiviškas laikraš
tis reikalauja nuo sočijalistiš- 
ko $25,000.

Peštynės kilo todėl, kad 
“Novy Mir” garsino, jog 
“Ruskoje Slovo”, sustreika
vus zeceriams, sustatomas 
skebais.

Bostono rubsiuviu

Po ilgos ir audringos strei
ko kovos, kuri tęsėsi 11 sa
vaičių, ant galo streikas užsi
baigė darbininku laimėjimu. 
Nors męs panešėme daug 
skurdo ir vargo, kentėjome 
alkį ir šaltį, saugojome dirb
tuves, kaip savo akį—bet tas 
mūsų triūsas nenuėjo ant 
nieko. Ir štai 17 d. balan
džio streikas faktiškai pasi
baigė, galima sakyti, pilnu 
laimėjimu:

1. Pripažino mums uniją.
2. Sutrumpino darbo lai

ką iki 50 valandų į savaitę.
3. Pakėlė mokestį (nedė- 

liniams) nemažiau,kaip $1.00 
į savaitę.

4. Štukinio darbo mokes
tį nureguliuos tam tikras ko
mitetas, susidedantis iš abie
ju pusiu, jkaip darbininku, 
taip ir darbdaviu.

5. Sub-kontraktieriai pa
naikinti .

6. Švaresnis dirbtuvių už
laikymas.

7. Jokis darbdavys neturi 
tiesos pavaryti iš darbo dar
bininką be žinios unijos ko
miteto.

8. Liuesam laike unijos 
komitetas turi tiesą Itolek- 
tuoti bile mokesčius, paskir
tus per uniją.

9. Iškilus kokiems nors 
dirbtuvėje nesusipratimams, 
dalykas bus pavesta išrišti 
trečiųjų teismui ir

10. Šita sutartis padary
ta ant 2 metu. Jei bile kat
ra nors pusė užmanytu lau
žyti t^ sutartį, turi būt apie 
tą pranešta pirm to už 2 mė
nesiu laiko.

Streikas liko išlaimėtas tik 
pasidėkavojant atjautimui 
mūsų plačios visuomenės, ku
ri prisidėjo prie mūsų išlai- 
m ėjimo, kaip gausiomis au
komis, taip ir dvasišku su
stiprinimu mūsų pajiegu žo
džiu ir per spaudą. Tam 
streikui atjautė visi ir visur. 
Niekas jam nebuvo priešin
gas, nes matė, jog mūsų rei
kalavimai tiesoti. Aukas 
rinko net tolimiausiose vals
tijose ir siuntė kuogeriausius 
linkėjimus laimėti kovą.

Laikraštija talpino visus 
presos komiteto pranešimus, 
o ypatingai vietiniai “Kelei
vis” ir “Laisvė”, kurie nie
kados neatsisakė mums pa
tarnauti.

Kalbėtoju taipgi niekados

BOSTON, MASS., 22 BALANDŽIO (APRIL), 1913 m.
Entered as second class matter November 13, 1911, at post office at the Boston, Massachusetts under the Aėt fo March 3,1879

nestokavo ir ant kiekvieno 
mūsų pakvietimo nuolatos 
pribūdavo ir savo karštomis 
prakalbomis sustiprydavo 
mūsų sielą ir priduodavo 
energijos tolimesnėje mūsų 
kovoje. Jais buvo vietiniai 
socijalistai: Prūseika, Michel- 
sonas, Bagočius ir kiti.

Vietinės draugystės, kaip: 
Lietuviu Ukėsu Kliubas da
vė savo svetainę uždyką strei- 
kieriams laikyti susirinki
mus. Socijalistu 60 kuopa, 
draugystės: Vytauto,Šv. Pet
ro ir Povylo, Šv. Kazimiero, 
Lietuvos Dukterų ir 1.1, pri
sidėjo gausiomis aukomis 
prie mūs sušelpimo.

Laikraščiu leidėjai nesigai
lėjo ju mums prisiųsti, kad 
apšviesti mūsų protą, turint 
liuoso laiko. “Keleivis”, “Lai
svė”, “Draugas”, “Lietuva”, 
“Katalikas”, ir “Vienybė 
Lietuvninku” siųsdavo po 300 
egz. į savaitę; “Kova”—200 
egz,; “Tėvynė”—30 egz/; ret
karčiais prisiusdavo ir “Sau
lės” po keletą egz.

Už tokį didelį atjautimą 
plačiai visuomenei, laikraš
čiu leidėjams, vietiniams so
cijalistu kalbėtojams, visoms 
draugystėms, kaip vietinėms, 
taip ir iš kitur, kuopoms ir 
pavieniams, kurie tik prisi
dėjo kuom nors prię. mūsų 
parėmimo—esame širdingai 
dėkingi ir tariame ačiū. 
Esame taipgi dėkingi visiems 
unijos komitetams, kurie dir
bo laike streiko, o ypač pir
mininkui Lietuviu skyriaus 
No. 149 P.Urbšai, kuris dir
bo nenuilstančiai ir su pasi
šventimu ir tariame širdingą 
ačiū.

Męs šiandien jaučiamės 
didvyriais ir drąsiai iškėlę 
savo gąlvas einame su pasi
didžiavimu prie skamban
čios muzikės ir aido “Marse
lietės” į dirbtuves. Męs 
linksmi ir laimingi, ir džiau
giamės, kad esame pergalė
tojais trano—kapitalo. Da
bar, susispietę po sparnu savo 
organizacijos, veiksime ir ant 
toliaus pagerinimui, kaip sa
vo, taip ir kitu darbininku 
būvio. Męs žinome ir su
prantame, kaip žiaurus šian
dieninis gyvenimas, todėl ne- 
nuleisime žemyn ranku, bet 
dirbsime ir darysime viską 
panaikinimui tamsos, kad ne
reikėtu daugiau streikuoti, 
o turėti žmonišką gyvenimą.

Šis streikas, tai mums di
delė lekcija. Męs supratome 
svarbumą savo organizacijos 
ir išsimokinome, kaip kovoti. 
Mum aišku, kad tik per vie
nybę ir susipratimą galima 
pagerinti būvį ir?tik šelpda
mi vieni kitus nulaužiame 
ragus savo siurbėlėms, todėl 
mūsų šauksmas: išnaudoki
me kiekvieną proga sustipri
nimui savo organizacijų, pri
sidėkime prie sušelpimo kitu 
streikieriu, paduokime vieni 
kitiems draugišką ranką, nes 
mūsų darbininku išsiliuosa- 
vimas priguli til^ nuo mūs 
pačiu.

Spaudos Komitetas:
J. A. Bekampis, 
St. Grubliauskas,

A. Latvinskas.

Japonai reikalauja kares.
Tokio. 19 d. bal. Japonai 

baisiai įpyko ant Suvienytu 
Valstijų už tai, kad Califor- 
nijos legislatūra uždraudė ja
ponams įgyti žemės nuosavy- 

20,000 žmonių įtaisė milžiniš
ką demonstraciją ir šaukė, kad 
japonu valdžia apskelbtu Su
vienytoms Valstijoms karę.

Daugelyj miestu buvo lai
komi protesto mitingai. Lai
kraščiai talpina sieksninius 
straipsnius ir taip-pat agituo
ja prieš Suvienytas Valstijas.

Generališkas streikas 
Belgijoj.

Jau dabar ir valdžia pripa
žįsta, kadstreikieriu skaičius 
siekia arti pusės milijono 
žmonių. Dienos nuostoliai 
siekia milijonu doleriu. Val
džia jau pradeda nugąstauti, 
nes daugelyj /vietų greitai 
pritruks kuro, kurio visai ma
žai beliko. Didžiausiame 
Belgijos uoste Antverpene 
darbai veik visai apsistojo.

19 balandžio dieną išėjo 
streikan tipografiju darbinin
kai. Susirėmimai darbininku 
su policija buvo netoli Lježo, 
kur ant streikieriu buvo iš
siųsta < policijai. Kelios de
šimtis darbininku sužeista.

Antverpenan atgabenta 
skebU| daugiausia negru, bet 
tai nedaug užkenks streikui. 
Sustreikavo Antverpeno doku 
darbininkai. Šiomis dieno
mis prie streiko prisidės ir 
jūreiviu unija.
Veik visiškai sustojo darbai 

audinyčiose, stiklo dirbtuvėse 
ir mainose. Didžiuma darbi
ninku geležies ir plieno dirb
tuvėse irgi streikuoja.

Katalikišku uniju vadovai 
perdėm tebevaro streiklau- 
žišką agitaciją.

Vaklžia išlošė bylą.
įdomi byla neseniai buvo 

Belgijoj. Byla buvo tatpe 
Belgijos valdžios ir mirusio 
karaliaus dukterų. Mat, mi
ręs karalius paliko labai daug 
turtu. Bylą išlošė valdžia, 
nes jai kliuvo kelios dešimtįs 
milijonu doleriu. Dujkterįs 
laimėjo penktą dalį tėvo pa
likimo.

Sudinamitavo atstovo 
namą.

Londono sufragistės ne 
juokais pradėjo vartoti tero
rą. Pereitą savaitę jos padegė 
ir sudinamitavo namą 
parlamento atstovo, 
buvo joms priešingas.

Už vestuves pustrečio 
Ii jono.

Kuomet darbininkams 
kiekvienas centas brangus, 
mūsų didžiūnams gdlima net 
milijonus į balą mėtyti.

Greitu laiku atsibus vestu
vės tarpe Anglijos kunigaikš
čio ir Vokietijos kaizerio 
dukters Viktorijos Luizos. 
Kaip apskaitoma, vestuvės 
apsieis arti pustrečio milijo
no doleriu. Vestuvėse daly
vaus žymiausi pasaulio dip
lomatai ir net septyni kara
liai. /
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Prūsu karalius Vilius II 
šiomis iškilmėmis nori paro
dyti savo “galybę.”
Juodkalnija nusileidžia.
Juodkalnijos karalius Mi

kalojus išleido paliepimą, 
kad jo kariumenė liautųsi 
bombardavusi Skutari. Ma
tomai, pabijojo didžiųjų val
stybių grąsinimo.

Bulgarija, Serbija, Graiki
ja jau sutiko, kad didžiosios 
viešpatijos patarpininkautu 
karės užbaigime. Manoma, 
kad šią savaitę karė pasi
baigs.

Nuteisti automobilių 
banditai.

Paryžius, 19 d. Iš keturiu 
automobiliu banditu trįs bus 
nužudyti, vienas gaus amži
ną kalėjimą. Ant jo susimy
lėjo Francijos prezidentas.
Popiežiaus padėjimas eina 

geryn.
Pastaromis dienomis po

piežiaus sveikata pagerėjo. 
Vienok ^daktarai sako, kad 
tai tik laikinis pagerėjimas. 
Liga taip paardė popiežiaus 
organizmą, visas jisai jaučia
si taip nenormališkai, 
visviena ilgai gyventi 
nereikės.

Nelaimės auga.
Londonas, 19 d. bal. 

metai Londone auga 
čius nelaimingu atsitikimu. 
Štai 1911 metais nelaimiu 
buvo 1,557, kuomet pereitais 
metais buvo jau 1,764.
Karaliui ir be trono gerai.

Berlynas, 20 d. bal. Buvęs 
Portugalijos karalius Manu- 
elis, išvytas iš savo krašto, 
šlamatuojasi iš vieno sosta- 
pilio į kitą. Berlyne jam pa
vyko padaryti gerą “biznį.” 
Jisai susijieškojo sau sužiedo- 
tinę iš karališkos giminės. 
Taigi ant tūlo laiko jo patuš- 
tėjusi kasa prisipildis skam
bučiais.

Kooperacijų palocius.
Hamburge, Vokietijoj, sta

tomas puikiausis kooperaci
jų palocius, kuris lėšuos mi
lijonus , markiu. Tai aiškus 
ženklas pakilimo kooperaci
jos judėjimo Vokietijoj.

