
<

‘W

Visuomenės

III MetaiNo. 3'3

<ž*ei <5 we*e®*e*e*e*e*e*e»e'
Iros, Politikos Laikraštis

AniuDUr.iftHj kulnus arit užklausimo.

“LAISVE“
242 W. Broadway Su. Boston, Ma&. »

Eina du sykiu • ej: Utarnlnke ir PėtnyčloJ
Leidžia >VBS BENDROVE”

PREt ATA METAMS: •
Amerikoje....... £ ........................... ...$2.00
Kanadoje ir už r t—1 ose..................... .,.... 3.00

9 . CsEI METŲ:
Kanadoje ir užru ia.žiuose .................... ...$1.50
Amerikoje......... ... 1.00

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY

66 LAISVE 99 
Published by 

“LAISVE” publishing po.
Every Tuesday and Friday at Boston, Mass.

YEARLY SUBSCRIBTION RATE:
In the United States..................................... $2.00
To Foreign Countries.v.................................. .3.00

Advertising rates on application.
AlFcommunications should be addressed to:

LIETUVOJRUSIJOJAMERIKOJ

Nulekia ten, kur nereikia. hūstoti tikėti į pony pagel

iu us

kursams tai šiau- 
tai rugiu kartį, 
tai kiaušiniu de- 
malku, tai kokį

Telefonas*
So. Boston 21013.

Telefonas:

So. Boston 21(113

242 W. Broadway,' So. Boston, Mass*

UŽSIENYJ
BOSTON, MASS., 25 BALANDŽIO (APRIL), 1913 m.

Entered as second class matter November 13, 1911, at post office at the Boston, Massachusetts under the Act fo March 3,1879.

apturėjo daugybė žmonių. 
Pa j ieškojimai tiekia 16 mili
jonu doleriui Tu pinigu rei
kalaujama už žuvusius gimi
nes, žuvusią ^nuosavybę ir tt.

Pečkurlai laimėjo.
New York, 23 d. baland. 

Vakariniu gelžkeliu pečku- 
riai laimėjo algos paaugšti- 
nimą ant 10 12 nuošimčiu. 
Jiems tatai pripažino tarpi
ninku komisija.
Užmušta 100 mainierių.
Pittsburgh, 23 d. baland. 

Baisi ekspliozija mainose vėl 
prarijo 100 mainierių, o gal 
būt, net 120. Ekspliozija į- 
vyko Finleiville, miestely, 
kuris yra atštu nuo Pittsbur
go 27 mylios. Kasyklos pri
guli Monongahela Riv. Cons. 
Coal Co. Jau atrasta 70 la
vonu.

Ir vėl nelaimė mainose.
Būtie, Mont., 23 d. bal. 

Leonardo mainose iš priežas
ties įvykusios nelaimės, pa
lydėjo savo gyvastį 5 mainie- 
riai, o 9 likosi sunkiai sužeis
ti.
Žmonių opera New Yorke.

Vienas iš piliečiu komitetu 
padavė New Yorko miesto 
majorui Gaynorui projektą 
pastatyti New Yorke puikią 
žmonių operą, Dabar pla
čioms minioms visai nepriei
nami geresni tęatrai. Sako, 
kad majoras sutikęs su tuo 
projektu. Pinigai bus duoda
mi iš miesto kasos.

Didelis New Yorko augi
mas.

New York, 19 d. baland. 
1910 metais New Yorke bu
vo daugiau, negu keturi su 
puse milijonu gyventoju. 
Praslinkus dviems metams, 
New Yorke priskaitoma jau 
beveik penki su puse milijo-' 
nu.

Redaktorius kalėjime.
Minneapolis, Minn. Re

daktorius vietinio sočijalistu 
savaitraščio E. Georgian at
sisėdo kalėjiman, kadangi 
nenorėjo užmokėti bausmės, 
kurią buvo uždėjęs ant jo 
teisėjas, būk tai už miesto 
majoro įžeidimą. Jokio įžei
dimo .nebuvo. Buvo tiktai 
kritika bjauriai vedamos 
miesto gaspadorystės. Tai 
ir viskas.
Kova prieš plaučių užde

gimą.
Medicinos mokslas daro vis 

didesnį progresą. New'Yor
ke Rockefellerio instituto 
profesorius dras Cl. Williams 
išrado naujus vaistus prieš 
plaučiu uždegimą. Nauji 
vaistai pasirodė esą labai at
sakanti. Daug žmonių tais 
naujais vaistais jau pagydy-

Mokyklų vaikai sustrei
kavo.

Pittsburgo publišku mo
kyklų superintendentas S. 
Heeter buvo įtartas nepado
riame pasielgime su mergi- ] 
na, kuri pas jį tarnavusi. Tos 
žinios pasitvirtino. Tuomet ( 
mokyklų vaikai pareikalavo, 
kad jisai atsistatydintu. Vie
nok jisai ju balso nepaklau- 

^sė. Vaikai apskelbė streiką, 
kurį galima pavadinti serio- 
zišku.

21 d. balandžio Pittsburgo 
gatvėmis vaikai maršavo, 
protestuodami prieš tą mo
kytoją. Vaiku buvo keli ' 
tūkstančiai. Net policiją • 
reikėjo pašaukti. Areštuo
ta keli žmonės. Viena maža 
mergaitė suvažinėta gatve- 
kariu.

Pasakykite, meldžiamieji, 
kas gi dabar nestreikuoja?... 
Žmonės turėtų nuspręsti , 

apie muitus.
Kongresmanas iš Illinois 

valstijos Hinebaugh (progre- 
* sistas) įnešė kongresan billiu, 

kad patįs žmonės referendu
mo keliu nuspręstu apie mui
tus. Jisai sako, kad vieni 
demokratai savo valia negali 
viską permainyti, nes jie ga
vo mažiau pusės balsu, ne
kaip visToš'kitos partijos.

(Didžiuma republikonu vie
šai pasisakė esanti priešinga 
Wilsono politikai muitu klau
sime.
Dėlei kivirčų su Japonija.

Mūsų prezidentas ir vals
tijos sekretorius Bryanas tu
ri gana daug vargo su Japo
nija. Japonija griežtai reika
lauja, kad Californijoj nepra
eitu teisė, sulyg kurios sve- 
timžemiai negalėtu įgyti že
mę. Wilsonasjau kreipėsi prie 
Californijos senatorių ir kon- 
gresmanu, o taip-pat ir gu
bernatoriaus Johnsono dėl to 
reikalo. Kalifornijos valdžia 
prašo, kad ten pribūtu patsai 
Bryanas. Minėja teisė, ku
rios taip nenori japonai, jau 
praėjo per legislaturą. Bet 
ji dar nepraėjo per senatą. 
Pasitikima, kad senatas taip 
viską sutvarkys, kad vilkas 
būtu sotus ir ožįs čielas, ki
tais žodžiais, šiek I iek nusi
leis prieš japonus.

Iš to matyt, kad japonai 
mūsų vakarinėse valstijose 
nelabai tenori apsileisti.

Nenori malonės.
Milijonierius Carnegie bu

vo norėjęs apdovanoti New 
Haveną(Conn.) keliomis nau
jomis įstaigomis, pastaty
toms už jo milijonus, bet tam 
pasipriešino doresni miestie
čiai ir unijos. Ant savo mi
tingu jie pasakė, kad jokiu 
knygynu ir muzeju r!uo Car- 
negiaus neprašo, Tuomi 
privalo rūpinties ne veidmai
niški labdariai milijonieriai, 
bet pats miestas.
VTitanico” nuskendimo 

atbalsiai.
Suv. Valstijų komisijonie- 

rius Gilchrist praneša, jog 
paduota 651 pareikalavimas 
“White Star Line” Co. atly
ginti už nuostolius, kuriuos

kietija savo didžiausį pasa- 
žierinį laivą “Imperator”, 
kaip pirma jo kelionė' prasi
dėjo nelaime. Jisai užėjo 
ant seklumos upės Elbos 
įplaukoje.

Dabar praneša, kad ta ne
laimė jam neužkenkusi.
Didis angliakasių streikas.

Jau seniai rengėsi strei
kuoti angliakasiai Silezijoje 
(Vokietijoj). Pagaliaus 20 d. 
bal. išėjo streikan suvirš 10 
tūkstančiu angliakasiu, rei
kalaudami algų pakėlimo.

Ir vis tik vokiški orlaiviai 
nulekia ten, kur nereikia. 
Bešnipinėdami, jie neva ne- 
tyčioms nukrinta jau ant 
Francijos dirvos. Vieną to
kį orlaivį francūzai jau su
grąžino vokiečiams. Dabar 
ties Nancy nusileido dar vie
nas vokiečiu kariškas orlai
vis.

Aficierus suareštavo ir ne
žinia ar bepaleis. Daug to
kiu šnipiniu orlaiviu skrajoja 
Rusijos Austrijos parubežyj. 
Padarė laikinę santaiką.

Graikija ir Serbija padarė 
laikinę santaiką su Turkija 
ant 10 dienu. Be to, kariau
jančios valstijos pradėjo mai- 
nyties belaisviais.

Apie Albaniją pasakoja 
baisybes.

Apie Albaniją pasakoja 
baisybes. Graiku kariume- 
nė, kaip viesulą, peršvilpė 
per Albaniją ir paliko baisu 
pėdsaką. Kaimai išardyti, 
laukai ištrempti; žmonės ne
turi ko pavalgyti. Dauge- 
lyj vietų prasidėjo badavi
mas.

Skolina pinigų.
Anglijos bankieriai skolina 

Chinijai pinigu ant gana 
lengvu sąlygų. Abelnai, su 
paskoloms Chinijai nesiseka 
ir medžiagiškas republikos 
padėjimas yra blogas.

Paėmus Skutari.
Kada gauta žinia, kad 

Skutari paimta — didelė link
smybė užviešpatavo Serbijoj 
ir Bulgarijoj. Užtad Aust
rija esanti baisiai neužganė
dinta. Kitos didžiosios vals
tijos sako, kad su tuomi rei
kia sutikti, kadangi Skutari 
iš juodkalniečiu negalima at
imti.

Juodkalniečiai paėmė 
Skutari.

Pagaliaus juodkalniečiai 
paėmė Skutari. Paėmė prieš 
valią ir norą visu didžiųjų 
Valstijų, kurios stačiai grą- 
sino Juodkalnijai kare.

Panedėlį, 21d. bal., prasi
dėjo Skutari šturmavimas.

Ataka buvo baisi. Šturmuo
dami Skutari, juodkalniečiai 
nustojo 3,000 žmonių. Tur
kai, begindami Skutari, nus
tojo 5,000 žmonių. Užimdami 
miestą, juodkalniečiai paėmė 
nelaisvėn 20,000 turku.

Nustojus Skutari, Turkija 
liekasi be jokio atramos punk
to. Jai nieko daugiaus nelie
ka, kaip tik pasiduot..

I
Anarchija Turkijoj.

Pačioj Turkijoj, ypačKon- ; 
stantinopoly, viešpatauja tik
ra anarchija. Kasdien areš
tuojama daugybė aficieru, : 
kuriuos valdžia įtaria, jog jie 
norėjo pakelti naują revoliu
ciją. Suimtuosius aficierus 
je jokio teismo ištremia į Ma
žąją Aziją. Suimtuju aficieru 
yra keli šimtai.

Sultonas yra labai budriai 
saugojamas. Niekas jo nega- ‘ 
i pamatyti be žinios Kon

stantinopolio komendanto.
Pasibaiguskarei, kadasug- 

rįžš namo kariumenė, tikrai 
galima laukti naujos revoliu
cijos. Tuomet Turkijai gali 
ateit paskutinės dienos.