Valdžia bijosi visuotino 
streiko.

Bruselis, 20 d. bal. Val
džia jau išsigando generališ- 
ko streiko. Sakoma, kad 
artymiausiame parlamento 
posėdy valdžia priims pirm
eiviu propoziciją ir pažadės 
permainymą rinkimu tvar
kos, taip, kad kiekvienas pi
lietis turės renkamąjį balsą.

Kiekviena streiko diena 
atneša milijonus doleriu nuo
stoliu, o streikieriu skaičius 
vis auga. Tat aišku, kad 
valdžia yra išsigandusi.
Deklaracija Chinijos ne

prigulmybės.
Chinijoj jau apskelbta de

klaracija neprigulmybės. 
Štai keli žodžiai iš tos dekla
racijos: “Dangaus valia ap
sireiškia per žmonių valią. 
Šimtams milijonu žmonių gy
ventoju turi prigulėti vy
riausia valdžia Valstijoj.”

Deklaracija neprigulmybės 
yra didelis žingsnys pirmyn. 
Bet Chinijos žmonėms reikes 
dar kovoti už socijalistišką 
deklaraciją.
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Mečnikovas nevažiuoja 
j Rusiją.

Garsiausias pasaulio dak
taras prof. Mečnikovas, gy
venantis Paryžiuj, kuomet 
valdžia jam pasiūlė puikią 
vietą, pasakė: “nors labai 
myliu Rusiją ir norėčiau jon 
grįžti, betgi Rusijoj mokslo 
vyrams nėra jokios laisves. 
Nors ir norėčiau numirti savo 
tėvynėj, bet mokslas Rusijoj 
yra didžiausiame panie
kinime. Aš negalėčiau iš
kęsti Rusijoj net dvieju sa
vaičių prie dabartinės tvar
kos. Rusijos mokyklas val
džia nori paversti į kazar- 
mes”.

Bedarbės.
Rusijoj prasideda bedar

bės. Lodziuje tūkstančiai 
žmonių vaikščioja be darbo. 
Maskvoj tas pats. Valdžia 
draudžia bedarbiams orga
nizuotis.
Bučiavo paveikslą ir nu

kando briliantus.
Smolenske, vienoj paveiks

lu bažnyčioj buvo toksai atsi
tikimas. Priėjo vienas po
nas pabučiuoti “šventą” pa
veikslą. Bučiuodamas, nu
kando du puikiu briliantu ir 
du auksiniu knypkiu.
Studentai ąjipatininkai.
. Brangus pragyvenimas 

Maskvoj privertė augštesniu- 
ju Maskvos mokyklų moksla- 
eivius jieškoti sau uždarbio. 
Taip štai Maskvoj studentai 
įsteigė laikrodžiu taisymo 
dirbtuvę. Ir gaspadorius tos 
dirbtuvės ir visi jos darbinin
kai—vien studentai. Daug 
studentu dirba, kaipo siuvė
jai, siuvėju dirbtuvėse. Šio
mis dienomis kursistės irgi 
atidengia Maskvoje dvi dirb
tuves, kur siūsiahčios balta- 
rūbius ir tai tiktai vien pa
čios kursistės.

byla.
Varšavos teismas* užbaigė 

36 kataliku ir marijavitu by
lą; visi jie buvo kaltinami, 
kad užpuldinėję ir mušę ma
rijavitus. Nuteisė areštan- 
tu skyriun du kunigu ir tris 
valstiečius-katalikus; 11 ka
taliku ir du marijavitu vals
tiečiu—penkiems mėnesiams 
kalėjiman. Kiti išteisinti.

Teismas nutarė pasirūpin
ti sumažinti nuteistiemsiems 
bausmę.

Degtinės upelis.
8,989,918 viedru degtinės 

parduota visoj Rusijoj vien 
tik sausio mėnesyj šių metu. 
Gauta už tą visą degtinę 75,- 
854,469 rubliai, arba 1,589,- 
647 rubliais daugiau, negu 
sausio mėnesyj pereitu metu.

t

Varšava.—Cholino apygar
doj siaučia piktadariu gauja, 
kuri apiplėšia pakeleivius ir 
dvarus. Kadangi ju sugau
ti neįstengia, tai dvarininkas 
Vinglinskas patsai ėmė gin
tis. Jam pasisekė sugauti 
keli žmogžudžiai. Ištrūku- 
siejie užpuolė ant dvaro ir 
užmušė jį patį ir 2 tarnu, su
žeidė jo dukterį, 
dvarą ir pasislėpė.
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“Laisvei” rašo iš Vilniaus: 
Po vasario manifestui ir 

Vincui Mickevičiui pasibaigė 
katorgos bausmė. Jisai iš
sėdėjo kalėjime nuo. 1907 
metu. Teko pamatyti Vil
niaus, Suvalkų, Varšavos ir 
Vladimiro kalėjimus.

Katorgos gyvenimas sun
kiai atsiliepė ant jo sveika
tos: džiova labiau plaučius 
apėmė ir kojų reumatizmą 
jis gavo, šešęri kalėjimo 
metai ir tvirč^ąusius žmones 
pakerta!

O vis dėlto jis nenusimi
nęs. Nors nejauku Sibiro 
taigoj, bet draugu užuojauta 
jį suramins.

Nemyli caro.
“Laisvei” praneša:
—Gardino gub. Navaros 

valsčiaus sodiečiams žemie
čiu viršininkas pasiūlė nusi
pirkti šv. paveikslą caro ju- 
bilėjaus iškilmei. ^Beveik 
vienu balsu valsčiaus sueiga 
nesutiko pirkties. Užtat da
bar viršininkas visus seniū
nus nubaudė po 7 paras at
sėdėti.

“Šiaulių Žodis.”
“Laisvei” praneša:
Administracija leido čia į- 

kurti “Šiaulių Žodį.” Tai sa
vaitinis laikraštis. Rodosi, 
pradės eiti rudenį ar po nau
ju metu.

Pirmasai perkūnas.
“Ūkininkui” rašo, kad 

daugelyj vietų Lietuvoj apie 
20 d. kovo trankčti pirmas 
perkūnas.

Suėmė 45 emigrantus.
“L. Ūkininkas” praneša, 

jog 25 d. kovo Švėkšnos vals
čiuje ties sodžium Voveriai, 
pasienio kareiviai suėmė 45 
emigrantus, tarpe kuriu bu
vo 4 moterįs. Kiti visi jau
ni vyrai, daugiausia bėgę 
nuo kariumenės. Vienas iš 
vyru sužeistas iš šautuvo į 
blauzdą ir paimtas ligonbu- 
tin.

Visi beveik šiauliškiai ir 
telšiškiai.

Suimtas ir “vadas” Tolei- 
kis, kurį apskundė kiti “va
dai”, kuriu čia gyva bala.

i

I

i

Lenkai darbininkai.
Rokiškis (Zarasu p.) Gra

fas Przezdzieckis atvežė 100 
darbininku iš Lenkijos 8 mė
nesiams. Jiems moką į mė
nesį: vyrams po 11 rub. ir 
valgymą, moterims po 9 rub. 
ir irgi valgymą duoda. Čia
buviams duoda į mėnesį tik 
po 12 ir 14 rub. ir savo val
gymas. “Ponai” manė, kad 
išeis pigiau, bet apsigavo. 
Dabartės ir mūsų žmonės už 
£okią pigią algą nebebūsią.

Didelė nelaimė.
Šilalėj (Ras. p.) Kovo 22 d. 

atsitiko baisi nelaimė. Ūki
ninko Dirmoto bernas su jo 
sūnumi važiavo per Neivo- 
čiu malūno tiltą; tilto kalkės 
palūžo ir bernas su vaiku, 
vežimu ir arkliais įkrito van
denin. Bernas su arkliais 
išsigelbėjo, bet vaikas nūs 
kendo.
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Po Brooklyno ir 
Bostono streikų.

Bostono kriaučių streikas 
pasibaigė tokiuo pat laimėji
mu, kaip ir Brooklyno. Tei
sybė, nors ne visi reikalavi
mai, kaip jie eilėje stovėjo, 
yra išpildyti, vienok laimėji
mas daug daugiau persilen
kęs į kriaučių, negu į bosu 
pusę. Džiaugsmo jausmas ir 
savo spėkos pajautimas turi 
apimti kiekvieną streikierį. 
Šitas pirmutinis laimėjimas, 
mūšy nuomone, neturi būt 
paskutiniu. Mus laukia daug 
didesnė kova priešaky, negu 
ta, kurią męs šiame streike 
pakėlėme. Kova, kurią kriau
čiai pakėlė, turi parodyti, ką 
męs turime pataisyti savo 
organizacijose, kad ateityje 
mūsų kova ‘būtu pasekmin- 
gesnė.

Pirmas ir svarbiausias da
lykas — tai unijos reikalas. 
U.G.W. unija, kuri yra dali
mi Ą^nerikos Darbo Federa
cijos, nepasirodė šiame strei
ke pilnamę spindėjime. Žmo
nės kalba, ir ne be pamato, 

Jkad Rochestery, Philadelphi- 
joj ir Baltimore]’ streiko va-

I dovai sulošė bjaurią rolę, tei
singiau sakant, pardavė kriau
čių reikalus. Tas pats būtu 
buvę ir Brooklyne, jeigu ne 
darbininku susipratimas.

Taigi męs privalome apie 
\,savo viršininkus pagalvoti, 

nes tai yra mūsų priedermė, 
nuo to priklauso mūsų unijos 
puolikas ar galybė. Ligišiol 

% kriaučiai girdėjo, kad Ameri- 
i kos Darbo Federacijos vadai 

sykiu puotauja su kapitalis
tais, sykiu agituoja už demo
kratu partiją ir t. t. Bet da
bar kriaučiai savo akimis pa
matė, ką tai reiškia bernavi- 
mas prieš kapitalistus unijos 
vadovu.

Todėl, mūsų nuomone, kiek
vienam susipratusiam kriau- 
čiui reikia rinkti į unijos va
dovus ne bespalvius klapčiu
kus, kurie neturi jokiu prin
cipu ir palaiko buožiu galybę, 
bet socijalistus. Soci- 
jalistai turi užkovoti 
Amerikos Darbo Fede
raciją !

Antras dalykas—tai finan
sinis klausimas. Visi kriaučiai 
skundėsi, kad unija mažai te- 
rėmė streikierius pinigiškai. 
Tuo tarpu Amerikos Darbo 
Federacija piniginga. Kaip 
ten nebūtu, bet jeigu vado
vystė bus geresnėse rankose, 
tuomet susitaupys ir finan
sai. Išėjus į kovą, reikia tu
rėti atsargos bent vienam-ki- 

J tam mėnesiui. Čia mums daug 
ko reiktu pasimokinti pas vo
kiečius ir anglus.

Trečias dalykas—tai takti
kos klausimas. Męs stojame 
už visuotiną streiką, Federa
cijos gi vadai nori išblaškyti 
mūsų jiegas, padalindami 
tuos kriaučiushnet į kelis sky
rius, kuriu vieni streikuoja, 
kiti ne. Panaši Gomperso ir 
jo šalininku taktika veda 
mus prie demoralizacijos ir 
pralaimėjimo. Todėl pana
šiai dalinio streiko taktikai 
reikia užgiedoti amžiną atil- 

j sį. Jo vieton męs rekomen
duojame visuotiną streiką tū
loje išdirby s tėję, kada kovon 
stoja visi ligi vieno.

Ir šitame streike, jeigu tik 
būtu prisilaikyta torprincipo, 
jeigu būtume apskelbę visuo
tiną streiką, laimėjimas būtu 
buvęs daug greitesnis ir pui
kesnis.

Lai visa tatai mus pamoki
na. Būkime svarstančiais, gal
vojančiais unijistais. Ne pa
liegusi, bet kovojanti unija— 
tai musu tikslas. Ir ta unija 
turi eiti išvien su politiška 
socijalistu partija, nes šis 

streikas aiškiausia parodė, 
kad darbininkai turi įgyti į 
savo rankas valdžią.