Belgijoj generališkas 
streikas baigiasi.

Bruselis 23d. bal. Valdžia, 
matomai, išsigando visuotino 
streiko, nes jau nusileido.
Valdžia priėmė pirmeivio 

Masono pasiūlyjimą, kuriuo 
norima sutaikinti abidvi pu
sės, nusileidžiant prieš darbi
ninkus ir suteikiant visuoti
ną balsavimą. Dienraščiai 
skelbia, kad streikas užsi
baigs 24d. balandžio.

Net kapitalistu laikraščiai 
pripažįsta, kad streikas buvo 
vedamas kuonopuikiausiai ir 
parodė didelę discipliną ir dar 
didesnę socijalistu partijos 
galybę.

Bulgarija su Graikija 
žada kariauti.

Jau ir ’’prieteliai” žadapeš- 
tis. Kol kovojo su Turkija, 
dar buvo pusė bėdos, bet ka
da reikia dalinties—tai jokiu 
būdu negali pasidalinti. Šiuo 
kartu peštynės kilo dėl Solo- 
niku. Abidvi valstijos nori 
tą miestą valdyti.
Graikija traukia kariumenę 

į Solonikus.
Australijoj.

Neseniai Australijos fede
racijos premjeras nurodė, jog 
Australijos federacija esanti 
žydinčiame stovyje. Pasta
raisiais metais dirbamos že
mės padidėjo ant penkių ;su- 
virš milijonu akrę.

Norima įvesti referendu
mas ii4 inicijatyva. Taip pat 
norima įvesti muitus ant sve
timu saliu tavoru.

Didlaivis užėjo aut 
seklumos.

Hamburgas 23 d. balan- 
. džio. Nesiseka didlaiviams.

Vos tik spėjo pastatyti Vo-

Važiuoja mokintis narsu
mo pas sufragistes.

Žymi Amerikos sufragistė 
ponia Belmont važiuoja iš 
New Yprko Paryžiun, kur ji
nai turės pasimatyti su po
nia Pankhurst, vadove Ang
lijos sufragisčiu. Ponia Bel
mont viešai sako, kad va
žiuojanti mokinties, kaip ko
voti, kad reikale ir Amerikos 
sufragistės mokėtu langus 
daužyti neblogiau, kaip j u 
angliškos draugės kad mo
ka* v

Nusižudė 10 kalinių.
“Laisvei” praneša iš Var- 

šavos katarginio kalėjimo, 
jog per 5 paskutinius mėne
sius tenais nusižudė 10 kali
niu. Žinios apie tuos nusi
žudymus veik nepasiekia pla
taus pasaulio.

Kasdieną padėjimas kalė
jime eina sunkyn.

. Lenkų valstiečiai.
Lenkai valstiečiai pradeda 

Odininkų streikas.
“Laisvei” rašo iš Vilniaus.
Smorgoniuje 23 d. - kovo 

“Dermos” fabrike prasidėjo 
odininku streikas. Pareika
lavo pakelti algas, nustatyti 
kainas ir kitu mažesniu daly
ku. Streikas eina tvirtai.
Atėmę bažnyčią, pavertė

sodžiuje 
atėmus

ją cerkve.
Gardino gub., 

Prževalkiai policija 
kataliku bažnyčią ir paver
tus ją į cerkvę.

Vilniaus laikraščiai, kurie 
apie tai pranešė, tuoj visi bu
vo konfiskuoti.

Parsiduoda Stolypino 
dvarai.

Laikraščiuose rašoma, kad 
gegužės 2 d. Vilniaus bajoru 
banke bus parduodami per 
licitaciją buvusiojo ministe- 
rio 12 dvaru. Tarp kitko 
parduodamas ir Bečiu dva
ras Ukmergės paviete, pri
gulintis mirusiojo ministerio 
broliui Al. Stolypinui.' • 

♦

Kiaušiniavimas. .
Daugely vietų yra labai 

negražus paprotis rinkti 
kiaušinius valsčiaus “pone
liams.” Seniūnai vaikščioja 
po sodžius pas kiekvieną ūki
ninkė ir, renka kiaušinius. 
Kiekvienas ūkininkas duoda 
po kelius kiaušinius. Kaipgi 
čia savo “ponams” neduosi!? 
Iš viso valsčiaus prirenka ne
maža, nes neaplenkia nė ma
žiausios grįteles. Jeigu jie 
tuos kiaušinius suvalgytu, 
tai dar pusė bėdos būtu, bet 
jie tuos kiaušinius ant bute
liuku maino. Visi ir žiūri, 
kad ką nors iš žmogaus iš
traukus. Gėda būtu tokiems 
“ponams” kalėdoti tartum 
kokiems elgetoms.

Pavogė žyduką ir ap
krikštijo.

Kvėdaina (Resein.) Štai 
kokią “zobovą” pas
žmonės išgalvojo: žydė našlė 
ir jau nevisai jauna, neno- 
roms susilaukė kūdikio. Jos 
kaimynė Vitkienė iš Lembos, 
manydama, turbūt, kad tai 
žydei kūdikis visai nereika
lingas, pasigrobė jį ir nusi
skubino į bažnyčią apkrikšty
ti žyduką. Kunigas apkrikš
tijo. Pajuto apie tai žydai 
ir pasiskundė urednikui. U- 
rednikas padarė kratą pas 
Vitkienę ir rado paslėptą kū
dikį. Atvažiavo antstolis, 
surašė protokolą ir nusiuntė 
tardytojui, o pakol kas bus, 
tai suėmė Vitkienę ir nuvarė 
į Tauragės kalėjimą už kūdi
kio pavogimą. Vitkienė būk 
tai teisinasi, kad kunigas jai 
liepęs taip padaryti. Dabar
bus tardymas, kalėjimas; teU. 
smas.—Ir išgalvok tu man \ 
tokias “zobovas.”

Šundaktariai.
Švenčionėliai (Viln. įub.) 

Pas mus pradėjo darbuotis 
šundaktariai, vadindami sa
ve tai vengrais, tai dakta- 

. rais.. Vienas toks šundakta
ris daug pinigėliu išnešė iš 

. Didžiųjų MežioniŲ. Gydė 
nuo visokiy ligų, kokios tik 
papuolė. Buvo atsilankęs

bą, malones ir tt. Jie grie
biasi patįs savimi rūpintis. 
Patįs steigia ūkio mokyklas, 
patįs jas aukomis palaiko. 
Steigia savo liaudies namus 
Varšavoje. Kas duoda tiems 
namams 100 rub., kas 25 r., 
kas 3 r.—kiek kas išgali. 
Krasienine įsteigė ūkio kur
sus. Aplinkiniai valstiečiai 
veža tiems 
du vežimą, 
tai bulvių, 
setką, tai 
gyvulį. Štai kur lenku vals
tiečiai neša dievo dovanas. 
O mūsų valstiečiai, kur dau
giausia neša tas dovanas?

Aukos rašytojai.
Trumpu laiku latviai su

rinko 4 tūkstančius rubliu 
savo rašytojai Aspazijai. 
Tai padarė, kad paminėjus 
25- metines jos rašytojavimo 
sukaktuves. Matytis, lat
viai gerai supranta savo rei
kalus.
Keliautojas aplink žemę.

Liepojon atėjo keliautojas 
aplink žemę jau antrą kartą. 
Pirmą kartą jisai susiginčijo 
su vienu turtuoliu, kad apeis 
aplink žemę ir laimėjo 25,000 
rubliu. Tąsyk jis ėjo 5.į me
tu. Šį kartą jis susiginčijo 
su viena draugija iš 17 tūks
tančiu rubliu ir sulig sutar
ties turi pabaigti savo kelio
nę į 3į metu. Tas pats ke
liautojas atlankys tur būt ir 
Kauną. ’ Eina jis pėsčias, 
duonos užsidirba pardavinė
damas savo paties paveiks
lus. Gimęs jis Italijoj.

Studentų vienybė.
Kaip rašo Peterburgo ląik- 

rašči^j, savo popieras iš karo 
akademijos atsiėmę 400 stu
dentu; padavę gi prašymą 
juos atgal priimti tik kelios 
dešimtįs studentu. Didžiu
ma studentu nutarė nebeduo
ti prašymu, kad juos priim
tu akademijon naujais įsta
tais ir kelias į kitas augštes- 
nes mokyklas. Kiti važiuo
ja užsienin, siunčiami žino
mojo Maskvos milijonierio- 
labdario Šachovo pinigais.

Patriotų “darbeliai“.
Didelį triukšmą sukėlė Vo

kietijoj ir Francijoj socijalis- 
to Liebknechto pranešimas, 
ką daro armotu fabrikantai, 
kad tiktai iššaukti karę.

Štai vokiška firma Krupp 
tyčia papirko tulus Francijos 
laikraščius, kad tik šie rėktu 
apie karę. Kuomet pakįla 
kariškas ūpas, tuomet gink
lu fabrikantai daro puikiau
sią biznį. Toksai Kruppas 
skaitomas vienu išdidžiausiu 
vokišku patrijotu, o nesidro
vi, galima sakyti, parduoti 
savo šalį. i

Liebknechtas galįs savo 
tvirtinimą paremti faktais. 
Ministeris, nors ir nenorėda
mas, turėjo sutikti, kad soci- 
jalistas teisybę sako tame 
dalyke.

Tai mat, kaip patrijotai rū
pinasi tėvynės reikalais!

Praėjusiu metu sausio mė
nesį parduota 8,989,918 vied- 
ru degtinės; už visą tą deg
tinę sumokėta 76,854,469 r. 
Šių metu sausio mėnesį iš
gerta daugiau negu sausio 
pereitu metu visu pusantrų 
milijono rubliu. Gražus pi
nigai !

Kankintojai.
Ekaterinoslave areštavo 5 

policijos “cinus”, tarp kuriu 
ir antstolį, už tai, kad jie per 
tardymą kankinę ūkininkus.

Argi manot, kad nubaus?

Burbuose ir Gribuose. Ėmė 
nuo moterų po 2, 3 rub. Gė
rė, kur tik gaudamas.

Moters»agentai.
Garleva (Marijampolės p.} 

Pas mus atsirado agentu- 
moterėliu, kurios kalbina ir 
vilioja žmones važiuoti Ame
rikon. Ten, girdi, dabar nu
keliavusiems gerai sekasi. 
Kai kas ir paklauso ju kal
bu ir duoda joms pasipelny
ti. Štai viena norėjo slap
tai išvežti porą merginu į už- 
rubežį. Taip jau “beve
dant”, merginoms prapuolė 
daiktai, kuriuos jos su savim 
turėjo. Vedikę suėmė ir pa
sodino į kalėjimą.

Nelaukti svečiai.
Panevėžys. Kovo 9 d. 

Venclaviškiu kaime pas ūki
ninką L. N. buvo gužynės, 
mat, tą dieną šventadienio 
būta. Į gužynes buvo atvy
kęs to kaim^jaunimas, kele
tas senesniųjų if vaiku. Su
sirinkusieji žaidė, juokavo, 
šoko, nes ir muzikantas bu
vo. Tik štai pasirodo polici
ja, baisiai surinka į susirin
kusius. Visi persigąsta; ke
li mano pabėgti, bet policija 
neleidžia; pradeda klausinė
ti, ar nebuvę kokiu “karti
nu,” ar nevaidinę kokios 
‘ ‘dramos. ” Pagaliaus parei
kalavo, ar nėra kokiu knygų, 
nes esą be knygų argi galėjo 
apsieiti. Persigandę žmonės 
surado iš kur tai porą suply
šusiu knygpalaikių. Uždrau
sto nieko nerado. Užrašiu
si visus, kas tik buvo pas tą 
ūkininką, policija išvažiavo.

Kalbai, kad čia buvę įskųs
ta iš keršto to paties kaimo.

Gėda tokiam žmogui, ku
ris dėl savo barniu su vienu 
žmogumi daro nesmagumą 
visam kaimui.
Laikraštis šešiose kalbose

Ryga. Neužilgo pradėsiąs 
eiti Rygoje naujas laikraštis 
“Rygos Tarpininkas”, lei
džiamas p. Juozo Smolskio 
šešiose kalbose: rusu, vo
kiečiu, latviu, lietuviu, len
ku ir estu. Talpinami bus 
vien apskelbimai. Laikraš
tis eisiąs nuo 1—6 kartą. į 
savaitę ir būsiąs dalinamas 
dykai. Redaktoriumi pasi- 
rašinėsiąs Savko. Leidimas 
jau gautas.
Taupomoji-skolinamoji 

kasa.
Liepojaus lietuviu būrelis 

užmanė įkurti saviesiems 
Taupomąją-Skolinamąją ka
są ir 9 d. balandžio susirinko 
pirmas įsteigėju būrelis. Ma
tomai, lietuviai nors ir toli 
atsilikę nuo kitu tautu kul
tūros darbuose, bet vis pra
deda atsibusti ir nors paleng
va, bet žingsnys po žingsnio 
žengdami pirmyn, pavys sa
vo kaimynus.

ii Audros.
Sviriuose (Švenč. p.) per

kūnas trenkė į bažnyčią ir 
sudegino ją.

Per Ignaliną (Švenč. pav.) 
kovo 21 d. perėjo smarki au
dra su ledais^, žaibais ir per
kūnija. Apiplėšė kelius sto
gus. Perkūnas trenkė ak
meniu šalę kelio. Nelaimiu 
su žmonėmis nebuvo.

■MMI



Ir “mielašir dingi!

ARKADI AVERČENKO.

DALGIS ANT AKMENS
(Verte V. Paukštys.)

Spaudos Balsai.
Naujas laikraštis ir kleri

kalų.presą.
Baltimorėj pasirodė naujas 

laikraštis “Pirmyn”. Pama
tę pirmą to laikraščio nume
rį, sočijalistiški laikraščiai pa
sveikino jį, kaipo savo drau
gą. Tautiški laikraščiai pasi
tenkino formališku pastebė
jimu. Užtad klerikališkieji— 
“Draugas” sū “Kataliku”— 
jau suspėjo drėbti į “Pir
myn” kapucinišįu dumblu.

Pagal “Draugo” nuomonę, 
“Pirmyn” atsirado todėl, kad 
P. Grigaičiui, atvykus į Ame
riką, nebūtu buvę kur dudnos 
valgyti. “Katalikas”, kaip ir 

• tinka gatviniam šlamštui, at
siliepė dar bjauriau.

Męs gi pasakysime, kad gi
mimas kiekvieno naujo soci- 
jalistiško laikraščio yra ženk
lu, jog tarpe lietuviu visuo
menės auga socijalistiška sim
patija. Socijalistai moka pa
gauti pačius opiausius dienos 
klausimus, ir kuomet toksai 
“Draugas” mala apie stebuk
lus visokiu Macochu, “Pir
myn iš pat pirmųjų savo nu
meriu stojo ginti reikalus 
darbininku klesos.

Ve kame pasisekimas soci- 
jalistišku laikraščiu, kaip 
“Laisvės”, taip “Keleivio”, 
taip ir “Kovos”.

Patsai “Draugas” geriau 
negu kas kitas žino apie sa
vo kasos tuštumą. Nedidelis 
daiktas palaikyti savo egzi
stavimą iš kunigu kiše
nių. “Katalikas” užsilaiko 
iš banko. ‘ ‘Žvaigždė”... na, 
bet tos - gulinčios bėdos ne
verta kliudyti. Štai jums ir 
visas paveikslas apverktino 
padėjimo mūsų juodosios pre- 
sos.

Tat suprantama, kodėl 
jiems taip nemalonus pasiro
dymas naujo agitatoriaus ant 
mūsų dirvos. Juodieji ap- 
skaitliuoja, kad lietuviu tar
pe kataliku yra net 90 pro
centu, o skaitytoju jie netu
ri, todėl ir pyksta, todėl ir 
nerimauja. Teisybė, katali
ku 90%, bet ju katalikystė 
prasideda saliūne, o baigiasi 
“afiera”, įbrukta kokio nors 
Macocfio kišeniun. Jeigu gi 
koksai nors katalikas prade
da galvoti, tuomet “Drau
gas” jo jau nepagaus...

“Keliaukit į Rymą^*
Popiežiaus laikraštis sako, 

kad šie metai yra. “linksmy
bės” metai, nes suėjo 1600 
metu nuo tos dienos, kada 
krikščionįs apveikė stabmel
džius.
Popiežiaus laikraštis “Osser- 

vatore Ręmano” skelbia, jog 
visi katalikai, kurie aplankys 
Rymą, gaus visuotinus atlai
dus. Jie turi pasimelsti tam 
tikrose bažnyčiose, atlikti iš
pažintį, paprašyti pono die
vo, kad krikščionįs sueitu 
vienybėn...

Tai mat, kas rūpi popieži- 
jai! Žmonės veda kruviną ko
vą su išnaudojimu, veržiasi 
prie šiokios-tokios gerynei- 
gos, o popiežija jiems sako: 
“ateikite, papoteriaukite, at
neškite auku, o tuomet būsi
te išganyti!”

Minėtasai laikraštis sako 
dar, jog krikščionims apvei
kus stabmeldžius, pasauly 
prasidėjo ramus laikai. O 
kiek kraujo pralieta dėl reli
gijos?! Kiek vadinamu ereti
ku buvo išžudyta?...

Tad popiežiaus laikraštis 
netik ką nori patuštinti ave
liu kišenius, bet skelbia dar 
didžiausį melą.

Bet jau ir katalikiški dar
bininkai į popiežiaus teikia
mus atlaidus pradeda neti
kėti, nes mato tame didžiau
si gešeftą.

Musu kliubai ir 
politiška agitacija.

Nėra beveik miesto, kur 
nebūtu įsikūręs seniau ar vė
liau taip vadinamas Lietuviu 
Ukėsu Politiškas Kliubas. Tai 
lyg ir centrai mūsų “lietuviš
kos” politikos. Tu kliubu silp
nos pusės reiškia ne ką kitą, 
kaip mūsų politiško susipra
timo stoką.

Seniaus pas lietuvius bu
vęs kitbniškesnis supratimas 
apie politikos reikalus, negu 
dabar. Seniau kiekvienas lie
tuvis, ^iek tiek nusimanantis 
apie Amerikos gyvenimą, 
patsai nieko neprotaudavo. 
Jisai pilnai atsiduodavo glo
bai taip vadinamu politikie
rių.

Būdavo, sušaukia susirin
kimą, ateina keli politikie
riai ir prasideda pamokslai. 
Žinoma, prie kalbu būdavo ir 
bačkutės alaus, kas reikšda
vo, jog politikieriai ne tik žo
džiais, bet ir “darbais” re
mia lietuvius. Žmonės gurk- 
šniuodavo alutį, klausydavo 
saldžiu žodeliu, i paduodavo 
savo balsą už tuos, kurie dau
giau duodavo išsigert,— tuo- 
mi ir užsibaigdavo visas su
pratimas apie politiškas prie
dermes.

Ant to tai pamato ir tuose 
tai laikuose susitvėrė dauge
lis mūsų politišku kliubu. Ju 
vadovams nebuvo pažįstama 
plačioji politika, jie neturėjo 
jokio patyrimo, o kadangi pa
tįs gyvendavo gana pasitu
rinčiai, tad savo gyvenimu 
buvo pilnai užsiganėdinę. 
Pūsti prieš vėją, jieškoti nau
ju politikos keliu jie nenorė
jo.

Tiesa, kliubu įstatymuose 
(konstitucijose) buvo daug 
gražiu punktu apie platinimą 
politiškos agitaci os ir susi
pratimo. Bet tai buvo tik žo
džiai, o darbu kaip ir nebu
vo.

Tai tokia maždaug mūsų 
kliubu istorija. Bet jeigu męs 
ją išteisiname, tai tik todėl, 
kad visas mūsų judėjimas 
tuomet dar buvo menkutis. 
Tai buvo tik pradžia darbo.

Visai kas kita dabar. Tar
pe lietuviškos visuomenės ei
na smarkus bruzdėjimas ir 
priešingos agitacijos. Lietu
viai, kuriu didelė dauguma 
darbo žmonės, jaučiasi esą 
išnaudojami. Todėl jie įieško 
nauju užtarėju, su noru klau
sosi naujo mokslo skelbėju. 
Čia męs kalbame apie socija- 
listišką agitaciją.

Ar moka mūsų kliubai pri
sitaikinti prie tu nauju rei
kalu? Ar moka mūsų politiš
ki kliubai liktis centru naujo 
politiško judėjimo? Ar skel
biama su pagelba mūsų kliu
bu naujas žodis apie opiausius 
kasdieninius žmonių reikalus?

Su gailesčiu turime pasa
kyti, kad didžiuma mūsų 
kliubu neatlieka tu savo už- - 
daviniu. Didžiuma mūsų kliu
bu ir ju vadovu dar vis sva
joja apie tą bačkučių gady
nę. Jeigu taip tęsiasi, tai 
reiškia ne ką kitą, kaip poli
tišką mirtį. Tuomet kliubai 

''bus ne politiškos draugijos, 
bet tik susišelpimo draugijos, 
daugiau nieko.

Todėl męs kviečiame Ame
rikos kliubiečius subrusti ir 
apsidairyti aplinkui, suprasti 
naujus reikalus ir išsimokinti 
ištarti žodį kova.

Darbo yra daug, dirva dėl 
agitacijos kuoplačiausia. Mū
sų kliubai turėtu pasirūpinti 
pagaminimu atsakančiu kny
geliuipie pilietiškumą, kny
geliu iš Suvienytu Valstijų 
istorijos, . iš istorijos partijų, 
apie šių dienu partijas ir t. t. 
To visko dabar nėra. Reikėtų

vesti plačiausia agitacija gy
vu žodžiu per prakalbas ir 
prelekcijas, reikėtų nesibijoti 
pirmeivišku kalbėtoju. Reik
tu sykį ant visados persiskir
ti su tais ‘‘bačkutės” politi
kieriais, kurie moka tik mul
kinti. Nereikia duotis jiems 
save už nosies vadžioti.

Vienur, kįitur betgi jau 
randasi kliubai, kurie nori 
gyvuoti pagal naujos gady
nės dvasią. Męs tikime, kad 
tie kliubai atliks savo užda
vinį.

Kuo ne visas krikščioniš
kas pasaulis simpatizuoja. 
Balkanams ir nori, kad Bal
kanų valstybės nuveiktu tur
kus/ Mat, Balkanų gyven
tojai krikščionįs—“mielašir
dingi”, o turkai “pagonįs”— 
“žiaurus.”

Bet štai pasirodo krikščio
niu tikrai “krikščioniški” pa
sielgimai ir išsilieja ju visa ta 
“mielaširdystė”, kas buvo 
daroma tik inkvizicijos lai
kuose.

Turkijos ir Balkanų socija- 
listai surinko daugybę žvė
rišku darbu ir apskalbė juos 
socijalistiškuose laikraščiuo
se. Štai keliatas iš ju.