Socijalistu organizacijos, ju 
kalbėtojai ir j u laikraštija 
buvo jums, kriaučiai, nepa
vaduojami talkininkai.

Todėl visi išvien prie švie
sesnės ateities, kada žmogus 
žmogui nebus žvėrimi, kaip 
dabartės, bet mylinčiu bro
liu ir seserimi!

Religiški pamišėliai
Ar jūs žinote, kas tai yra 

religiškas pamišimas? Tokiu 
apsireiškimu dar ir šiandien 
yra, nors jau daug mažiau, 
kaip seniau.

Paimkime pavyzdį. Nese
niai viename miestely New 
Hampshire valstijos viena 
moteriškė sumanė ištirti, ko
kią galybę turi peklos ugnis. 
Ji padėjo savo kojas ant į- 
kaitinto pečiaus ir tol kaiti
no jąs, kol žado neteko..

Kodėl ta moteriškė pana
šiai elgėsi? Ji gavo proto su
mišimą ant religiško punk
to. Ji daugiaus apie nieką 
nemanė, kaip apie peklą, am
žiną bausmę. Ji drebėjo dėl 
tos amžinos bausmės. Pa
galiaus religiškas pamišimas 
apėmė visą jos esybę.

Galbūt, atsimenate dar 
tokį atsitikimą, kad viename 
Lenkijos mieste bobelės bū
tinai užsimanė nukryžiavoti 
marijavitu kunigą.

Matomai, jąs taip-pat bu
vo apėmęs religiško pamiši
mo jausmas.

Po mūsų kapucino pamok
slu jau keli žmonės nuvažia
vo į dangaus karalystę.

Tai tiek faktu. Seniaus 
panašiu atsitikimu būdavb 
daug daugiau, negu da
bar.

Amžinos mislįs apie aną 
pasaulį visiškai užslopindavo 
meilę prie šio gyvenimo. 
Žmogui šis gyvenimas ir jo 
vargai pasidarydavo menk
niekiais, apie kuriuos jisai 
nei negalvodavo. Jam rūpė
davo arba rojaus pavėsiai 
arba peklos ugnis.

Tuomet mūsų viešpačiai su 
tokiais žmonėmis darydavo, 
ką norėdavo...

Jeigu panašiu religišku pa
mišėliu būtu daugiau,7 tuo
met liautųsi žmonijos pro
gresavimas.

Todėl panašiems pamišė
liams, o ypač kunigijai, kuri 
savo pamokslais priveisia 
panašiu pamišėliu, męs turi
me skelbti kovą.

Juo tamsesnė žmonija, 
juo daugiaus tokiu pamišė
liu. Juo ji šviesesnė—juo 
j U mažiau.

Bostonietis.

Pirmi žingsniai Wiisono 
administracijos.

Kaip ten nebūtu, ®et Wil
sonas ir visa jo partija su di
deliu smarkumu nori praves
ti pažadėtąsias reformas. 
Mūsų politikieriai subruzdo, 
kaip bitės avilyje. Į kovą 
įtraukta ir laikraštija. Kong
resas, trustai, ministerial, 
politikieriai, laikraštininkai 
—visi jie šaukia, kritikuoja 
vieni kitus, tai žada išgany
mą, tai gązdina prapultimi.

Apie ką ir dėlei ko tas ler- 
mas? Ogi apie muitus. Dar 
nebūdamas prezidentu, Wil
sonas kiekvienoj savo prakal
boj kalbėjo apie muitu kenks
mingumą. Kongrese jisai tą 
patį pasakė. Jisai pasakė, 
kad Amerikos pramonija 
šiandien taip išaugo, kad jei 
nereikia bijoties užrubežio 
konkurencijos.

Bet visas svarbumas dabar 
tame, ar eis su Wilsonu visa 

[ demokratu partija? Pasiro- 

do, kadne. Padėkim, kada 
tik užėjo kalba apie panaiki
nimą muito ant cukraus, tuo- 
jaus nesavais balsais pradėjo 
šaukti pietiniu valstijų plan
tatoriai. Jie nenori užsieni
nio cukraus, nes tuomet tu
rėtu atpigti Amerikos cuk
rus. •

Kaip tik užėjo/kalba apie 
nuėmimą muitu ant medžiu 
—tuojaus suriko giriu pirk
liai Washingtono valstijoj.

Audinyčiu savininkai ir 
plieno magnatai jau apskel
bė ir kovą Wilsonui. Batu 
pramonininkai taip-pat or
ganizuojasi. Ką gi reiškia tas 
viskas? Tas reiškia, kad dalis 
demokratu, susivienyjus su 
republikonais, gali neprileis
ti prie muitu panaikinimo. 
Bet gali būti dar ir vidurinis 
išėjimas, tai toks menkas nu- 
mušimas muitu, kaęrjisai 
Amerikos kapitalistams bus 
nebaisus. 7 •

Tai taip šiandien išrodo vi
sa ta kova dėlei muitu.

Keno bus daugiau spėkų— 
tie ir laimės. Šiandien iš 
muitu susidaro daugybės pi
nigu. Tad, jeigu muitus 
panaikinti, iškur gi valdžia 
ims pinigu?

Wilsonas ir jo ministerija 
ant to atsako: męs apdėsime 
mokesčiais kiekvieną turtin
gą žmogų ir tuomet bus pini
gu. ’ Kas turi metinio pelno 
daugiaus,nei $5,000, tasai tu
rės mokėti mokestį.

Įdomus tasai apskaitymas, 
kas galės mokėti mokes
čius. Pasirodo, kad iš 100 
Suvienytu Valstijų piliečiu 
tiktai 2- 3 turi daugiaus me
tinio pelno, negu $5,000. Ki
ti 97 iš šimto—turi mažiau. 
Žinoma, stambusis kapitalas, 
kaip galėdamas, kovos su su
manytais mokesčiais.

Ateitis įrodys, ar ištesėk 
Wilsonas toje kovoje...

Kur didžiunija link
sminasi.

Chicagos komisija, kuri 
tyrinėja klausimą apie paleis
tuvystės priežastis, sumanė 
padaryti kratas paleistuvys
tės namuose.

Gerai. Pasakyta—padary
ta. Vieną gražią naktį de
tektyvu būriai užpuolė ant 
paleistuvystės lizdu, kuriu 
tokioje Chicagoje yra bega
linė daugybė. Lizduose visi 
linksminosi. Svečiai nei ne
sapnavo apie revizorių aplan
kymą.

Bet... kada pamatė, tuo
met kilo didžiausias riksmas, 
net verksmas. Tenais links
minosi ponija, “auksiniai ka
valieriai”, pabėgę ant nak
ties nuo savo milijonierku.

Sako, gražus tuomet buvo 
paveikslas, kada jie, veik 
verkdami, prašėsi, kad tik 
juos paleistu, nes jie suprato, 
jog kada bus apskelbti ju 
vardai—tuomet nebus kur 
akis parodyt.

Čia buvo bankieriai, fab
rikantai ir kita “smetonėlė”, 
Čia buvo ir poniu iš aukštu 
familiju. ^Prašyte-prašėsi, 
nabagai, kad ju pavardžių 
neapskelbtu.

Na ir ligišiol mielaširdin- 
gi vadovai neapskelbė!...

Še kur kapucinui darbuo
tis... Br. Dėdė.

Elena Keller, žinoma so- 
jalistu agitatorė, nebylė, ne
regė ir kurčia moteris, va
žiuoja į Ispaniją, kad ten pa
sidarbuoti tarpe žmonių.

Ta moteris, nors ir gamtos 
nuskriausta, atlieka daug 
daugiau naudingo darbo, ne
gu daugelis pilnai normališ- 
ku žmonių.

Ji mokins tokias pat gam
tos aukas, kaip ir ji.

Amerikoniškas šilkas.

Visi grožėjasi šilkiniais au
diniais 'ir mano, kad tai tik
rai šilkiniai, bet pažiūrėkime, 
iš ko čionykštis šilkas daro
mas.

Tikrasis šilkas, kaip žino
ma, padaromas iš taip vadi
namo šilkinio vabalėlio ma
uknos, kurioje jis auga. Ta 
maukna supinta iš mikrosko
piškai plono šilkinio siūlelio, 
pasidarančio iš ypatingos 
lipnios masos, kuri trykšta iš 
vabalėlio kūno taip, kaip vo- 
ratinklė iš voro kūno. Tą plo
nytį siūlelį išpainioja, paskui 
sudeda po kelias dešimtis ar
ba net po kelis šimtus tu siū
leliu ir susuka į vieną. Tada 
šilkinis siūlas jau gana drū
tas ir iš jo galima austi arba 
mėgsti.

Geras, grynas šilkas yra 
gana surikus ir visas jo paga
minimas nemažai lėšuoja, to
dėl jis visada brangus. Ame
rikoniški gi išdirbėjai visada 
stengiasi kuodaugiausiai pel
nyti ir todėl visokius išdirbi
nius jie daro iš negeru, pras
tesniu arba visai netinkamu 
medžiagų taip, kad tik pavir
šutinė išvaizda išrėdytu tik- 
kra. Vienu žodžiu, išdirbė
jai viską falsifikuoja. Ro
dosi, jau šilko negalima su
falsifikuoti, bet jie ir čia ga
vo progą. Pasirodo, kad čio
nai šilką išmoko daryti iš 
surūdijusiu pasagu, senu 
gelžgaliu ir tuščiu blėkiniu, 
surinktu miesto išmatose. 
Taip liudija streikuojanti Pa- 
tersono šilko dirbtuvių dar
bininkai. Štai ką papasako
jo balandžio 16 d. streikie- 
riu vardu W. Haywood:

“Šilkinis sijonas, kurį pa
prasta moteris su tokiu pasi
didžiavimu dėvėja, ištikruju 
yra visai ne šilkinis, bet blė- 
kinis. Jame ant kiekvienos 
dalies šilko' siūlo, yra apie 
šešias dalis blėkos,. geležies, 
švino ar cinko. Visos tos 
dalys imamos iš tu senu gelž
galiu krūvų, kurios matosi 
užpakalyj kiekvienos šilku 
audinyčios. Tą metalu mai- 
šalienę suverčia į didelius ka
tilus ir tenai chemiškai ištir
pina. Toje masoje mirkina 
labai plonai suverptą šilką, 
kuris tiek prisigeria tos ma
sos, jog išėmus ir išdžiovinus 
pasidaro nuo keturiu iki še
šių kartu sunkesnis, negu 
prieš mirkymą.

“Męs,darbininkai, žinome, 
kaip mažai šioj šalyj išdirba
ma tikrx>, senovinio, gero 
šilko dabar, turint apsaugo
jau tį tarifą (muitą.) Muitas 
nedavė mums nieko gero ir 
jo sumažinimas negali mums 
užkeikti; bet muito sumaži
ntas privers išdirbėjus daryti 
geresnį šilką.

“Męs žinome, kas pasida
ro, jeigu laikyti šilko gaba
lą padėjus arba pakabinus 
keletą mėnesiu laiko, jis su
rūdija ir sukrinta. Męs ži
nome ir kodėl. Jį suėda gelž
galiu ir blėku rūdys, kuriu 
masoje jis mirkytas, kad pa
darius bent šešis sykius 
sunkesniu parduoti už ge
riausios rūšies šilką.”

Tuos . Hay woodo žodžius 
patvirtina visi darbininkai, 
kurie dirba dažymo skyriuje, 
išpasakodami, kaip tas viskas 
daroma. Pagal ju žodžiu, 
labiausiai falsifikuojamas 
tas sunkusis šilkas, iš kurio 
daroma viršutiniai aprėda- 
lai,pamušalai, kaklaraišiai ir 
kaspinai. Lengvojo gi ir 
nedažyto šilko esama geres
nio, nes jame nėra tiek prie
maišų.

Kaip matosi, greit jau ne
bus jokio daikto, nei išdirbi
nio nesufalsifikuoto, o kainos 
imamos, kaip už geriausius ir 
tikriausius/

J. Stropus.

Bažnytinės jungtuves 
seniau.

Kol viešpatavo kuopinės šeimynos, 
jokiu jungtuvių nebuvo. Tuomet kiekvie
nas, pagal savo užgimimą, turėdavo kar
tu su kitais bendras savo žmonas arba 
bendrus vyrus. Bet dalykai persimainė, 
kada pasirodė pirmos individuališkos šei
mynos, susidedančios iš atskiru poru. Da
bar reikėjo kokiu nors būdu pažymėti 
prieš kitus, jog "tai atskyra šeimyna, jau 
išskirta iš kitu žinomos visuomenės nariu 
tarpo. Gal išpradžiu pakakdavo vien jau
nųjų sutarties ir motinu arba net gentu 
leidimo. Gento leidimas jau tuom pat 
priduodavo viešą apeigai formą, ką liko 
vėlesniu vestuviniu ceremonijų pirmtakū- 
nu. Su žmonų vogimu ir plėšimu pasiro
dymu, pats vogimo arba plėšimo faktas, 
liko kaip ir ženklu, jog pavogta arba pa
vogtas liko tik vieno žmona arba keliu 
bendra žmona (mat, vietomis pasitaikyda
vo, kad pavogtos moterįs priklausydavo 
ne vienai ypatai, bet visai kuopai.) Ilgai
niui, žmonų vogimui išnykus, vogimu nu- 
davimai liko vestuvinėmis apeigomis. Pa
našiai atsitikdavo ir su pirkimu: išpradžiu 
žmonės pirkdavo sau žmonas (o vietomis 
ir vyrus); vėliau gi pirkimo nudavimai li
ko vien būtina vestuviniu sceremonijų ap
eiga. Lietuviu vestuvinėse apeigose dar 
ir šiandien laikosi žmonių vogimo ir pirki
mo laiku liekanos. Prie šių apeigų, laikui 
slenkant, prisidėdavo vis naujos ceremoni
jos, kurios išpradžiu turėdavo reališkas 
prasmes, o vėliaus likdavo vien tuščiomis 
ir tankiai nesuprantamomis apeigomis. 
Čia dar pridurtam viešas vaišes bei kitus 
darbus ir gausim vietomis labai painias 
vestuvines apeigas. Vienok, visos tos ap
eigos išpradžiu buvo grynai svietiškomis. 
Tik daug laiko praslinkus, kada tikėjimiš- 
ki dalykai pradėjo įsiskverbti į visus vi
suomeniškus kasdieninio žmonių gyveni
mo apsireiškimus, prie svietišku vestuvi
niu apeigų pradėjo prisijungti ir bažnyti
nės. Taip matom ne tik įvairiu stabmel
dišku tikėjimu kraštuose, bet ir krikščio
niškame pasauly j. Net Rymo valstybėj 
imperatorių laikais jungtuvės buvo taiso
mos vien abiems pusėms sutikus ir be jo
kiu tikėjimišku priedu. Tais laikais Ry-v 
mo imperijoj plačiausiai vartodavo “ū- 
su” arba jungtuves, nežinančias jokiu ce
remonijų. Net paprastas vyro su motere 
sugyvenimas, ką seniau skaitydavosi nele- 
gališku sugyvenimu, lieka įstatymu pripa
žintu, kaip teisotas sugyvenimas, lygus 
susipačiavusiu sugyvenimui. Tokiu būdu, 
bejungtuvinis sugyvenimas liko pripažin
tas it susipačiavusiu sugyvenimu, ir nuo 
to laiko, t. y. nuo 9 metu po Kristaus už
gimimo taip gyvenantieji vienas nuo kito 
galėjo atsiskirti tik tuomet, kada leisdavo 
atsakantieji įstatymai, paskirti papras
tiems apsivedusiems.

Pirmi krikščionįs ir ju apaštalai irgi 
nereikalavo bažnytiniu vestuvių. Čia be 
kitu priežasčių dar veikė skeptiškas pirmu 
krikščioniu atsinešimas prie jungtuvių. 
Taip, “Evangelijoj,” tai yra manomuose 
Kristaus žodžiuose, taip pirmųjų krikščio
nystės apaštalu moksle, randasi nemaža 
vietų, kur neprielankiai atsiliepiama apie 
vestuves ir apie'tuos, ką pačiuojasi. Net 
galima manyti, jog Kristus priklausė prie 
skapu sektos. Tiesa, Kristaus moksle nė
ra reikalavimo stačiai išsiskapyti, bet už 
tai yra nurodoma, jog geriausiais žmonė
mis lieka dvasiški skapai.

Rusijoj tarp pravoslavu atsirado ska
pu sekta. Tai nepripuolamas atsitikimas! 
Rusijos skapu sekta atsirado po įtekme 
tu “Evangelijos” vietų, kur augščiaųsiai 
iškeliami dvasiški skapai. Bet Rusijoj 
tamsus žmonės plačiau suprato “Evange
lijos” žodžius ir tamsuoliai pradėjo skapy- 
tis (taip daro vyrai ir moterįs.) Paga-. 
liaus, Jėzus Kristus, jei tik jis gyveno, 
galėjo ir nebūti skapu šalininku; skapams 
prielankias vietas galėjo pridėti tie krikš
čionystės apaštalai, ką išėjo arba iš Ry
mo arba ką persiėmė tuomet Ryme viešpa
taujančia dvasia. Mat, tai buvo didžiau
sio ištvirkimo laikai ir gal tik popiežių 
viešpatavimo laiku Rymo paleistuvystė ga
li konkuruoti su krikščionystės užgimimo 
laikais. Svetimpatystė (sveti m moterystė 
bei svetimvyrystė) su paleistuvyste, ar
šiausiuose jos apsireiškimuose, tai buvo 
kasdieniniu ir nuolatikiu beveik visu Ry
mo piliečiu užsiėmimu. Svetimmoterystė 
bei paleistuvystė nebuvo slepiama, bet 
viešai, tankiai stačiai ant gatvių atlieka
ma. Čarsias prostitutes nuogas nešioda
vo ant Rymo gatvių ir praeiviai iškilmin

gai jas priimdavo. Ištvirkimas taip įsi
ėdė į Rymo pilietijos organizmą, jog 
pradeda vengti patystės ryšiu. Už 
tai net bejungtuvinius susinėsimus ir 
sugyvenimus prisiėjo įstatymu keliu pri
pažinti teisotais. Rymo pilietijai nepa
kako paprastos paleistuvystės. Ju pagei
davimai neturėjo jau rybu. Paprasta pa
leistuvystė stačiai nusibodo ir ji jau neuž
ganėdindavo ju geidimu. Ir pradėta veng
ti netik patystės ryšiu, bet stačiai moterų. 
Ir atsirado paleistuvystės namai, kur lai
kydavo jaunus vyrukus vieton prostitučių. 
(Per tūlą laiką tokiu namu buvo net dau
giau, kaip paprastu.) Su moterų panieki
nimu vis labiau mažinosi apsivedimu skai
čius. Į apsivedimus pradėta žiūrėti, kai
po į neišvengiamą blogą, nuo kurio gerai 
yra šalintis. Greta to ištvirkimo ir mote
rų paniekinimo, atsirasdavo įvairios sek
tos, skapystės reikalaujančios. Dvasiški 
skapai liko ju idealais. Žinoma, tas vis
kas turėjo nemažą įtekmę ir į krikščionis, 
ką savo lizdą suvijo tarp Rymo piliečiu. 
Vyrai, moterų paniekintojai, o taipgi ska
pystės šalininkai, galėjo tyčiomis į evan
gelijas įdėti atsakančias, skapystei prie
lankias vietas. Iš kitos pusės moterų pa
niekinimas pagamino ir tas evangelijos 
vietas, kur patystės ryšiai lieka neišven
giamu blogu ir geriau už tai būti nevedu
siu.

Jei toks buvo pirmu krikščionystės a- 
paštalu atsinešimas prie moterų ir patys
tės, tai nestebėtina, kuomet pirmi krikš
čionįs visai nežinojo krikščionišku apeigų, 
surištu su apsivedimu. Pirmi krikščionįs 
gyveno be bažnyčios palaiminimu ir pasi- 
kakindavo vien svietiškomis apeigomis. 
Vienok, joks sektantiškumas, joks aklu
mas negalėjo panaikinti apsivedimu ir 
naujai susitvarkiusiai krikščioniškai baž
nyčiai noroms nenoroms prisiėjo skaitytis 
su faktais, atsibūnančiais kasdieniniame 
žmonių gyvenime. Ir jei žmonės nenorė
jo klausyti krikščionystės pageidavimu, 
tai krikščionystei prisiėjo klausyti žmo
nių reikalavimu ir krikščionystė pradėjo 
reikalauti, kad susipačiavusieji jieškotu 
bažnyčios palaiminimo.

Priimta manyti, jog bažnyčios, tėvai 
ir krikščioniški mokslinčiai, pirmais krikš
čionystės amžiais, skaitė vestuvines jung
tuves šventomis ir nesuardomomis, ir būk 
moterystė jau nuo tu laiku liko viena iš 
septynių bažnytiniu “paslapčių.” Ištik
ruju, jie vien pasikakindavo patarimais, 
kad jau apsivedusieji jieškotu dar bažny
čios palaiminimu. Ir taip dėjosi net ant
rame krikščionystės gyvenimo tūkstant
mety j. Tai patvirtina ne tik krikščioniš
ku soboru nutarimai, bet taipgi kasdieni
nė katalikiškos ir pravoslaviškos bažnyčių 
praktika iš XII ir XIII šimtmečio. Kije
vo mitropolitai Ioannas ir Maksimas skun
džiasi ant to būdo, kaip liaudis taiso ves
tuves. Sulig ju žodžiu, liaudis nesinau
doja bažnytiniu palaiminimu per vestuves 
ir per tai ji neapturi naudingu maloniu.

XV šimtmetyj pravoslavu dvasiškija 
vis tankiau ir tankiau pradeda dejuoti, 
kad žmonės pačiuodamiesi nesinaudoja 
bažnyčios bei dvasiški jos palaiminimais.

Glassonas kataliku pažiūrą apie ves
tuves taip charakterizavo: “Suprasda
ma, jog negalima viename akies mirksnyj 
panaikinti papročius, išdirbtus senobiniais 
įstatymais, rymietiška'bažnyčia apskelbė, 
kad bažnytinis vainikavimas—tik dievo
baimingas paprotis, ir pripažino teisotumą 
ir net šventumą kiekvienoms jungtuvėms, 
atsibuvusioms prie abipusiško sutikimo.” 
Petras Lombardietis priduria: “Motery
stės paslapties prasmė ne apeigose, dva
siškio atliktose, bet susipačiavusiuju suti
kime.” Ir pas katalikus ir pas pravosla
vus, bažnyčia paliuosavo jaunuosius nuo 
dvasiškijos palaiminimo. Prieš tai sukilo 
Liuteris, ką nurodė^jog be dvasiškijos lei
dimo susipačiavimo negali būti.

Ir taip, vestuvės seniau įvykdavo be 
bažnytiniu apeigų. Krikščionįs, kaipo 
moterų paniekinimo šalies vaikai, išpra
džiu visai nereikalavo bažnytiniu apeigų. 
Laikui slenkant, prasideda bažnytiniai pa
laiminimai ir, pagaliaus, susipačiavimks 
arba moterystė lieka bažnytine paslapčia. 
Dvasiškija mėgsta rėkti apie pačiavimosi 
šventumą,, nors seniau pas jos pirmtakū- 
nus tas pačiavimosi buvo beveik paniekos 
vertas. Keistai dalykai mainosi!—Dabar 
vėl artinasi laikai, kada žmonija atsikra
tys nuo veidmainingų ir blėdingu jungtu
viniu palaimintoju.