Seredoj, 24 spalio, Bulgari
jos kariumenė užėmė miestą 
Seres. Miestas pasidavė be jo
kio pasipriešinimo. Bulgarai 
nuginklavo turkus ir ju gink
lus išdalino krikščionims, ku
rie išsisklaidė po kaimus ir 
išmušė visus turkus. Suba- 
toj, 27 d. spalio, Bulgarijos 
armija, skaičiuje 5,000 žmo
nių, po vadovyste generolo 
Kordačevo, užėmė miestą. 
120 žmonių sušaudė tik už 
tai, kad jie buvo kareiviškais 
drabužiais apsivilkę. Nedė- 
lioj buvo išmušta apie 6,000 
žmonių. Ši skerdynė tęsėsi 
nuo 2 iki 5 valandai ir tik 
tuomet pasibaigė,- kuomet 
paliepė paliauti Graikijos vy
skupas.

Petričo, Menliko, Demir- 
Girssaro keli tūkstančiai vy
ru tapo užmušti, moterįs ap
krikštytos po prievarta, o 
mergaites išsiųstos Bulgari
jon.

Apielinkėj Ciną keliu kai
mu vyrus išmušė graikai, o 
moteris po prievarta apkrikš- 
tijo.

Kulkundoj turku valstie
čiai buvo sušaukti bulgarais 
neva dėl surašo. Kuomet 
jie susirinko, tai visus užda
rė į mečetę, o^paskui, išves
dami po 8 žmones, degino 
juos ant laužo. Viso buvo 
sudeginta 180 žmonių.

Kaimę Mantui bulgarai 
sudegino 200 vaiku ir su sa
vimi pasiėmė 58 mergaites. 
Iš tos skerdynės išsigelbėjo 
tik/60 šeimynų.
^ranašus atsitikimai buvo 
keliolikoj miesteliu ir šimte 
kaimu.

Turkai socijalistai savo at
sišaukimą baigia šiais žo
džiais:

“Męs protestuojame prieš 
tokį žvėrišką elgimąsi, kuris 
sujudina kiekvieną kultūriš
ką žmogų. Męs prašome jūs, 
draugai, plačiai paskleisti šį 
mūsų dokumentą, pridurda
mi ir savo protestą”...

Tai tokia apsireiškia krikš
čioniška meilė, kurią Kristus 
skelbė. Bet kogi norėti nuo 
tokiu Kristaus pasekėju, 
kaip ponai Macochai, kapu
cinai ir tam panašus elemen
tai?...

Susipratusios minios parei
ga ne simpatizuoti tai vienai, 
tai kitai kariaujančiu pusei, 
bet bjaurėtis ir protestuoti 
ne tik prieš žvėriškumą bal- 
kaničeu, bet abelnai prieš ka
res. Švenčioniškis.

Ko reikia, kad vaikai 
sveiki gimtu?

Kai kuriuose senovės raš
tuose žmona yra prilyginama 
dirvai, o vyras—sėklai, iš 
kurios paskui išauga nauja 
esybė—vaikas. Tas prilygi
nimas gana teisingas. Kaip 
gamtoje naujesnė ir riebesnė 
žemė didesnį derliu duoda, 
kaip kiekvienas naujesnis ir 
stambesnis grūdas geriau 
dygsta ir bujoja,—taip ir 
žmogaus gimimas, juo svei
kesni ir žalesnį jo tėvai, juo 
jis geriau auga.

Žmonės sveikiausi ir ža- 
liausi esti paprastai nuo 25 
iki 30 metu ir dėlto ir vaikai 
tuo laiku gimę taip jau yra ir 
stambesni, ir sveikesni, ir 
švaresni, ne kaip gimę iš jau
nesniu arba senesniu tėvu.

Kodėl taip?
Dėlto, kad labai jaunos ar

ba senti pradėjusios moteriš
kės nestengia dažniausia nei 
vaisiaus gerai išnešioti, nei 
lengvai ir laimingai jo pa
gimdyti, o paskui ir krūtimis 
kaip reikiant gerai išpenėti. 
Lygiai ir per jaunu ar perser 
nu tėvu vaikai niekuomet nė
ra taip gero kūno sudėjimo, 
taip sutikę, kaip vidutinio 
amžiaus tėvu. Todėl iš per- 
anksti ar pervėlai t vedusiu 
tejvu netik nėra geru vaiku, 
bet dažnai dar patįs vaikai ir 
motinos žūva. Mūsų bočiai 
vesdavo ir tekėdavo gana vė
lai: vyrai 30 metu, moterįs 
25 metu.

Protingai gyvenant, vyras 
lieka vaisingas iki 60 metu ir 
ilgiau, moteris iki 50. Paleis- 
tuvingai gyvenant, nuvargi
nančius ir nepakeliamus dar
bus dirbant, arba po ligos— 
kūno spėkos išeina daug 
anksčiau, anksčiau ateina ir 
nevaisingumas su senatve. 
Vis tatai reikia atsiminti 
prieš vesiant arba tekėsiant.

Netik saVo amžį ir sveika
tą, bet ir savo ligas turi atsi
minti žadantieji vesti arba 
tekėti. Daug tėvu ligų per
eina ant vaiku. Tas jau ži
loje senovėje žinota, ir dėlto, 
dar 900 metu prieš Kristaus 
užgimimą Persijoj buvo 
draudžiama jungtuvės žmo
nėms, turintiems džiovą, 
nuomariu ir kitas ligas. Mū
sų įstatymai nedraudžia li
gotiems jungtuvių, bet tiems, 
kurie žada tai daryti, reikia 
patiems susiprasti, kad iš 
menku ir ligotu tėvu beveik 
visuomet gema menki ir li
goti vaikai.

Apsivedę vyras ir žmona 
pirmiausia turi pasirūpinti 
santarvės tarp savęs palaiky
mu. Tėvu santarvė—tai pir
moji tinkamo vaiku auklėji
mo sąlyga. Tėvu barniai, ar 
tai iš vyro sauvalės paeinan- 
tiejie, ar iš žmonos atbulu
mo (atkaklumo)—tai svar
biausios gero auklėjimo kliū
tis. Kada čia jau apie vai
kus begalvosi, jei tarp vyro 
ir žmonos niekuomet nesi
liauja karės. Toks gyveni
mas, tai tikras pragaras tė
vams ir visukarčiausias j u 
gimusiems vaikams.

Yra dar priežastis, kodėl 
vaikai nesveiki auga,—tai ne 
laiku ir be tvarkos daromi 
lytiški vyro su žmona susiė
jimai. Lytiški susiėjimai tik 
tuomet daleistini, jei iš to 
gema vaikai. Todėl jie ne- 
daleistini žmonai jau nėščiai 
esant arba dar tebežindant. 
Vienok, kaip dažnai prieš tai 
nusidedamą, ypač girtu tėvu! 
Dar senovės graiku galvočius 
Platonas mėgdavo patarti 
girtiems susilaikyti nuo ly
tišku susiėjimu, kad nepra
dėjus kvailu, 
gotu kūdikiu.

X

nesveiku ir li-

“Sveikata”.

Reporteris Kvailevičia išėjo iš redak
cijos baisiai nuliūdęs. Ką tik jis gavo pi
piru nuo redaktoriaus, kad visuomet pri
stato pasenusią medegą. \

Tokį redaktoriaus užsipuolimą jis pri
pažino net už niekšišką.

—Jeigu manot, jog visokie nušauti 
laukiniai paukščiai turi būti pasenę, tai la
bai klystate. Ypač, kad tamstos antįs 
tankiausia namie augintos.

—Tu kam taip kalbi!—šnabždėjo, ei
damas gatve, Kvailevičia.—Tu kalbi, kud- 
lotas velne, spaudos atstovui! Žinai, kad 
dabar už tai galima atsakyti!...

Toliaus Kvailevičia pradėjo svajoti:
—O, kaip būtu puiku, kad akies mirk

snyj šis namas prasmegtu! Puikus atsiti
kimas! Šimtą eilučių parašyčiau! Arba, 
sakysim, koks nors automobilius įvažiuo
tu per langą didelėn krautuvėn, o dar ge
riau, restoranan! Kokia f#i puiki būtu 
žinia!

Besvajodamas apie paprastus daly-, 
kus, jis perėjo į politiką.

—Gerai būtu, kad taip sukursčius 
prie peštynių parlamento atstovus... Pas
kui—įspūdžiai, pasikalbėjimai, liudininku 
papasakojimai—antr^keturiosdešimts rub
liu parašyčiau žinią. Ar tik nenueiti par- 
lamentan ir pasakyti demokratui, kad ki
tas demokratas jį pavadino idiotu. O tuo
met jau jam parodys “idiotą!” Argi tai 
galima taip įžeisti parlamento veikėją?! 
Bet kas iš to, toks darbas nepavyks man 
atlikti. Na ir laikai! Kad nors susekus 
kokią saužudystę.

Pamislijęs apie saužudystę, reporteris 
taip pasikratė, tartum elektrikos sriovė 
per jį buvo paleista.

Jis apsidairė ir pamatė, jog randasi 
ant tilto, kuris ėjo per upę, ir ne tik save 
pamatė, bet dar vieną jauną vaikiną, pa
sirėmusi ant tilto tvoros ir žiūrintį žemyn 
į vandenį.

—O t—tarė Sau reporteris,—ir kokiu gi 
velniu jis čia riogso visai be reikalo ir vel
niai žino, kuom gėrisi! Aišku, jog jis lau
kia atsakančios minu tos, kad užbaigti sa
vo gyvenimo dienas.

Pas jį visai nebuvo minties, kad su
laikyti žmogų nuo saužudystės. Žmoniš
kumas jame tuomet miegojo. Atbudo tik 
reporteris tvirtas, energiškas, žingeidus ir 
šaltakraujis.

—Gali būt, kad velniai mane iš čia 
nutemps kur-nors, bet aš pats jau nebe
eisiu nuo tilto. Aš jam parodysiu, kaip 
pasenę pas mane būna paukščiai. Para
šysiu, jog pats mačiau! O-o! Koks tai 
bus nusistebėjimas, kad pats Kvailevičia 
matė, kaip žmogus darosi saužudystę!!

Ir jis, kaipo varnas aplink pastipusį 
gyvulį, pradėjo sukinėtis ant tilto.

II.
Jaunas vaikinas visai nepatėmijo, kas 

aplink jį dedasi.
Reporteris aiškiai matė, kaip jis, sto

vėdamas vienodoj pozoj, nerviškai graibė 
pirštais už tilto tvoros, ką-tai niurnėjo ir, 
suraukęs kaktą,atydžiai žiūrėjo į vandenį.

—Taipgi ne lengvas žingsnys varg
šui,—tarė atbudęs reporteryj žmonišku
mas, bet reporteris parodė jam kumštį ir 
jis vėl pasislėpė.

—Ir kokiu velniu jis laukia? Nesu
prantu !—tarė reporteris.

Ir taip, jaunas vaikinas vis stovėjo ir, 
niurnėdamas po nose, žiūrėjo į vandenį, o 
reporterių vaikščiojo aplink jį. Praslinko 
daugiau, kaip pusvalandis laikę.

Reporteriui taip įkėrėjo tas laukimas, 
kad jis nusprendė eiti ir padėti vaikinui tą 
darbą atlikti.

Reporteris priėjo prie jo arčiau, užsi
rėmė ant tvoros ir taipgi pradėjo žiūrėti į 
vandenį.

Paskui pasisuko į savo kaimyną ir ra
miai prašneko:

—Koks puikus sauleleidys, a?
—Jeigu velniai nusineštų šitą saulė

leidį, tai aš nei kiek nesigailėčiau jo! — 
liūdnai atsakė jaunas vaikinas.

—Aha! Melancholija! (nuliūdimas) — 
džiuginančiai pamislijo reporteris.—Dar 
geriau!