Dabar jau daugelis atmeta dvasiškijos 
palaiminimą ir susipačiavę gyvena ne blo
giau už “palaimintuosius.”

Z. Aleksa. •
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Kokią naudą žmonijai 
suteikia laikraštija? C
Tokį klausimą nekartą sau 

pasistato žmonės, kurie ne
turėjo progos arčiaus su laik
raščiais susipažinti. Todėl jie 
sako, kad laikraščio skaity
mas — tai niekas daugiau, 
kaip tik išlėpumas ir veltui 
praleidimas laiko ir centų. 
Ar toksai išsireiškimas turi 
kiek senso, tai pamatysime iš 
žemiau sekančių gyvenime 
įvykusių nuotikių.

Jūs dar labai gerai pame
nate, kokia baisi .katastrofa 
buvo įvykus 1906 m. laike že
mės drebėjimo mieste San 
Francisco, Cal. Ir kas tada 
pirmutinis atėjo nukentėju- 
siems žmonėms į pagelbą? 
Gal sakysite telegrafai ir te
lefonai? Šie daiktai plačiai 
visuomenei dėl savo brangu
mo neprieinami. Tai kas? 
Nugi laikraštija. Ji pirmuti
nė, žaibo greitumu, apibėgo 
pasaulį ir tą baisų atsitikimą 
apskelbė visiems. Toksai mę- 
mentališkas žinių išplatini
mas po platų pasaulį, žino
ma, buvo ne be pasekmių. 
Greitu laiku visi nukentėju
sieji buvo suraminti dvasiš
kai ir sušelpti materijališkai, 
vis tai pasidėkavojant laik- 

' raštijai!
Kitas vėl nemažiau žmo

nių širdį sujudinantis atsiti
kimas—tai pereitais metais 
nuskendimas milžiniško lai
vo “Titanico”. Jam žuvus, 
pasiliko daug našlių ir našlai
čių didžiausiame nusiminime 
ir ašarose. Čia laikraštija ir
gi nemažai pasitarnavo: spau
sdino kuoilgiausius straips
nius, kad informuoti visuo
menę. Geros širdies žmonės, 
prisižiūrėję tam širdį graudi
nančiam atsitikimui, tuoj ne 
vienai našlei bei našlaičiui 
nušluostė ašaras. Ir ateityje 
didlaiviai bus geriau apsau
goti laiveliais tik todėl, kad 
laikraštija pakėlė didelę agi
taciją.

Prasidėjus Balkanų karei, 
užgimė nesutikimai tarp visų 
didžiųjų Europos valstybių. 
Jau gręsė visasvietinė karė. 
Bet laikraštija pirmutinė pa
kėlė protestą prieš tą kraujo 
ir gyvasčių reikalaujantį die
vaitį (tą atliko tik socijalis- 
tiška laikraštija. Red.). Tik 
pasidėkavojant smarkiam 
laikraštijos šauksmui, plačio
ji žmonijos visuomenė atkrei
pė į tai savo akį ir nedaleido 
tai karei iškilti.

Ir tūkstančius panašiu fak
tų galima būtų privesti. Nė
ra žodžių, kad išreikšti, ko
kią rolę lošia laikraštija žmo
nijos gyvenime.

Laikraštija yra prieina
miausią darbo žmonėms mo
kykla. (Čion kalbu vien tik 
apie darbininkiškus laikraš
čius). Darbininkiška laikrašti
ja yra užtarėja nuskriaustu, 
pagelbėtoja nelaimėse. Ypač 
laike streiko ji yra pirmutinė 
darbininkų rėmėja. Nors ran
dasi laikraščių ir ne su gerb
tina reputacija (ir labai daug. 
Red.), bet aš apie tokius ne
kalbėsiu.

Todėl kiekvieno darbinin
ko, kuris tik jaučiasi esąs 
žmogumi, lai būna šventa 
pareiga susipažinti su laik
raštija, o taipgi supažindinti 
su jąja ir savo draugus.

J. D. Taunis.

Velnias, ne teisėjas
(Monologas)

Miesto krautuvės.
Hamiltono (Ohio valstijoj) 

miesto taryba, kurioj randa
si didžiuma socijalistų, per
leido rezoliuciją, kad būtu 
įtaisyta municipališkos krau
tuvės, kuriose darbininkai 
daug pigiau galėtu gauti 
pirkti tavorus.

-

nes lankyties ant tų prakal
bų, baugino perkūnais ir tt., 
vienok ant prakalbų prisirin
ko pilna svetainė. Kalbėto- 
jum buvo J. Gegužis, “Kel
eivio” leidėjas. Aiškino, kaip 
išnaudoja kapitalistai darbi
ninkus. Paskui deklamavo 
keli vaikinai ir iš Schenec- i 
tady jaunutė mergaitė, kuri 
puikiai padeklamavo.

Paskui J. Gegužis vėl kal
bėjo, ragindamas žmones 
prie apšvietos. Prakalba 
publikai labai patiko, ką liu
dijo rankų plojimas. Išpar
duota nemažai literatūros.

Gamtos vaikas.
Easton, Pa.

Lietuviai uždarbiauja dau
giausia audinyčiose ir gele
žies liejyklose; mokestis už 
darbą skūpi.

Lig šių metų tarp lietuvių 
nebuvo tokio žiauraus žmo
gaus, kaip šįmet pasirodė. 
Apsigyvenus ir susipažinus 
su vietiniais lietuviais tūlam ' 
S., prasidėjo siuntinėjimas ' 
grasinančių laiškų - su “ko- 
zu”, padėkim, už neužsimo- 
kėjimą taksų ir t. t. Su- j 
sirinkus kur būreliui lietuvių, 
ot ir užsiundo su taksorium 
ir policmanu.

Pagaliaus tas žmogelis ! 
pradėjo vadžioti po stubas ' 
taksorių,kaip kokį zakristijo
ną. Tik vienoj stuboj rado 
galą kelio ir smarkią gaspa- 
dinę, kuri, paėmus iš kampo 
purviną šluotą, privedė jį 
prie tiesų, kad, turbūt, dau- 
giaus nedrįs šnipinėti.

Felix.
Milford, Mass.

Iš priežasties užsitęsusio 
streiko “Hopedale Draper 
Co.” net biznieriai mūsų 
mieste pradėjo nerimauti. 
Jų krautuvės beveik tuščios. 
Jie kreipėsi į p. Draperį, bet 
tasai jiems laišku atsakė, 
kad jokios tarpininkystės ne
reikalauja. Tuomet “Mar
chant Business Assoc.” užsi
puolė ^nt miesto salectmono, 
kad tasai pareikalautų grei
čiau užbaigti kovą. Tuomet 
p. Dr. prašė prisiųsti komite
tą. Streikieriai prisiuntė 7 
įgaliotinius. Bet bosas. net 
nenorėjo kalbėti apie algų 
pakėlimą. Sako, nėra pui
kesnės dirbtuvės, kaip jo, vi
soj valstijoj. Įkalbinėja at
statyti komitetą ir šalinties 
nuo IWW. Sakė, būk ta u- 
nija esanti anarchistiška (ne
santi anarchistiška. Red.) ir 
nelegališka. Raginęs tik 
grįžti prie darbo.

Vienok darbininkai tų mul
kintojų neklauso.

10 d. bal. išėjo streikan 
100 darbininkų “Milford Iron 
Faundry”. Nekurie airišiai 
streiklaužiauja. 14 d. dar iš
vedė streikan apis 90 mergi
nų iš dviejų dirbtuvių.

Iš “B. B. Green Co.”, kur 
iškerta skūras dėl čeverykų, 
nuo ryto išvedė 60 moterų ir 
merginų, kurios uždirbo nuo 
$2.50 iki $3.50 į savaitę. Tą 
pai dieną, pietų laike paren
gėm demonstraciją, kurioj 
dalyvavo 3000 žmonių.

16 d. bal. pikietierkos su- 
• mušė du policistu: apdraskė 
' veidus ir sudaužė akmenimis 

galvas. Tai p-pat gavo ir
i streiklaužiai.
i Streikieriai laikosi gerai.

Tik lietuviai išvažinėjo. Li- 
i kosi tik 5.

P. Čekanauskas.
Hartford, Conn.

Nors Čia lietuvių yra apie 
1500, vienok laikraščiuose 
retai būna paminėta iš niūsų 
miesto. Tuom tarpu žmonės 
čia nevisai susnūdę, nes jei
gu būna parengtos prakalbos 
tai žmonių gana daug susi
renka. Tatai, jeigu veikimo 
mažai, tai priežastis ta, kad 
stoka veikėjų.

neteisybė, nes jau dešimta Reikalingas kriaučių* 
savaitė,. kaip darbininkai 
streikuoja ir, kaip rodosi, šis 
streikas negreit užsibaigs.

Streiką veda IWW. Strei
ko priežastis tokia: numušė 
darbo kainas, kurios ir prieš 
numušimą buvo mažos. So
cijalistai pradėjo agituoti 
darbininkus ir davė žinią IW 
W. organizatoriams. Tie pri
buvo ir išvedė darbininkus 
ant streiko.

Skebų daug nesirado, tad 
dirbtuvė buvo uždaryta visą 
mėnesį. Tuomet kompanija 
klausė IWW. apie išlygas. 
Tuom tarpu McKelve (skva- 
jeris) susinešė su A. F. of L. 
organizatore p. K. Ji pribu
vus, sugaudė apie 20 strei- 
kierių ir su pagelba mainie- 
rių viršininkų padarė kont
raktą ant tokių išlygų, kokių 
kompanija reikalavo. Žino
ma, ji už dyką nesidarbavo. 
Tuomet paleido gandą, kad 
streiko nėra, nors IWW. pro
testavo.

Kad eitų dirbti, agitavo 
vietiniai kunigai ir kiti šune
liai. Žinoma, ir laikraštija. 
Visi liejo pamazgas ant IW 
W. Tokiu būdu pavyko pri
gauti 400 darbininkų, kurie 
grįžo dirbti. Išdirbo savai
tę ir,-^pamatę, kad jie prigau
ti, nes alga nupuolė,—tuo
met vėl . smarkiai pradėjo 
pamesti darbą. Dabar jau 
randasi tik 250 sžheiklaužių.

Viltis yra laimėti streiką, 
jeigu parems kitų miestų 
darbininkai. Mainieriai re
mia IWW., nors federeišių 
vadai neapkenčia tos unijos. 
Štai lietuvių mainierių sky
rius 2718 nutarė paaukaut 50 
dol. dėl IWW. vietinių strei- 
kierių ir užgyrė, kad IWW. 
teisingiausia unija.

Abelnai mainieriai smar
kiai užsipuola ant savo bjau
rių vadovų, kurie pasirašė 
po tuom kontraktu, parduo
dami darbininkus.

Kas atsitiks su tais darbi
ninkų pardavikais, pranešiu 
vėliaus.

Na, draugai mainieriai; 
plačiau pažiūrėkime į savo 
reikalus ir į savo veidmainin
gus vadovus. Pardavė kitus, 
parduos ir mus.

G. Pileckas.

Yra čia dar šiokių-tokių 
“progresistų”, bet saliūni- 
nes rųšies. Tie žmonės.. ne
veikia, bet stengiasi veiki
mui užkenkti. Jie tai ir 49 
LSS. kuopelę veik sunaikino. 
Kartais jie ^save pasivadina 
anarchistais (tik ne Chicagos 
sekcijos).

Pereitą rudenį LSS. kuopa 
nusamdė kambarius. Bet 
vienai kuopeliai sunku buvo 
viskas apmokėti, tad su
sitaisė tam-tikra draugijėlė. 
Nekurį laiką viskas buvo ge
rai. Kada užstojo ilgi žie
mos vakarai, tad ir YMCA. 
nariai atėjo prašyti, kad so- 
cijalistai pavelytų jiems lie
tuvius mokinti anglų kalbos 
ir kuopa sutiko. Tuomet mi
nėti ponukai, kurie .neturi 
supratimo nei apie soči j ai iz- 
mą, nie apie anarchizmą, 
pradėjo kelti lermą.,. (Nėra 
nieko blogo tame, kad YMC 
A. nariai mokina, nors ir so- 
cijalistus, anglų kalbos. Taip 
daroma daugelyj vietų. 
Red.)