—Teisybę pasakius, tamsta turi tie
są. Kasgi tas sauleleidys? Ir kas tas, 
abelnai, visas mūšy gyvenimas? Taip, 
vienas tik kankinimais.

Jaunas vaikinas tylėjo ir ta tyla su
stiprino reporterio viltį.

—Kuomet žmogus pradedi gerai mis- 
lyti apie gyvenimą, tai ir prieini prie išve-

dimo: na ir kas-gi jame gero? Ir ąš w- 
suomet lenkiu galvą prieš tuos, kurie iš 
liuoso savo noro nutraukia tą liūdną, tam
su gyvenimo siūlą...

—Idiotiškas gyvenimas!—patvirtino 
jaunas vaikinas.—Štai aš jau čia daugiau, 
kaip valanda stoviu ir visiškai niekas man 
neateina į galvą.

—Tai yra, tamsta neišdrįsti?
—Ko taip?
Reporteris truputį susigėdo.
—Na, kaip tai tamstai, pasakyti... 

Žmonių tvirtos valios mažai yra. Juk tas 
dalykas nėra toks, . kad paimti ir išgerti 
butelį šio smirdančio vandens.

—Tikėkite, kad man daug lengviau 
išgerti butelį šio smirdančio vandens.

—Suprantama, —prijaučiančiai prita
rė reporteris,—nesulyginant lengviau. 
Vienok, jeigu tik gerai pagalvoti, tai pa
tįs niekai: žingsnys už tvoros, akies mirk
snyj—ir tavęs jau nebėra. Puiku!

III.
Jaunas vaikinas atsitraukė truputį į.

—Tamsta dabar apie ką taip kalbi?
—Persigando!—pamislijo reporteris.
Vienok, nors ne drąsiai, kalbėjo to-- 

liaus reporteris:
—Aš kalbu apie epidemiją saužudys- 

čiu. Prakeiktuose mūsų laikuose jos turi 
savotišką idėją.

Jaunas vaikinas pritariančiai palinga
vo galva.

—Kaip dievą myliu, tamsta turi tie
są. Na, pavyzdžiui, kad dabar ir man že
myn galva pasileisti.

—O gal tamsta manai, kad aš pradė
siu atkalbinėti? Visai ne! Aš gerai su
prantu žmogų, kuomet jam jau nėra kito
kio išėjimo. Pagaliaus, atleiskite, man 
rodosi, kad aš jums trukdau. Tokioj mi- 
nutoj mano kalba gali būti visai nema- , 
loni.

—O, ne, meldžiu nesirūpint. Vistiek 
aš tuojaus einu., Eisiu kur nors kitur, 
gal ten kas išeis.

Reporteris užšalo' kaip lavonas, išim
tas iš vandens.

- Dėl dievo! Kurgi dabar tamsta? Ar
gi jau čia taip negerai? Štai jau aš kelin
ta valanda, kaip bereikalingai praleidžiu 
laiką. Pasilik sveikas!

Reporteris pradėjo drebėti iš baimės. 
* —Argi jums ne vistiek! Supraskit, 
gyvenimas toks netikęs... Kiekviena pra
leista valanda ant šios begailestingos že
mės, tik kankinimasis... O kas svarbiau
sia, kad čia, arti nėra nei žmonių, nei lai
veliu... Neišpasakytas gerumas!

Jaunas vaikinas susiraukė.
—Aš tamstą ne visai suprantu! Ko

dėl tamsta taip rūpinies?... x
—Paklausykite. Aš su tamsta būsiu 

atviras... Juk tamsta manęs neapgausite! 
Aš gerai supratau, kad tamsta rengiesi 
nusiskandinti. Na, norite skandintis— 
dievai su jumis—skandinkitės. Idėja juk 
ne kvaila. Bet kokiems gi velnian 
jieškoti kitos vietos. Klausimas, k 
čia bloga? Vieta tuščia, be žmoni 
gili—kuogeriausia! Tik šok ir bū
akmuo ant dugno. Eiti gi velnižtr>žino 
kur, ir dar kad galėtu visuomet išgelbėti, 
tai—atleiskite man—kvailystė!

IV.
Jaunas vaikinas išklausė karštą re

porterio prakalbą, visai apie ką kitą mis- 
lydamas.

—Ar žinote, man rodosi, kad aš jums 
turiu būti dėkingas... Bet, pasakykite at
virai, kodėl jūs norite, kad aš būtinai nu- 
šiskandinčia čion, o ne kitur?

—Aš noriu viską pats matyti.
- Tai žiaurus ir beprotiškas noras!
—Žiaurus? Beprotiškas? Klystate! Aš 

maniau, kad turiu reikalą su protingu 
žmogumi. Juk tik supraskite, jums vis
tiek skandinties, o aš, kaipo reporteris, 
uždirbsiu. Jūs neturite supratimo, kaip 
branginami tie reporteriai, kurie patįs at
sitikimus mato.

Jaunas vaikinas nusijuokė.
- A a!... Pavelykite paspausti jums 

ranką. Jūs nežinodami apie tai nieko, 
man labai daug patam#vot!

- Viešpatie! Kuomgi aš patarnavau?
—Jūs man dayėt temą apysakai.
- Suk tave devyni velniai! O... skan

dinties?—sušuko reporteris.
—Bet iš kur tu tą ištraukei, kad aš 

noriu skandintis? Aš stovėjau ir laužiau 
sau galvą, kad išgalvoti temą apysakai. 
Tamsta gi dabar davei man temą parašyti 
apysaką apie reporterį. > Cha, cha, cha! 
Na, viso gero-bėgsiu rašyti.

Kaip perkūno pritrenktas, reporteris 
vilkosi paskui feljetonistą. Jo galvoje vėl 
trankėsi pirmos svajonės...

Žmoniškumas gi jame miegojo...

upe
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PAJIEŠKOJIMAI

Darbininko šeimyna įieško sau maisto miesto išmatose (dumpose).

Pajieškau J. Bubelio ir P. Kazlausko. 
Abudu Kauno gub., Telšių par., Nocia- 
niŲ kaimo. Prašau atsišaukti.

Jos. Ches, P. O. Box 243, Aurora, III.

Pajieškau K. Jokšio, Kauno gub., 
Pandėlio par., Stunkūny kaimo. Malo
nės atsišaukti, ar kas žino pranešti.

C. Wilkas, 123 Spencer Ave.
Chelsea, Mass.

Tik puse pačios
(Monologas)

Amerikoj žmogus visuo
met turi būt pasirengęs prie 
mirties. Jeigu ne kasyklose, 
tai dirbtuvėj, o jeigu ne dirb
tuvėj, tai ant geležkelio arba 
ant gatvės būsi sužeistas ar
ba užmuštas. Todėl čia žmo
nės viską ir daro tik dėl šios 
dienos, visai nesirūpindami 
apie rytoju.

Aną dieną užėjau į krautu
vę nusipirkt kalnieriu. Pačiu- 
pinėjau vieną, kitą, trečią — 
visu audeklas it voratinklis, 
rodos, tik ant juoko padary
tas. Ir kada aš pas krautuv- 
ninką pareikalavau geresniu, 
tai jis man teisingai atsakė:

—E-e, mano mielas, džiaug- 
kis, kad tik šitą sunešiotum. 
Koks dabar žmogaus gyveni
mas! Šiandien tu gyvas, o ry
toj, galbūt, jau kalbės pote
rius už tavo dūšią...

Su visu žmogum dar būtu 
nieko, bet didžiausia bėda tai 
su pilvu ir dantimis. Gerai 
dar, kad dievas žmogui dan
tų nepasigailėjo — davė net 
apie tris tuzinus. Jeigu ko
kis vienas ir ištrupa ar išlūž
ta, tai su likusiais dar drąsiai 
gali tarkuot ir kiečiausį šol- 
derį. Bet pilvas... Tasai na
bagas pats vienas viską turi 
atlikt. Ir jeigu kartais jisai 
pakelia maištą, tąi žmogus 
netik miegok bet ir vaikščiot 
ramiai negmi. Dėl dantų tai 
dar yra tam tikri daktarai, 
kurie, išlupę žmogaus dan
tį, jo vieton bent šundan- 
tį įdeda. Bet tokiu daktaru, 
kurie pilvą apmainytu, dar, 
turbūt, nesiranda.

"Grįžtu prie dantų. Keli mė
nesiai atgal mano dantįs pra
dėjo pūti, kaip grybai. Aš iš
syk mažai ant to paisiau. Bet 
kada sutino burna ir pradėjo 
nežmoniškai skaudėti, tai 
kreipiausi prie dentisto. Ta
sai apžiūrėjo mano dantis, 
patraukė pečiais ir sako:

— Šį dantį reikia ištraukt, 
šį užplombiruot, tą išskust, 
o aną nupieluot...

—Daryk -sakau— ką nori. 
Trauk, skųsk, pieluok, by tik 
nekentėčiau tokio pasiutusio 
skausmo!

Prasidėjo torturos... Gal
voje ūžė griaustinis, akįse 
rodėsi žaibai. Net nusilpau. 
Kiek atsipeikėjęs, norėjau ką 
tai pasakyt, bet... šmukšt lie
žuvis ir išlindo net ant barz
dos. Aš čiupt, čiupt ranka... 
ogi išlupti visi priešakiniai 
dantįs. x

—Ar tu iš proto išėjai, ar 
ką?—pradėjau aš keikti dak
tarą.—Kuomi aš dabar grauž- 
šiu šolderį? Juk reikės badu 
pastipt...

—Nusiramink, nusiramink, 
'—sako daktaras. — Aš tau 
tuojaus geresnius įdėsiu.

Ir atnešė visą setą gražiu, 
baltu dantų ir įdėjo man vie
ton ištrauktu.

Už keliu dienu aš jaučiausi 
visai gerai. Nejaučiau jokio 
skausmo ir įdėtieji dantįs iš
rodė daug gražesni už savuo
sius. Aš iš džiaugsmo net 
šokti pradėjau. Bet... viskas 
turi savo galą. Taip buvo ir 
su mano džiaugsmu.

Aną nedėldienį užėjau at
lankyti savo numylėtinę. Ten 
radau ir daugiau svečiu. Jos 
tėvai priėmė mane širdingai. 
Laike pietų gėrėm, valgėm, 
kalbėjom, klegėjom, juokė
mės. Visi buvo linksmi. Kas- 
žin kas iš svečiu pasakė tokį 
juoką, kad aš pradėjau kva
toti visa burna. Staiga pasi
darė ekspliozija... Mano dan
tis staiga išlėkė iš burnos ir 
stačiai įkrito į bliūdą zupės, 
kuris stovėjo vidury stalo. 
Visi nustebo. Prasidėjo kuk- 
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Reikalingas kriaučius.
Reikalingas kriaušius prie koštu meru - 

ko darbo. Geras užmokestis, darbas ant 
visados. Atsišauk it pas:

St. KastantinaviČia, *
604 W. Federal st., Youngtown, Ohio,

J. M. Buchinsky.
A. Balis.

L. Mačys.

Parsiduoda forničiai.
Parsiduota fdrničiai už pigią kainą. 

Atsišaukite Šiuo adresu:
T. Sinkevičius, (88)

242į W. Broadv^ky, So. Boston, Mass.

nueisiu 
ir apsi-

taip ir

ždėjimas, kalbos. Man nei 
bėgt, nei rėkt, nei jieškotzu- 
pėje danty... Sarmata neiš
pasakyta ! Staiga prieina prie 
manęs mano numylėtinė ir 
sako:

—Tamista man padarei 
sarmatą, todėl aš tamistos 
daugiau nenoriu!

Spjoviau ir išėjau. Misti
nu, tyčia ant keršto 
pas Magdę Skyliutę 
vesiu.

Kaip pamislinau, 
padariau. Magdė ant mano 
pasisiūti j imo mielai sutiko. 
Bet kad neiškiltu tokia-pat 
ekspliozija, kaip su pirmąją, 
aš vieną kartą sakau jai:

—Turiu tamistai prisipa
žinti, kad mano dantįs yra 
sudėtiniai.

-E-e, mano brangus,—at
sako, ji,—dabar pusė žmonių 
nešioja sudėtinius dantis ir 
aš ant to nepaisau.

Šakar makar, apsivedžiau. 
Ji šiandien mano. Bet pas 
mane tik dantįs sudėtiniai, o 
pas ją?... Ir dantįs, ir krūtįs, 
ir plaukai, ir šlaunįs —viskas 
pas ją svetima, viskas sudė
tina! Ir ar tikėsite man, va
kare į mano lovą atėjo gulti 
tik pusė mano pačios, o ki
ta pusė paliko ant sofos...

J. Kelmutis.

Korespondencijos
Montello, Mass.

Bal. 14 d. Montello burdin- 
gieriai buvo sušaukę visuo
menišką mitingą apsvarsty
mui, kas reikia daryti su gas- 
padinėmis, kurios pakėlė mo
kestį po 50 c. ant savaitės. 
Burdingieriu susirinko apie 
400 ypatų. Visi išreiškė sa
vo nuomones, kad sutikti ant 
to mokesties pakėlimo, bet 
visi reikalavo, kad gaspadi- 
nės nebūtu apsileidusios, nes 
dabar tankiai būna, kad pa
galvės prikirmyja. Taip-pat 
nutarta nebeleisti gaspadi- 
nėms pardavinėti alų, kaip 
dabartės tūlose vietose daro
ma.

Kad surašyti reikalavimus, 
likosi išrinktas komitetas,

kuris surašė narius į tą drau
giją, kuri tą visą sumanė.

Nekurios gaspadinės dik- 
čiai pyksta, kad burdingie- 
riai papeikė ju dabartinį už
laikymą. Lietuvis.

Kensington, III.
13 d. bal. LSS. 137 kuopa 

statė ant scenos Br. Vargšo 
dramą “Žmonės”. Veikalas 
tapo suloštas gana gerai. Bu
vo ir šiokiu tokiu suklydimu, 
bet tai atlejstina.

Po tam “Aido” choras po 
vadovyste p. Jakaičio sudai
navo kelias dainas. Dainos 
pavyko neblogai. Gaila tik, 
kad mūsų publika visai ne
moka užsilaikyti padoriai. 
Dėlei to reikia sugėdinti 
Kensingtono lietuvius. Lai
ke perstatymo—šūkavimas, 
riksmas, tarytum iš girios in- 
dijonai. Tą nešvaru paprotį 
reikėtų būtinai panaikinti.

Kertukas.
Herrin, III.

Po ilgos ir sunkios ligos, 
persiskyrė su šiuom pasauliu 
4 d. bal. Silvestras Stočkus. 
Velionis buvo laisvu pažiūru, 
narys soc. < ir pirmeivišku 
draugijų ir rėmėjas pirmei
višku laikraščiu.

Draugas Stočkus paėjo iš 
Pajevonio parapijos, Suvalkų 
gub. (iš Eglupiu). Buvo 40 
metu, šioj šalyj pragyveno 
23 metus. Džiova jis apsirgo 
anglių kasyklose.

Draugu tapo suaukauta 
ant vainiko. Aukavo šie 
draugai: Kurtinaitis, Juod- 
snukis po $l.oo, Lenkutis, 
Simanaitis, Vaisius po 50 c., 
kiit mažiau.

Draugas Stočkus palaido
tas ant neprigulmingu kata
likišku (italijonu) kapiniu. 
Lai bus jam lengvą šios ša
lies žemelė!

Darbai anglių kasyklose 
eina blogai. Todėl nevažiuo
kite į čion darbo j ieškodami, 
nes ir ’vietiniams trūksta 
darbo. Jonas Lenkutis.

Los Angeles, Cal.
Mūsų aktoriai, nors ir ne

labai pripratę prie scenos, 
vienok neblogai atlošė “Iš
gamą”.

Paskui buvo balius ir šo

kiai. Buvo ir taip vadinamo 
“lietuviško alučio”, dėlei ku
rio daugelis netropijo tą va
karą ir namo ir sugrįžo pas 
pačias ir vaikus kitą vakarą.

Ant baliaus lietuviu prisi
rinko gana skaitlingai. Te
ko matyti iš nauju, ką tik 
pribuvusiu, 4 vedusias poras 
ir kelis pavienius.

Reikia pasakyti, kad tarpe 
jaunimo yra ir tokiu, kurie 
nelabai linkę prie apšvietos. 
Pakalbini užsisakyti laikraš
tį, tai visaip atsisakinėja. 
Tai sako, kad vienus skaito 
(nors vardu nežino!), tai vėl 
norėtu tokius, kokiu dar nė
ra ant svieto. i

Oi negerai, vyručiai, jeigu 
męs, lietuviai, neskaitysime 
savo laikraščiu. Juk mūsų 
spauda tai gyviausias nervas 
mūsų kūno.

Darbai pas rūbsiuvius tuo 
tarpu eina nekaip. Gal būt, 
toliaus pasigerins. Oras gra
žus; šilta, kaip viduvasaryj.

M. Alianskas.
Binghamton, N. Y.

Kovo pabaigoje pas mus 
buvo atvažiavęs kunigas. 
Dabar jisai apsistojo kitam 
mieste. Pas mus tik pribu
vo atlikti tūlas religiškas ap
eigas. Pasakė kelis pamoks
lus. Tiek tik nepeiktina, 
neužpuolė ant socijalistu, 
kaip kiti kumgai kad daro, 
bet liepė visiems vienybėj 
gyventi. Pasakė, kad šalę 
bažnyčios, esą, reikia ir tau
tiško namo. Arnekas.

Passaic, N.J.
LSS. 45 kuopa 12 d. bal. 

statė ant scenos 2 -ju veiks
mu veikalą “Piršlybos”. Lo
šė nepergeriausia. Aktoriai 
savo rolėse darė daug klai
du. Visur trūko įsigilinimo. 
Veidu nugramieravimas bu
vo labai prastas. Gerai at
lošė tiktai Poderis.

Po teatrui buvo balius ir 
lekiojanti krasa. Žmonių bu
vo pilna svetainė.

Tiek tik draugus passaicie- 
čius galima pagirti, kad ener
gijos jiems netrūko. Todėl, 
jeigu šis veikalas ir nepavy
ko taip gerai sulošti, tai bent 
ateityj bus sulošta.

at- v • šie 
bet

Turiu pasakyti, jog, kaip 
girdėjau, tai nekurie buvę 
socijalistai stengėsi net 
kalbinėti aktorius, kad 
atsisakyty nuo lošimo, 
tas jiems nepavyko.

Linkėtina passaiciečiams 
daugiaus pasisekimo.

V. Jakimavičius.
W. Lynn, Mass.

19 d. bal. atsibuvo balius, 
parengtas šv. Kazimiero 
draugystės. Įžanga buvo 
$l.oo. Užtat alučio buvo 
net kelios dešimtįs bačkų. 
Nors apsieita be vaidu, betgi 
labai peiktina kelti tokius 
puslaukinius pasilinksmini
mus. Jeigu tokiuose pasi
linksminimuose dalyvautu 
tik vieni tamsuoliai, fanati
kai, tai nieko nebūty įsta
baus, bet reikia žinoti, kad 
pas mus yra daugiau laisva
maniu.

Nevertėtu susidėti su to
kiais žmonėmis, kuriems ne
rūpi daugiaus niekas, kaip

Ar ne laikas susiprasti?
Burdigonas

Nuo red. Dėlei koresp. 
iš W. Lynno, tilpusios N 30 
“Laisvės”, p. Burdigonas grąžino, kad sugrąžintu iki 
mums praneša, kad tautiš- 30 dienai gegužio 1913 metu, 
kos svetainės reikalais rūpi
nosi ne vienas tik kliubas.
Perkant žemę dėl svetainės, 
buvo renkami pinigai pas vi
sus W. Lynno lietuvius. Sta
tant svetainę ir vėl daryta 
tas pats. Skaitome reikalin
gu tatai paminėti.

Athol, Mass.
Bal. 13 d., 7 vai. ryte pas 

p. Šidlauskį kilo peštynės. 
Per naktį girtuokliavo ir ka- 
zyravo iš pinigu. Pavaka
rėj policija turėjo darbo, kol 
nuvilko į nuovadą.

14 d. bal. buvo teismas ir 
“išteisino” šiaip: namu sa
vininkas p. Šidlauskis užsi
mokėjo $25, A. Kenešis $35, 
S. Perekšlis $10, J. Latvėnas 
(skundėjas) $10. Dabar vaikš
čioja visi susiraukę, kaip 
raugyti agurkai.

Ar negėda vyručiai? Su 
advokatu kaštavo $118 .oo.

J. Kaulaičia.

Stoughton, Mass.
20 d. bal.* LSS. 86 kuopa, 

surengė paskaitas. Refera
tą skaitė drg. V. Jakštys— 
“Tikras šeimyniškas gyveni
mas ir jo užduotis”. Skaitė 
suprantamai ir aiškiai.

Pabaigoj užduota keli klau
simai ant kuriu prelegentas 
nuosekliai atsakinėjo.

Žmonių buvo mažai; prie
žastis, tai stoka išgarsinimo. 
Patarčiau rengėjams, kitą 
kartą rengiant, daugiau iš
garsint ir atkreipt atydą į 
dailę. J. Fisenka.

Laiškai į Redakciją.

Gerbiamieji draugai ir 
draugijos:—

New Yorko ir Brooklyno 
siuvėju streikas galutinai pa
sibaigė: reikalinga atskaita 
auky. Męs blankas buvom 
išsiuntinėję po visą Ameriką 
pas daugiau atsižymėjusias 
ypatas dėl visuomenės labo, 
kad parinktu auku dėl siuvė
ju streikieriu. Daug blanku 
sugrįžo, bet da daug nesu
grįžo, todėl prašom tu drau
gu ir draugijų, kurie nesu- 

nes daugumas reikalauja at
skaitos, o męs neturėdami 
blanku, negalime sutvarkyti 
knygos ir duoti atskaitą.

Su pagarba Šelpimo Komi
tetas:

Pirm.
Sekr.
Kas.

II
Garbus amerikiečiai:—
Keli metai atgal drg. K. 

Jasiukaitis įgaliojo “Drama
tišką Ratelį” prie VIII Rajo
no LSS. būti jo atstovu Ame
rikoje. Rodos buvę jau ra
šyta, kad norinti lošti K. Ja- 
siukaičio veikalus, privalote 
kreiptis prie “Dram. Rat.”, 
kuris žinoma, neužgina lošti, 
bet duoda žinoti, kiek už ku
rio veikalo shlošimą reikalau
ja autorius K. J. honoraro. 
Pirmiau už sološimą K. Ja- 
siukaičio veikalu atsiteisda- 
vo, bet paskutiniu laiku jau

nębeatsiteisia, turbūt užmir
šo, kad K. Jasiukaitiš to rei
kalauja. /

Todėl kas jaučiatės esate 
sulošę arba norite-lošti K. 
Jąsiukaičio veikalus, kreip- 

ites prie “Dram. Rat.”.
Sekr. V. Shileika, 1607 N 

Ashland Ave., Chicago, Ill.
III

Gerb. “Laisvės” red.!
N 30 “L.” Vietinėse žinio- 

se nupeikta drg. J. Smelsto- 
riaus prakalba (Dievas žmo
gų, ar žmogus dievą sutvė
rė?). Aš klausiausi tos pra
kalbos ir, kaip daugelis kitu, 
likau pilnai užganėdintas.