Tuomet doresni socijalistai 
atsimetė nuo tos vietos. Da
bar minėtoj svetainėj dedasi 
tokie dalykai, apie kuriuos 
net nepadoru kalbėti. (Pra
šytume apie tai pranešti pla
čiau, tik geis tume, kad ko
respondentas pasirašytų tik
ra pavarde, nes jeigu soc. 
svetainėje dedasi negeistini 
dalykai, tatai reikia iš
kelti aikštėn. Red.)

LSS. 49 kuopa pereitą žie
mą, pabengė 4 prakalbas. 
Kąlbėjo L. Prūseika, J. Šu
kys ir M. Žvingilas.

Neseniai susitvėrė Lietu
vos Sūnų ir Dukterų pirmei
viška draugija, kuri parengė 
A. Antonovui prakalbas. 
Draugystė surengė dėl Ra
čiūno ir Danieliaus du vaka
rėlius.

Mūsų kazirninkai ant mi
nėtos draugijos ir neturi ge
ros akies, bet jų niekas ne
paiso.

Katalikai buvo parsikvietę 
tą savo barzdylą. Na, bet 
tai sena istorija.

Keistutis Augis.

—Pirma savo keliu, o da
bar savo. Greičiau užmo
kėk, o ne, tai eisi į cipę!

—Kas man darbo,—sakau 
apie tavo kelius, o mano pen
kinė vienu keliu atėjo pas 
tave.

—Tau čia, turbūt negerai, 
—parodė pirštu į savo kaktą 
teisėjas.

—Tai tau čia, sakau—ne
gerai, nes pats sakai, kad 
trįs ir du—penki ir dar nori 
trijų, tai bus aątuoni, o ma
ne nubaudei tik ant penkių, 
tai kokiems velniams, tu čia 
ginčijiesi, nemokėdamas skai
tliuoti? Ar tu manai, aš ir 
toks nemokintas?

Nespėjau nei pobaigt kal
bą—pasijutau už grotų! Sė
džiu ir mislinu: “Tarp kvai
lių pakliuvęs ir pats liksi 
kvailu. Uždarė į kalėjimą, 
pašauks kokį beprotį dakta
rą ir tas, apžiūrėjęs, atiduos 
į bepročių namą ir liksiu am
žinas kvailys”. Viską ap
mąstęs, užsimokėjau dar tris 
dolerius ir, išėjęs, pasakiau: 
“Velnias, ne teisėjas, kad 
žipdgų lupa per akis”.

9999.

Dabar tai ir aš persitikri
nau, kad teisėjai, tai pirmu
tiniai žulikai ir be mažiausio 
mokslo žmonės. O kaip aš 
tą patyriau, tai paklausykite 
kaip buvo.

“Kada boba neturi bėdos, 
tai nusiperka paršiuką”. Tas 
buvo ir su manim. Nusibo
do ant vietos gyvent, tai nu
tariau važiuot į kitą miestą. 
Ir, ilgai nelaukus, batus ant 
kojų, švarką ant pečių, lega- 
miną į ranką ir marš, ant 
stoties.

Nors buvo vargo, kol su
radai savo pažįstamus, bet 
kuo 
be, o gaspadinė buvo užimta 
skalbimu, tai aš, palikęs sa
vo legaminą, išėjau pažiūrėti 
naujo miesto.

Žinoma, dėl atsargumo pa
siėmiau kreidos ir, išėjęs,tuoj 
pirmą kryžių parašiau ant 
savo durių ir, eidamas, ant 
kiekvienos kertės ‘parašiau 
po kryžiuką, kad žinočiau, 
kur sugrįžti. Štai ir saliu- 
nas. Įėjau, išsimėčiau porąĮv 
stiklų alaus, užsirūkiau ciga
rą ir, užtraukęs porą gerų Korespondencijos 
dūmų, gardžiai nusispjoviau. Į ____
Na, ir kas atsitiko?.,. Neži- ‘ Norwood, Mass. ' 
nau, ar vežte, ar nešte, tik T . o , .
pasijutau, jog sėdžiu polici- tLvS' l P°S f : 
jos stotyj prieš teisėjo akis. atsibuv0 koncertas, susalę-

—Tu spjaudei ant šaligat- dantls ’s Paskambimmo ant, 
vio?—paklausė teisėjas. Pian0’ “maciju, rnonolo-

—Taip, tai kas?-nedrąsiai P^albejimu ir J. Bam- 
prabilau aš. K3™- Koncertas buvo

- O ar tu nežinai, kad nė-J^™1 ma^as ‘/t— i 
valia spjaudyt ant šaligat- ^1 ^bai patiko. Užvis la-

i ? blausia patiko Seno Vinco is
-'-Ką aš galiu žinoti, kad L‘Laisves” blogas “Tai 

vos tik atvažiavau iš kito be7nt įlįstas”.
miešto. Ten niekas nedrau- , IS0S velk“s ypatos at- 
dė, -sakau -spjaudyk, kiek lko sa™ ^duo,tls vidutinis- 
-•i’ • kai. Publikos buvo pnsinn-

-Tai, kad nežinai, turi už- K Puset,nal>. neatsiziurint 
simokėti tris dolerius, o turiu ant blo<° or°lr Parapijos su- 
viltį, kad žinosi. sirmkimo. Geistina, kad ir

Užsimokėjau bausmę ir I ant toliaus norwoodieciai 
išėjęs, taip supykau, kad ties panašius koncertus. . 
pačiu policijos langu širdin- . Po koncertui buvo diskusi- 
gai/iusispjoviau. O ar jūs JoMemoj: “Kokio amžiaus 
žinot, kas buvo?... Ogi už £enau aPslvestl lr Ar v1' 
dviejp sekundų tas pats poli- sos organizacijos naudingos 
cistas vėl ant manęs a£ojo darbminku klesai”? Perdis- 
pas teisėją. Teisėjas išver- kusijas pripažinta geriausia 
tė savo dideles, kaip toriel- aP31vestl nuo 25 ,kl 30m-..lr 
kas, akis, atidarė burną, kaip M ne visos organizacijos 
daržinę ir kad suriko, kaip naudingos darbininku klesai. 
jautis: Aldas‘

—Ir vėl tave velnias čia Paterson, N. J.
atnešė? . 9 d. bal. vienas iš alder-

—Ale ne,—sakau, — šitas manų sumanė sušaukti “ta- 
nevidonas atvedė, ponuli. rybos mitingą”, kur apart

—Ką jis padarė?—paklau- kitų gabių politikierių matė- 
sė policisto? . si trįs dūšių ganytojai.

—Jis vėl spjaudė ant šąli- Visi taip, kaip vienas, 
gatvio,—atsakė jis. miesto majoras, senatorius,

—Ar tu anarchistas?—su- aldermonas ir kunigai pūtė 
kriokė teisėjas. šilkinius burbulus darbinin-

—Ale ne,-sakau,--aš lie- kams. Kvietė grįžti darban, 
tuvys, Jurgis Tamtadrinskas, bet IWW. už jokius pinigus 
nuo Vilkaviškio, kapsas. nenori pripažinti. Į minėtą

—Tylėk, kvaili!—sako tei- susirinkimą atvyko trįs kal- 
sėjas—esi nubaustas ant pen- bėtojai, kurie išardė bosų 
kių dol. planus.

Aš, neduodamas tokiam Bal. 8 d. išėjo į streiką 
teisėjui giliuot, numečiau du “karpetų” dirbtuvė, kurioj 
doleriu ir, su panaberija,pra- dirbo apie 100 darbininkų, 
dėjau eiti prie durių. Bet Liutkų Kazys,
kaip nusistebėjau, kuomet
teisėjas suriko: Georgetown, III.

-Duok dar tris dolerius! 27 d. kovo tapo užmuštas
- Ar iš proto,—sakau -- Butkus. Velionis.: paėjo 

kraustais!? Jūk tu mane nu- Kauno gub., Šiaulių pav.
1 baudei ant penkių dolerių. J°niškio parapijos, Stanomj 
' Ar taip? sodžiaus. Užmuštas anglių

—Taip,—atsako jis. kasyklose.
1 ^-0 trįs ir du, tai kiek?- k TaP° Pįajdotas ant laisvų

paklausiau aš. kapinių. Prigulėjo prie LSS.
-Penki, žioply, penki,- Laidotuvės buvo puikios. 

’ atsako jis Draugas Dundulis ant kapų
—Tai velnių tu nori?—sa- Pasak? labai liūdną pamoks- 

kau—gavai penkis, tai džiaug- Laidotuvėmis rūpinosi ay-
timiausi jo draugai V. Gen-

.—Ar spangas esi?-~sako ^v^as P.Dundulis.^ 
jis—žiūrėk, kad tik du, o ne Bažnytinis.
penki. Amsterdam, N. Y.

—O tu, ar spangas buvai, 13 d. bal. Apšvietos kliu- 
—sakau—kuomet pirma aš bas parengė prakalbas. Nors 
tau užmokėjau tris dolerius? kunigėlis labai draudė žmo-

visi vyrai buvb dar-

Hazleton, Pa.
“Keleivio” N15, Amerikos 

žiniose tilpo neteisingas pra
nešimas iš Hazletono apie 
Duglan šilkų audėjų streiką. 
Ten pasakyta, kad minėtas 
streikas užsibaigė. Tai yra

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieškom merginos knygvedės (bu- 

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

nškai ir angliškai. A 
greitai į “Laisves” Redakciją.

- J

Reikalingas kriaučius prie kostumers- 
ko darbo. Geras užmokestis, darbas ant 
visados. Atsišaukit pas:

St. Kastantinavičia,
604 W. Federal st., Youngtown, Ohio.

Reikalingas Zeceris.
Reikalingas tuojaus mūšy spaustuvei 

atsakantis, su dailiškais palinkimais rai
džiu statčjas (zeceris), kuris yra dirbęs 
bent 6 metus gerose spaustuvėse, su
prantantis pilnai spaudos dailę. Geisti
nas tokis, kuris studijuoja ar jau pabai
gė I.T.U. kursą su gerais laispiais ir mo
kantis lietuviu, anglę ir lenky 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 jy adresus). Taipgi kokios yra 
pamatinės taisyklės spaudos, kyfie yra 
svarbiausi stiliai, vartojami Suv. Val
stijose; kaip turi būt surinkti ir atspau
sti šie darbai: Plakatas, Programas, 
Biznio Kortelė ir Knygos Užvardis. 
Geistina, kad atsišaukianti prisiŲStį) sa
vo darby pavyzdžius (samples) su pažy
mėjimu, kiek laiko padėta kiekvienam 
darbui. Geram darbininkui gera ir pasto
vi vieta. Spaustuvė sanitariškiausia Ir 
geriausiai įrengta, kurioje atliekama 
spaudos darbai su skoniu ir grože. Te
gul atsišaukia vien ta», kuris pats moka 
tverti dailės formas, o ne pamėgdžioti 
kitus. (ge)

J. ILGAUDO SPAUSTUVE, 
1841 So. Halsted st.. Chicago, III.

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, <5 200 dol. gali palaukt. Kreipkitės 
greitai šiuo adresu:

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

Kur trumpa, ten trūksta
Barzdaskučiy reikia visada ir negali

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

GALINIS-WIDURIN1S,
224 Broadway, So. Boston, Mass.

Troy’j iečiai, temykite!
Draugas A. Phillips mums prisiuntė 

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

< “Laisvės” Adm.

Parsiduoda forničiai.
Parsiduota forničiai už pigią kainą. 

Atsišaukite šiuo adresu:
T. Sinkevičius, (gg)

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

Naujas dūšių ganytojas, generališkas “Draugo” agen- 
dr-as Graičiūnas laiko “spyčių” apie dūšios nesmertel-

■ Teatras Donoroj.
Bus lošiama penkiy veiksmy -drama 

nedėlioję, 27 balandžio, 1913,Grand Ope
ra svetainėj, ant Mcean avė., tarp6-tos 
ir 7-tos gatviy, Danora, Pa. Lietuvos 
Jaunuomenės Teatrališkoji Kuopelė su- 
loš penkiy veiksmy dramą “Iš meilės 
arba žydė perkrikšte”. Taipgi bus dainos 
ir deklamacijos. Įžanga vyrams 50c., 
moterims 25c., vaikams 10c. Tikietai 
ant salės nebus parduodami. Nusipirkit 
iškalno pas aktorius. Lošimas prasidės 
3 vai. po piety.

Teatras ir Balius 
Lawrence, Mass.

Parengė LSS. 64 kp., atsibus 26 balan
džio (April), 1913,, svetainėj Hibernian 
Hall, 280 Oak st. Prasidės 7:30 vai. va
kare. Pirmiausia bus sulošta trijy akty 
komedija “Netikėtai”, o potam prasidės 
šokiai ir griežš puikiausia orkestrą “Vi
lija”. Įžanga 25c. ir 35c.

Kviečia Komitetas.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
tojų prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanų 
sekančias knygas: “Censta- 
chavo Klioštoriaus Slapty
bės”, “Revoliucijos atbal
siai”, “Mokslas Rankažinys- 
tės”, ‘ ‘Lekcijos apie atskirimo 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siųs
kit Money Orderiais šiuomi

242 Broadway, So. Boston, Mass.

tas 
numą. Kad būti atsakančiu dvasiškam stonui, tai net 
barzdą nusiskuto.

NAUJA IR PUIKI KNYGELE

“PASLAPTIS”
Knygelę parengė SENAS VIN

CAS, kurioje telpa juokinga ko
medija ir'daugybė Monology, Di» 
alogy ir Deklamacijy. Kiekvie
nas jaunas ar senas pirmeivis lai 
ją nusiperka. Ketina. 15c. 
Reikalaukit:

“LAISVE”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

*

įšilki



LAISVE

O KAS ČIA? DAUGYBĖ 50,000ANT. ASZMIANSKAS

KNYGŲ

v
Q)

Vardan

SteitasAdresas;l

Pabaigusi kursi} Womans Medical 
College, Baltimore, Md.

J’aseknilnp.al atlieka savo darbo prie 
gimdymo. taipgi nu teikia vNokluu rodau ir 
pagalba invalidose moterų ligose.

leiWj BROADWAY

SO. liOSTOIN. MASS.g .-o.,. iz.

VIETINES ŽINIOS Vyrai laikykitės. Lai ne 
nepagauna j’ūsų ant meške
rės.

20 d. bal. So. Bostono so- 
cijalistŲ kuopa rinko delega
tus į Lietuviu SocijalistŲ Są
jungos susivažiavimą. Išrink
ta J. Neviackas (30 balsu) ir 
St. Michelsonas (22 balsu.) 
Kuopos nariai, kaip matyti 
iš visko, yra labai užintere- 
suoti svarbesniais Sąjungos 
reikalais.

Vakare socijalistu kuopos 
svetainėje atsibuvo koncertė
lis, kuris sutraukė labai 
skaitlingą publiką. Progra
ma būvo įvairi ir visus užga
nėdino.

Nekurie žmonės klausia, 
kodėl socijalistams sekasi, o 
jiems ne... Todėl, kad soci- 
jalistai eipa su naujos gady
nės dvasia ir neprisilaiko su
pelėjusiu pažiūru. Ardadar 
aišku?...

Per L. Ukėsy Kliubo susi
rinkimą svarstyta apie pa
gelbėjimą Labdarystes D r 
jai įgyti namą. Daug įvai- 
riy nuomoniy buvo išreikšta. 
Daugelis L. U. K. nariy su
sirašė, prižadėdami pasko
linti ant namoįgyjimo. Kliu- 
bas iš savo kasos žada skirti 
$500. Taip kad iš paskui ų 
susidaro $4,000. Kliubas nu
taręs rengti prakalbas su tik
slu suagituoti kriaučius dau- 
giaus rašytis į draugijas.

-x'4

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisom receptus kuoteisingiausiai. 

Gyduoles parduodam pigiau, negu ki
tose aptiek se. Pas in^is randasi viso
kios gyduolės, kokios lik randasi pa
saulyje. Gyduolių galite reikalauti per 
laiškus, o męs pasiųsime per expresą. 
Visada kreipki ties pas visiems žinomą 
lietuvį šiuo adresu;

JONAS KASPARAV1ČIA, 
153 Seventh st., cor. E st.

So. Boston, Mass.
Namų adresas: l68--7-th »t., S. IL

P. S, Vėlai nakčia kreipkitės namu adresu.

i Akušerkai
e)

VisiSubatoje 2(> d bal. 
vyrai ir moterįs, seni ir jau
ni, būtinai atsilankykit į Dal- 
ghren svetainę (kampas Sil
ver ir E. gatviy). Bus rodo
ma drama “Žmogžu- 

.’džiai”. Veikalas rimtas ir
įspūdingas.

Kaip girdėjome, ant to lai
ko į So. Bostoną atvyskta 
basakojis kapucinas.

Visi pirmeiviai, visi socija- 
listai parodykite skaitlingu 
atsilankymu, kad jus remia
te socijalistus ir nenorite eiti 
išvien su fanatikais. Lai bū
na So. Bostonas laisvu žmo
nių vieta!

CHICAGIEClAMS!
TEATRAS IR BALIUS!

Su Prakalboms, Dainoms ir Deklamaci
joms, parengtas Lietuvių Kriaučių Kliu- 
bo Sav. Paš. Atsibus subatoj, 2G Ba
landžio (April), 1913, M. Meldažio sve
tainėje, 2242-44 W. 23rd Place. Pradžia 
6:30 vakare. Įžanga 25c. ir augščiau. 
Virš minėtas vakaras bus vienas iš gra
žiausiai Chicagoj, nes bus lošta du grą
žys veikalai: “Vienas iš mūs turi apsi
vesti“ ir “Jaunikis“. Taipgi bus ir kiti 
smulkus pamarginimai, kurie suteiks 
publikai dvasišką užgairėdinirną.

Ateik pats ir atsivesk savo draugus! 
Kviečia Komitetas.

Skaitytojams.
Meldžiame visų ty “Lais

vės” skaitytojv, 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.

Ar nori pirkt Sipkartę?

Kriaučiai laimėjo, bet... jy 
bėdos nepasibaigė. Nekurie 
bosaį nenori prašalinti skeby. 
Sako: “jie mums geri!” Dar
bininkai su skebais nenori 
draugauti ir štai 21 d. bal. iš 
ryto, sustojo darbas Talboth 
ir Marsh kompanijų dirbtu
vėse.

Su The James Ellis Co> 
Kainpas«B St. ir Broadway 

So. Boston, Mass.
(Męs užlaikome kitę, štorįi brenčiįi)

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

Užmokam už freitą siun
čiant rakandus kur-nors į 
Naują Angliją.
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ir prirenka-
me Akinius

Akių ,Specijalintns

399 a Broadway boston
arti E Street

Telephone So. Boston. 845 M 8 
S DR. F. MATULAITIS f

405 Broadway
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SO. BOSTON, MASS. 8
8> Valandos:

> Nuo 12-2 dienų ir nuo 7-9 vakare.
Į Ncdėliomis iki 3 vai. po piet.

S'

1 Telefonus Richmond 2212G
! .. 2787-J

; Dr. David W. Rosen
321 Hanover Street 

BOSl'ON, IMASS.į Mano ofise galite susikalbėti vi- 
I sose kalbose.
I VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte 
| Nuo 2 iki 3 ir nuo 7 iki 8 vnk.

S

b'

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.

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

Garsių Lietuviškų—Lenkškų Vastų

na

“ŽMOGŽUDŽIAI”
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5-kiy akty tragedija iš gyvenimo, paraše 
Togobočnij. Tai įdomiausis ir užimanciausis

Perkant žiūrėk, kad buty ta marke, 
o Kausi teisingai.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečių, Krūtines, So-’ 
nuošė, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokių vabaliukų.

TEATRAS
kokis kada nors buvo lošiamas So. Bostone

Rengia L

Subatos Vakare

26 Balandžio [ April j, 1913

DAHLGREN HALL SALĖJ
So. Boston

Svetaine bus atidaryta 7 vai. vakare 
Teatras prasidės 8 vai. vak.

ĮŽANGA 25c ir augščiau.

Kviečia atsilankyti KOMITETAS.

SANKROVA
DIDŽIAUSIA BOSTONE

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

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

Jei nori aveiky gėrymy ant Kalėdy, kurie tavo sveikatai nekenktu, 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 Ifetuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.
21-23 Cross St., K*mK'yS,dk«s«s«,;’r."e,w‘ Boston, Mass.

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Zmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mestis - 
Treianka 
Linimentas Vaikams 
Gyduoles nuo Kosulio 
Liepų Balsainas 
Antylakson del 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 - 
Milteliai apstabdyrnui

Galvos Skaudėjimo 
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mestis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojų 
Geležinis Sudrūtintojaa Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo - - !
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo kepenų 
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 
Rožės Baisumas ... 
Kinder Bahamas -
Bobriaus Lasai ... 
Svelnintojas ....
Kraujo Valytojas i
Nervų Ramintojas - 
Egzema arba Oil

pas Vaikus 
Groblcvskio Pleisteris

(Kaštavolo) - • -
Paniada Plaukams - z -
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osų 
Inkstų Vaistas (mažesne) 
nkstų Vaistas (didesne) 
Akines Dulkelės ... 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba

abelnai Skausmo ir Skorbuto $1.25 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų

ir Niežų - - - _ -
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip- 
Ži privalo užlaikyti visada mūsų puikias 

ietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
fiardavimo, kad mūsų" tautiečiai reika- 
audami, galėtu pas savo štorniką nusi- 

Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
ovanai kokiems nors apgavikams tose 

apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geraš už
darbis, ir narduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR Bl M a MAIN STS., PLYMOUTH, PA.

25c., 50c

25c. 
50c. 

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

25c 
25c.

75c.

$3.50
50c.

10c.
10c.

os Uždegimas

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

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

$2.00 
$1.00

$1.25

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

$1.00
25c.

$2.00
$2.00

$50

PIGIŲ KNYGŲ!
Vadas prie moterystes. Naudinga 

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

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

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

Burtininky paslaptis būrimas iš ka- 
zyriy, taipgi galima išmokt inagiš- 
ky štuky ....................................... 25c

Senovės bajory malonė arba majau
ka dėl mužiky .............................. 10c

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

Vabahiikėny dainos, surinktos Pa
nevėžio p., surinko S. Valatkas ... 25c

Dainos vasaros grožybįy, tai viena 
iš naujausiy dainy knygelė ...... 20c

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

Vadovas, arba mažas žodynėlis, pa
rankus mokintis angliškai__________ . .2|c

Mokslas, sveikata Tr kultūra, kuria ”
• privalo visi jauni žinot .................. 25c
Dvasiški vadovai ir farniazoniii.

Gražus skaitymas...... ...................... 10c
Krikščionybe ir socijalizmas, nau

dinga kataĮjkams perskaityti ...... 15c
Perkupčiams duodu 60 nuošimtį imant 

nemažiau kaip už $5,00, 
Pasargajpinigus visados siųskit su už
sakymu knygų, nes ant paskolos nie
kam ncesfunčiam. Pinigus galima siųst 
Registruotu laišku arba Money Orderiu. 
Suma nesiekiančia dolerio, galima siųst 
krasos markėmis. Siųskit šiuo adresu:

STASYS VALASKAS
10604 Curtis Ave., Chicago, III.

teisingiausia < 'ffypir’ir i 
ir geriausia A r-* I I fra K A

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

•> SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

TELESKOPAI ir STEREOSKOPAI.
Kas tai yra 

Teleskopai Ir 
Stereoskopai?