Tikėjimiškus klausinius 
męs privalome gvildenti, nes 
ne kas kitas, kaip tik tikėji
mo žmonės, šiandien mums, 
socijalistams, daugiausia 
kenkia.

Tad leisdami nupeikti, leis
kite man minėtą prakalbą ir 
pagirti. Buvęs prakalbose.

(89)

Pajieškau A. Neverausko, Suvalkų 
gub., Starapolės pav.. Kazliškių kaimo. 
Malonės atsišaukti. A. Neverauskas, 
P. O. Box 709, Rokford, III.

Pajieškau J. Matusevičiaus, Suvalkų 
gub., NaumiešČio pav.v Šilgalių kaimo. 
Meldžiu atsišaukti. Kuris pirmas pra
neš, gaus $5.oo. J. Žemaitaitis, P. 
O. Box 98, Montello, Mass.

Pajieškau V. Srobliaus, su kuriuo m 
ilgų laikų sykiu dirbom. Meldžiu atsi
šaukti. St. Butkus, 52 Spring St., 
Union City, Conn.

Pajieškau J. Druskio ir Just. Krislio, 
pirmasis prigulėjo prie LSS. 6 kuopos. 
Malonės atsišaukti. M. K. Virbalą, 
92 Salem St., Boston, Mass.

Pajieškau P. Bajorūno, Vilniaus gub. 
Trakų pav., Anliniky kaimo ir J. Kim- 
birancko. Malonės atsišaukti.

J. Levanavičius. 23 Spruce St.
Hartford, Conn.

Pajieškau J. Dryžiūtės, Kauno gub., 
Siauliy pav., Karveliy kaimo. Gyveno 
Philadelphia, Pa. ir, rodos jau vedus 
(Dar ne. Zec.) Malonės atsišaukti.

M. Šniukienė, 3149 So. Halsted St.
Chicago, III.

Pajieškau Petro, Amelės ir Damices 
LadaviČių, Kauno gub., Panevėžio pav. 
Ramigalės par. Malonės atsišaukti, nes 
turiu svarbų reikalą.

B. Žabelis, P.O. Box 201, Cherry, Ill.

Pajieškau apsivedimui mergino 
nejaunesnės 16 m. ir nesenesnės 
Aš esu 26 m., gerai pamokintas,

bet 
m. 
Ibu

4 kalbas. Merginos, kurios mylit/apsi- 

 

vedimų ir dorų gyvenimų, atsisukite 
šiuo adresu:

J.S. Duobilaitis, P.O. Box

Wilkes Barre, Pa.

Reikalauju kriaučiaus mokan
čio kostumerskų darbų. Atlyginimas 
geras, darbas nuolatinis.

BUDRECKAS, 222 W. Broadway
So. Boston, Mass. (89)

--------------------- 1--- K,
Tėmyk, nes tavęs dar

bas laukia.
Labai reikalingas atnatninkas Kalvia. 

Geram darbininkui jęeras gyvenimas. 
Nebelaukit, tuojaus atsišaukit.

Taipgi atsidaro ekskursijos pardavi
mo žemės, kas nori pagerinti gyvenimą 
ant šios derlingos žemės, lietuviu ka- 
lonijoj, malones tuojaus atsišaukti arba 

tatvažiuoti, nes dabar geras laikas.
CRYSTAL LAKE FARM

Wellston, Mich. (89)

Parsiduoda Restauracija
Labai geroj vietoj, 65 Merrimac st., 

netoli North Štation, Bostone. Tą res
tauracijų 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, Maas.
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VIETINES ŽINIOS

Cambridge’iuj labai daug 
kalbama dabar apie...mote
ris. Daugelis motery smarkiai 
įpyko ant pirmeivišky vyry 
iš Lietuvos Sūny Draugijos 
už tai, kad minėta draugija 
savo susirinkime balsy dau
gumu atmetė susivienyjimą 
Lietuvos Sūny dr-jos su Lie
tuvos Du^tery dr-ja. Jau se
niai buvo varoma agitacija, 
kad draugijos susivienyty 
vardan pasekmingesnio vei
ksmo. Sako, kad šalininkai 
Susivienyjimo varys savo a- 
gitaciją, iki kol nelaimės.

Bostono socijalistai jau 
pradėjo rengtis prie geguži
nės šventės apvaikščiojimo. 
Šiemet męs girdėsime kal
bant Tremont Temple Sche
nectady majorą G. R. Lunn, 
kuris plačiai papasakos apie 
jo miesto dalykus.

Manoma, kad parodoj da
lyvaus kokia 15,000 žmonių. 
Birmą vietą užims kriaučiai 
iš priežasties ju laimėtosios 
kovos, z

Paroda prasidės Park Sq. 
7:30 ir eis Eliot, Wahington, 
Hanover ir kitomis gatvė
mis.

Kaip girdėjome, tai lietu
viai rinksis socijalistu svetai
nėje ant Broadway. Geisti
na būtu, kad šiometinė 
darbininku šventė būtu taip 
jau puiki, kaip ir šiometinė 
mūsų kova!

Nedėldienį 27d. bal. LSS. 
60 kuopa paprastoj vietoj ir 
paprastame laike rengia dis
kusijas.

Brightono “Perkūno” te
atras 19 d. bal. nekaip pavy
ko. Lošta “Daktaro Kabine
te”, bet labai silpnai. Akto
riai nemokėję roliy. Publi
ka neramiai užsilaikė.

Po perstatymui buvo ba
lius, kuris davė progą sma- 
fiau pasilinksminti. Publi-

os buvo -nedaugiausia iš 
priežasties pavarytos kleri
kalu agitacijos.

Vertėtu “Perkūnui” ge
riau prisirengti prie atlikimo 
savo uždaviniu. Teatras tu
ri kilti, o ne pulti. Artistu, 
ir gana gabiu, Brightone ran
dasi gana daug. X.

Brightoniečiu Atydai!
L.S.S.A. 67 kuopa rengia labai gražy 

KONCERTĄ Nedėlioję, 17 Balandžio 
(April), 1O|3 m., Roddy Hall svetainė
je, 58 Market St., Brighton, Mass. 
Pradžia 6:30 vai. vakare, Įžanga Dykai!

Tas koncertas susidės iš dialogy, ei- 
liy, monology ir spyčiy. Bus pasikal
bėjimai Povylo su Dėde ir Maikio su 
Tėvu. Apart to kalbės J. Ridzikas, 
Džian Bunba ir kiti. Širdingai kviečia 
atsilankyn^ Komitetas.

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

Severos
Laxoton
(SEVERA’S LAXOTON)

puikiai pagelbsti tokiuose at
sitikimuose. Jis pažadina tul
žies veiklumų, taiso vidurius, 
gerina virškinimų,grąžina ge
rų ūpų ir ramy miegų. Kuola- 
biausiai patariamas vaikams.

Kaina 25 centai.

Severos
Vaikams Lašai
(SEVERĄ,S SOOTHING 

DROPS)
prašalina skausmų ir nesma
gumų geliant vidurius, užėjus 
drebėjimui ir mėšlungiui, iš
vaiko vėjus ir gazus iš žarnų 
ir skilvio, užtikrina kūdikiui 
ramy miegų.

Kaina 25 centai.

Saugokis
ligas gimdančių mikrobų. Ge
riausias būdas jy apsisaugoti- 
tai laikanties švarumu netik 
iš lauko pusės kūno, bet ir su
lig gerklės, danty, gilių ir ap
skritai visos burninės duobės. 
Plovimui ir mazgojimui bur
nos vartok

Severos
*Antisepsol

(SEVERA’S ANTISEPSOL)
Jis pagelbsti labai nuo nosi- 
niy slogy, o taipgi nuo viso
kiy besisunkinimy ir apskri
tai kur tik antisepsolinis skie
dalas yra reikalingas.

Kaina 25 centai.

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

W. F. Severą Co.
CEDAR RAPIDS. IOWA

miško, 
n am y, 

40 obe- 
namas

Parsiduoda Farma.
Parsiduoda 95 akrai žemės Worcesterio 
paviete, dvi mylios nuo gelžkelio. 40 
akrų ariamos žemės ir 55 akrai 
yra 500 pušiy tinkamų statymui 
daug aržuoly, “chestnut”,klevų, 
ly, 18 kriaušių, 18 medžių slyvų,
(i ruimy, geras skiepas, 2 daržinės 20 x 
30 ir 40 x 50, pašiūrė malkoms, 6 kar
vės, 5 teliukai, 1 arklys, 3 kiaulės, 15 viš
tų, 80 bušelių bulvių ir visokių daržo
vių, 25 buš. avižų, 15 tonų šieno, 6 ak
rai pasėtų žieminių rugių, 2 vežimai, 3 
plūgai, 1 springsinės akėčios, 1 arpa, 1 
pjaunama mašina ir 
m as. Kaina $3,500. 
ant lengvų išlygų.

visas namų įredy- 
Cash $1,000. Kitus

Tremont St.

ANT.ASZMIANSKAS.

e

U

--------------------------------------- -------------------  
NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisom receptus kuoteisingiausiai. 

Gyduoles parduodam pigiau, negu ki
tose aptiek1-se. Pas mus randasi viso
kios gyduolės, kokios tik randasi pa
saulyje. Gyduoliy galite reikalauti per 
laiškus, o męs pasiysime per expresą. 
Visada kreipki ties pas visiems žinomą 
lietuvį šiuo adresu:

JONAS KASPARAV1Č1A,
153 Seventh st., cor. E st.

So. Boston, Mass.
Namų udrcHiiB: i68--7-th nt., S.B.

P. S. Yčlid nakčia kreipkitės namu adresu.

O KAS ČIA? DAUGYBE

J. Lagsdin, 48
Room 404 Boston, Mass.
Telephon, Haymarket 3915.

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

TEATRAS
kokis kada nors buvo lošiamas So. Bostone

Subatos Vakare

26 Balandžio J April j, 1913

DAHLGREN HALL SALĖJ

Kampas E ir Silver Sts So. Boston

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

ĮŽANGA 25c ir augščiau.

Kviečia atsilankyti KOMITETAS.

KMenefcSKeKeKetieReKeeiieewe*

f Akušerkai
SPubalgiiHi kiirr<ų tVouiuns Medical 

College, Bidthifore, Md.
S 1’anokmingni atlieku savo darbu prie S

gimdymo, tait>gi suteikia visokias rodąs ir 5

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. 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
si tavorą už žemiausią kainą. 
Iš to viso jie yra labai užga
nėdinti. Iš priežasties dau
gumos pardavimo rakandu 
(forničių) ir pigios randos, 
męs galime parduoti už to
kias žemas kainas, ko kiti 
visai negali padaryti. Šir
dingai kviečiame visus atsi
lankyti ir persitikrinti, kaip 
pigiausia galite nusipirkti 
reikalingiausius rakandus. 
Sykį atsilankę, ateisite visa
da, nes nerasite geresnės pir
kimo vietos visam Bostone.

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

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

Garsių Lietuviškų — Lenkškų Vastų

j! Pasekmingai atliek
•S gimdymo, taipgi suteikiu vinunuw iouuh n iz. 
jį pagelba invairlose moterų ligose. W

» F. Stropiene, BROADWAY £ 
* SO. BOSTOIN. IMASS.