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

vietoje arba toje 
Stereoskopai yra

:o
'Oi

-ifcc.

gyvą paveikslą, naturališką regyklą, taip kaip pats esi toje 
trioboje ir aplinkui save viską matai, kaip kad ten būdamas.
tai paveikslėliai arba abrozėliai, kurie dedasi į teleskopą ir į juos žiūrisi per teles
kopo padidinančius stiklus. Stereoskopai susideda iš 25 paveikslėlių iš Kristaus 
gyvenimo su visomis kančiomis. Taipgi turim visokių svietiškų apie 100 ryšių. 
Stereoskopai su teleskopu parsiduoda už $1.00. Užsisakant reik paminėti, kokių 
paveikslų reikalaujate, ar iš Kristaus gyvenimo ar kokių svietiškų. Adresuokit: 
K. J. INTAS, P. O. Box 1724, New York City, N. Y.

WlLMDcLFl-IIA j
TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ

MEDICAL CLINIC j

Kuriems buvo pirmiaus gyvenimas pilnas kan
kinimų ir varginimo nuo visokių ligų silpny
bių, pakartęs; besant išblyškę, išbalę, sulinkę, 
sukniubę, vos kojas pavilko, bet kad atsišaukė 
prie PROFESIONALIŠKO DAKTARO, THE PH. 
M. CLINIC, aprašant arba apsakant ligą, kas 
kenkia, tad tapo pamatiškai trumpam laike 

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

ižg UŽŠVIS SAULELE ® 
Į MUSŲ LANGELĮ!

f.--------------------------- -------------- :-------- -
GARBINGAS DAKTARE: Apturėtas llektirsUs vartojant vis Ir vis sveikata ėjo geryn ir 

Icngvyn, o ta užsenėjusi mano liga, nuo Justį tikrų galingų gerų llekarstų, kaip sniegas nuo 
saulės spindulių nyko. Dabar jau pasilikau visai sveikas, nes krutinę ir galva nustojo skaudėti 
teip ir kosulys visai iSnyko. Pirmiau buvau silpnas, sukllnrjjs-sukutnpjis, o per galybg augS- 
člausio mokslo ir tikrus liekarstas, pasilikau sveikas, stiprus vyras, dSkavojantls tik Phlladel- 
pinos M. Klinikų!. Su guodouo M. P. Sakalauskas, 3231 Emerald Ave., Chicago Ill.

Mrs. Petronėle BukutėnS, 125 2nd st. Somerville, N. J. Teipat dSkavoja už išgydymų, nes 
piriŲiau Jų gydo didžiausi New Yorko daktarai, kurie negalėjo pagelbėti, o vienok Pliiladelphl- 
jos M. Clinikas, atsakančiai į trumpų laikų, moterlBkg padarė sveika nuo labui dideles ir apse* 
nėjusios sunkios ligos, Mr. M. Kazioras, 1612 Chestnut st. Trenton, N.J, Nemažiau yni dėkin
gas už išgelbėjimų jo gyvasties ir išgydymų nuo nervų, krutinės skaudėjimo, silpnų pinučių, 
kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, skrėpliuviino. Lygiai labai tlėkuvoja Mr. J. Rusiks,333 15th av. 
Newark, N. J. Mrs. D. Kurasevičia63 Bouth st. New Britain, Conn. Mr. Julius itirseiias, 318 
Franklin st. Port Washington, Wls. Mr. Jonas Tamulis, R. D. I. Malboro, Mass. Mr. Jos. 
Jiyevlče, 147 W. First st. Fulton, N. Y. Mr. Ant. Ceras, 858 So. Swanson st. Philadelphia, Pa. 
Ir tūkstančiai kitų, kurių negulime į laikraštį sutalpinti.

Todėl, jeigu esi nesveikas ir greitam laiko tikrai nori išslgydyt, tad kreipkis čion, kur tuk- 
stančiui kaip į pamačlyvų vietų traukia ir tampa išgydyti. Ateik arba rašyk šiandien lietu
viškai, nes groniatneŠis su mandagumu priduos liūškų; kas kenkia, o busi išgydytus. Džiuugsies 
pusillkdumus sveikus ir laimingas ant vi.suda. Noru skirtumo kokiu Ilgu sergate Ir kas kenkia, 
nes jeigu specluilškul profesionališkas daktaras Kllniko pripažins, jog gull būti išgydytu, tai 
gali tikėti, kad apturėsi tikrų pugelbų; bo peilio bo operacijos, bet su tikroms nekarštoms nuo: 
inkstų ligos, skaudėjimo sųnarlų, kaulų,• strėnų, kojų, pečių ir šonų. Užkietėjimu, 
skaudėjimų Ir nedlrblmų vidurių. Galvos skausmų, širdies, kepenų, kosulio ir plaučių ligas. 
Greito pailsimo ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo, slogų, nuo abolno sveikatos nusilpnėjimo, 
dyspopsljos, neuralgijos bei nervtj ligos; telpat nuo juunystės išdykumo klaidų, sėkloi nubč- 
giino, blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių slaptų užsikrečiamų ligų. Teipat moteriškų li
gų. kaip: skausmingų mėnesinių lr kitų visokių ligų, kurios tik varginimui žmonių atsiranda. 
Rašant visada reik udivęuot teip:

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

Atsilankantiems arabiškai ofiso valandos yra šitos kasdien: nuo 10 iš ryto (ki 4 po p. 
Nodėllojnuo 10 iki 3, o Utar. ir Pėtn. vakaro nuo 6 Iki 8.

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

BUK VYRAS
Vysai Dykai Del Vinį

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima kraupa 
arbasypili.nubiegimasieklos, patrotitu stypribe,pučkns 
ir kitus išmietimua, A negromulavima, 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 igauta knyga, pasakia jums kodėl jus 
kentat ir kaipgalet galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krantuvč žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras at sydave ilgo lajka tyrinejnm tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetba konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa ant 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 906 22 Fifth Arenae, Chkafot

Godotinas Tamista: Pagal Tamistos prižadiejma, a8 norlečjaa 
jog Tainista prisiuHtuniei man vysai dykai vėna jusu knygadel vyrs.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DAKTARAS IGNOTAS STANKUS
Tiktras lletuvys, baigęs mokslą 

ateito universitete. Buvo miesta- 
vu daktaru Indianapolyj, Ind. ir 
specijaljškai mokinosi New Yorke 
Didžioje Mokykloje daryt vi
sokias operacijas ir gydyt pavojin
gas ligas Po įgijimui didžio dak
tariško m ik-lo, Dr. Stankus įrengė 
savo locn^ Sanatorium (nami
nį ligonbutį), kur užlaiko visokius 
ligonius del gydymo ir darymo o- 
peracijų.

Nuo reumutiz. 'io, skaudėjimo kau
lu, strOnu, kojų pečiu, n to visjkiu 
kraujo ligų, užkrečiamu I gu, už
kietėjimą ir nedirbimą viduriu, iš
bėrimą, niežėjimą ir a iglmą a it vei
do Ir kūno visob;u sp toga, deder
vinių ir slinkimą plauku, galvos 
skaudėjimą, š i 'lies, inkstu, kepe
nų ir plaučiu ligas, visokias nervu 
ligas, n'uralglją, drebėjimą sąna
riu, greitą supykintą, i 
1 ... - -■ ...milingu ir nerėguliariškti mėnesiniu (baltųjų) tekėjimu ir gumbo . 
racijas aut gyslų, kaulu, nervu, smegenų, moterų i ~~ ~
ganu. Taipgi dar.iū’operacijas ant nosies, aklu Ir gerklės .

PADĖKAVONŽS UŽ IŠGYDYMĄ.
Aš Jonas Šaltluskas, 926 Jeimo si., Kenosha, WIs , ištariu širdingą ačiū 

daktarui Ign. Stankui nž išgydymą manęs. Dabar prašau* Tamlstos išgydyti 
ir mano draugą ,JuožapiŠaltinaki nuo išbėrimo spuogais ant kūno.

Aš Adėlė B igdonaš, P. O. Box 95, Puritan, Pa., pasakysiu tikrą teisybę, 
kad justi gyduolės man nedaug geto padarė, tiktai sustabdė slinkimą plauku, 
išnaikino plei.sk mus ir sustabdė niežėjimą galvos, o kas link užauglnimo plau
ku, tai aš nieko nenumanau.

lAVi\iu*'> tiri > u _ • r •
■ Daktaras Stankus civiliškoj formoj.

uu, bėga Įėjimą miegoti ir išgąstį, greitą pailsimą, sunku kvė
pavimą, pergalimo slėgis ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas, skau- 

.. ... .. .-..s . i -..-—..— v. Darau ope
li- vyru gimdančiu or

savo širdin 
jinio pečiu,

Brooklyn, N. Y., išreiškiu 
už išgydymą nuo skaudė

jus kvėpavimi/. l)a turiu
:iug kartų mažesnis negu pirma. '
P. O. Box 245. Cradon, \Vis. ir Pranas Grablaus- 
"reek, Pa., širdingai dėkavojanie daktarui Stankui

Tos visos padėkavonės yra įdėtos su pavelijimu pačių pacijentų. 
Kiti visi yra užlaikomi didžioje slaptybėj. Dr. Stankus. duoda dak
tarišką rodą ir ekzaminavojimą dykai ypatiškai ir per laišką,/me 
skirtumo kaip toli gyvenate: Amerikoj, Kanadoj ar Anglijoj. Vi
suomet kreipkitės ypatiškai arba laišku ant šio adreso:

DR. IGNATIUS STANKUS,
1210 SOUTH BROAD STREET, PHILADELPHIA, PA.

Ofiso valandos: Iš ryto nuo 9 iki 11. Po piety nuo 2 iki 4 ir va
karais fino 7 iki 8. Ncdėliomis nuo 9 iki 11 vai. ryto ir nuo 1 jki 4.

I Vienatinis mus tautos 
' M. <li< Profesorius 
i Munad unltu valstijoj.
Jau arti 18 metu, kaip aš 
past 1 mirgai gydau ir at- 
)i< bu oreiaci’as. Titnyk!

| Neik jiiškot n unę in ap
tiltų ant kampo po mano

> oi l itu, l v j lipk vienais 
I tiepais a' gftjn iš num.
I 7 Parmenter St. Durys
■ mano ofiso nuteptos bal
tai, o vilkui ju ant lentos

I didelėm įaidėm parašj ta "Lenkiškas Daktaras”.
■ Olliio valardos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki ‘J vai. vakare

DR. Ai. ZISELMAN
7 Parmenter*St., Bošton, Mass, 

Telephone Richmond 1967-R,

(v
Rauti DYKAI dvi geras setu- 
kas ir Kataiioga visokiu geru 
niagiseku setuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

bai nori, o nežinai kur ju gauti 
Jeigu taip, tai atsiusk savo pil
na ir aiszku adresu, o ase tuo- 
jaus ta Kataiioga ir tas sztukas 
tau nusiusiu pykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS)

3250 Union Ave., CHICAGO, ILL.

‘’50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tok is kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojaus.

J. P. Tuinila,

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

PASAULIŲ RATAS
ir Kitas planetas, Su paveikslėliais...............................

ME1IJiS KARŠTLIGE
meile....................................................................................... 2Oo.

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c
Pinigus siusk it paetos Ženkleliais šiuo adresu.

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

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

Kiekvienam prilaikau pagal jo norą ir pasiuvu pa
gal naujausią madą. Senus sutaisau, išplaunu, iš
valau, išprusinu ir padarau kaip naujus. Visą darbą 
gvarantuoju. Taipgi priimu iš tolimesnių miestelių, 
kurie prisiunčia audimą del 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.

;\MCK,
Athol, Mass.

AR NORI

plei.sk