AKIS 
ap ž i ti

ri ine
ir pr i renka
me Akinius

Akių SpccijuliHtas

399 a Broadway
nrti K Street

PIGIŲ KNYGŲ!
Vadas prie moterystės. Naudinga 

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

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

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

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

Senovės bajorų malonė arba inajau-
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 viena
iš naujausių dainų knygelė .......... . 20c

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

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

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

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

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

nemažinti kaip už $5.00.
Pasargajpinigus visados siųskit su už
sakymu knygų, nes ant paskolos nie
kam nesiunčiam. Pinigus galima siųst 
Registruotu laišku arba Money Orderiu. 
Suma nesiekiančia dolerio, galima siųst 
krasos markėmis. Siųskit šiuo adresu:

STASYS VALASKAS
10604 Curtis Ave., Chicago, 111.

BUK , VYltAS 50,000
KNYGŲ

10c

20c

25c

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

Knypa ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
ai basypili.nubiegimasieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas, 
stričtiira ir vysas vyru lygas, gal būti įšaldomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. <5

Ta, dykai įgauta knyga, pasakia jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnaa vedea arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užtnokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa ant 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

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

Godotinas Tamlsta: Papai Tamistos prižadiejma, a8 norleijau 
jogTamistaprisiustumei man vysai dykai včua jusu knyga del vyra.

Vardas

Adresas Steitas

It doesn’t pay to netfiect 
your Healthy B“,Rr-

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

galo gerkles ir gulėjai kolos savaites?

Dr. Richter’io
PAIN-EXPELLERISJk-’ 
tas ištikimas senas naminis vaistas duos 
pagalbą ir prašalįs ilgą vargą jeigu 
urnai vartosi.

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

Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir 
žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo.

(0 
Telephone So. Boston. 845 M V 
DR. F. MATULAITIS f

(0 
V 
O

1 Telephone So. Boston. 845 M

f* 
§ 
o nr o

495 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Valandos:
Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. (Š
Nedėliomis iki 3 vai. po piet. £

O r - - U

U Telefonas Richmond 2212G
g .. 2787-J

• Dr. David W. Rosen SJį 321 Hanover Street

f Mano ofise galite susikalbėti vi
sose kalbose.

VALANDOS: Nuo « iki 10 vai. ryte
Nuo 2 iki 3 ir nuo 7 iki 8 vak.

TEISINGIAUSIA 4 Fl’T’ir’IZ A
IR GERIAUSIA A P I I t« K A

LIETUVIŠKA * llalVTl

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 prisiusią per expresu.

Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

> SO. liOSTOIN. MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St., New York.
Richter’lo Congo yra gerės nuo viduriu sukietėjimo. 25c. ir 50c

OZAZZXUKA1K

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA OLSELIS
TEUESKOPAI ir STEREOSKOPAI.

Kas tai yra 
Teleskopai ir 
Stereoskopai?

Teleskopas, 
tai yra prietai
są su padidinan
čiais stiklais, 
kaip matote ant 
virš padėto pa
veikslėlio, per 
kurio stiklus, 
kad žiūri ant 
mažo abrozėlio,

XVAXJECZ^'
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Perkant žiūrėk, kad butų ta marke, 
o gausi teisingai.

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

Egiutero No.
Egiutero No.
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis

2
25c., 50c.

Linimentas Vaikams - ■ - 
Gyduoles nuo Kosulio 
Liepų Baisumas - 
Antylakson dėl Vaiky - _ - 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

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

ir Kruvinosios -
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo - - - 1
Gyd. dėl nernąlimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui 

Galvos Skaudėiimo
Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojy
Geležinis Sudrutintoįas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo - - l
Plaukų Apsaugoto]as
Muilas Plaukų Saugotojas
Milteliai nuo kepeny
Valytojas Plėiny Drabužiuose - 
Rožės Balsamas - - ,
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai
Švelnintojas ....
Kraujo Valytojas - 
Nervy Ramintojas - 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus - 
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo)
Pamada Plaukams - - -
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osy 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nksty Vaistas (didesnė) - 1
Akinės Dulkelės -
Gydymas nuo uždegimo Danty arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto
Gyduoles ir Mostis nuo Parky 

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

25c. 
50c. 

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

75c.

$3.50 
50c.

10c.
10c.

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

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

$2.00 
$1.00

$1.25

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

$1.00
25c.

$1.25

$2.00 
$2.00 

$50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūšy puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūšy tautiečiai reika
laudami, galėty pas savo štorniką nusi- 
Širkti ir nereikalauty išduoti pinigus 
ovanai kokiems nors apgavikams tose 

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

ALB. G. GROBLEWSKI
ęORJpLM a MAIN STS., PLYMOUTH, PA.

mini pasididina 
ir jame atsi- 
skirsto ypata 
nuo ypatos, 
trioba nuo trio- 
bos, medis nuo 
medžio ir jau 
tada matai ne 
abrozėlį, bet

gyvą paveikslą, naturališką regyklą, taip kaip pats esi toje vietoje arba toje 
trioboje ir aplinkui save viską matai, kaip kad ten būdamas. Stereoskopai yra 
tai paveikslėliai arba abrozėliai, kurie dedasi j teleskopą ir į juos žiūrisi per teles
kopo padidinančius stiklus. Stereoskopai susideda iš 25 paveikslėlių iš Kristaus 
gyvenimo su vftomis kančiomis. Taipgi turim visokiy svietiškų apie 100 ryšių. 
Stereoskopai su teleskopu parsiduoda už $1.00. Užsisakant reik paminėti, kokiy 
paveikslų reikalaujate, ar iš Kristaus gyvenimo ar kokiy svietiškų. Adresuokit: 
K. .1. INTAS, P. O. Box 1724, New York City, N. Y.

WlLADtLFHJA j
TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ

MEDICAL CLINIC

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

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

ggUŽŠVIS SAULELEI 
Į MUSŲ LANGELĮ! '

GARBINGAS DAKTARE: Apturėtus lioktirstas vartojant vis ir vis sveikata ėjo geryn ir 
lengvytt, o ta. užsenėjusi mano Ilgu, nuo Jūsų tikrų galingų gerų Nekarštų, kaip sniegas nuo 
saulės spindulių nyko. ^Uabur Jau pasilikau visai sveikas, nes krūtinė ir galva nustojo skaudei i 
telp ir kosulys visai išnyko. Pirmiau buvau silpnas, Hukllurgs-Kukunnųm, o per galybę augš- 
čiausio mokslo ir tikras liekarstas, pasilikau sveikus, stiprus vyrus, dėknvojuntis tik Philudel- 
phlos M. Klinikul. Su guodouo M. P. Sakolauskas, 8331 Emerald Ave., Chicago Ill.

Mrs. Petronėlė Bakutėnė, 125 2nd st. Somorvlllo, N. J. Telpht dfikavoja už, ISgydymį, nei 
pirmiau jį gydo didžiausi New Yorko daktarai, kurie negalėjo pagelbėti, o vienok Philadclphl- 
Jos M. Clinikus, atsakančiai į trumpį lalkį, moterlSkjj padarė sveika nuo labai didelės ir apse* 
nėjusios sunkios ligos. Mr. M. Kaziorus, 1012 Chestnut st. Trenton, N.J. Noifiažluu yra dėkin
gas už ISgelbūjiinį Jo gyvasties ir išgydymį nuo nervų, krullliės skaudėjimo, silpnų plaučių, 
kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, skrėpliuvltno. Lygiai labui dčluivoja Mr. J. Rusiks, 333 15th av. 
Newark, N. J. Mrs. D. Kurasevlčiu03 Boulh st. New Britain, Conn. Mr. Julius Birsetias, 318 
Franklin st. Port Washington, Wls. Mr. Jonas Tumulis, R. D. I, Mulboro, Mass. Mr. Jos, 
Jttrevlče, 117 W. First st. Fulton, N.Y, Mr. Ant. Čerus, 858 So. Swanson st. Philadolpliiu, Pa. 
Ir tūkstančiai kitų, kurių negulime į laikraštį sutalpinti.

Todėl, jeigu esi nesveikas ir greitam laiko tikrai nori ISslgydyl, tad kreipkis čion, kur tūk
stančiai kaip į pamačlyvį vietį traukia ir tampa išgydyti. Ateik arba rašyk šiandien lietu
viškai, nes gromatnešls su mandagumu priduos hilšltį; kas kenkia, o busi išgydytas. Džiaugsies 
pasilikdamas sveikas Ir laimingus ant visada. Nėra skirtumo kokia liga sergate ir kas kenkiu, 
nes jeigu speolališkal profesionališkus daktaras Kliniko pripažins, jog guli būti išgydytu, Ui 
gali tikėti, kad apturėsi tikrį pagelbį; be peilio l>e operacijos, bet su tikroms lieknrsUnus nuo: 
inkstų ligos, skaudėjimo sįnarių, kaulų, strėnų, kojų, pečių ir šonų. JJžkletčjimu, 
skaudėjimį ir nedirbiniį vidurių. Galvos skausmį, širdies, kepenų, kosulio Ir plaučių ligas. 
Greito pailsimo Ir sunkaus kvėpavimo, peršalimo, slogų, nuo abelno sveikatos nusilpnėjimo, 
dyspopsijos, neuralgijos bei nervų ligos; teipat nuo Jaunystės išdykumo klaidų, sėklot nulxi- 
gimo, blogų sapnų, nemigos ir nuo visokių slaptų užsikrečiamų ligų. Teiput moteriškų Il
gų, kaip: skausmingų mėnesinių ir kitų visokių ligų, kurios tilt varginimui žmonių atsiranda. 
Rašant Visada reik udresuoL telp:

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

Atsilankantiems arabiškai ofiso valandos yra šitos kasdien: nuo 10 išryto iki 4 po p. 
Nedčllo] nuo 10 Iki 3, o U ta r. Ir Pėtn. vakare nuo 6 iki 8.

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

Vyno, Visokių Likierių, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”, 
Šampano, Alaus, Eliaus ir visokių importuotų gėrimų.

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

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

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiysk už 3c štampą, o apturėsi didžiausj lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokiy auksorišky daikty. Siun
čiam į visas dalis svieto. Musų kataliogas 
perstoto didžiausią Anksoriškų Daiktą Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiek vieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgaviky.

Reikalaukite tuojaus.

I P Tiiinila Washington St.
J.fi . 1 llilllld, nosrors, MASS:

TRJ« OfSROS KINA'OOS: 
Naujausios Dainos ir Eiles 

Apie 80 visokiy dainelių. Kaina 20c 

PASAULIŲ RATAS
ir kitas plain tas, Ku paveikslėliais.............................

MEILES KARŠTLIGE
meilv..................................................................................

Imant visas tris sykiu, atiduodam už

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

P. BUZEWICK,
Athol, Mass

gauti DYKAI dvi geras setu- 
kas it Kataliogu visokiu goru 
magiseku stft.uku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

bui nori, o nežinai kur ju gaut? 
Jeigu taip, tai atsiusk savo pil
na ir uisr.k u adresu, o ase tuo
jaus tu Kataiioga ir tas szlukas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS)

3250 Union Ave., CHICAGO, ILL.

DAKTARAS
Vienaimus tautos 

Medicinos Profesorius 
Mnuirhui etts valstijoj. 
Jau arti 18 metu, kaip aš 
I apckmingai gydau ir at-

1 lieku op«racijas. Tčmyk!
■ Neik jieškot manę in ap- 
j tiekiant kampo po mano 
> oi tisu, lot lipk vienais 
i ti epais augštyn iš num. 
| 7 Parmenter St. Durys 
J Irano ofiso nuteptos bal- 
į tai, o vhšui ju ant lentos _
didelėm įaidėrn parašyta "Lenkiškas Daktaras”. 
Offiro valai dos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo C iki 9 vai., vakare

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

Telephone Richmond 1967-R,




