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AMERIKOJ
Hayvvoodas ir kiti vėl 

areštuoti.
Paterson, N. J. Kapita

listai ir jy teisėjai stačiai 
pradeda siusti, kad jiems ne
pavyksta nuslopinti šilko au
dėju streiką. Patersone vėl 
areštuota Haywoodas, Elz
bieta Flynn ir dar penki uni
jos vadai. Haywoodą kalti
no už “betvarkį” elgimąsi, 
Elzbieta Flynn būk tai už a- 
narchijos skelbimą prakalbo
se ir tam panagiai. Tresca 
būk tai kaltas už anarchijos 
skelbimą ir už raginimą prie 
riaušiy. * Kitiems irgi tas 
pats užmetama.

Dabar betgi visi yra paleis
ti po paranka, kurią mielai 
pristato unijos rėmėjai.

D ras Fried manas par= 
davė tiesas ant savo 

išradimo.
New Yorkas, 26 d. bal. 

Daktaras Friedmanas, kuris 
turi išradęs specijališkus 
vaistus dėl džiovos gydymo, 
pardavė savo sekretą, kurį 
taip ilgai slėpė Eisner Men
delson Co. Ant ranky jisai 
gavo $125,000.

Visą kitą jisai atsiims se
rais, kurie bus įdėti į Fried- 
mano vardu įsteigtus insti
tutus. Taip kad viso labo ji
sai už savo išradimą gaus 
veik du milijonu doleriy.

Specijališki džiovai gydyti 
institutai bus įsteigti per 
viršminėtą kompaniją visuo
se stambesniuose miestuose.

AJerginos gauna po 30 c. 
į dieną.

Illinois komisija, tardanti 
paleistuvystės priežastis, iš
tyrė, kad Springfielde yra 
krautuviy,kur merginos gau
na į dieną tik 30c.

Vaikučiai Gegužinėje 
parodoje.

Kaip apskaitoma, šiais me
tais didžiam jam New Yorke 
Pirmos Gegužės parodoje da
lyvaus apie 100,000 žmoniy.
Tą dieną išryto iš Patersono/ 
t M « * t \Z r i U-v i > L-v ■» «

apie žemės nuosavybę, kuris 
perleistas per legislatūrą. 
Tuomi billium labai yra už
gauti japonai. Bryanas turi 
pasirūpinti, kad paminėtas įs
tatymas neužgauty japonu.

Sujudo taip-pat ir chinie- 
čiai. Ir jie nenori, kad jiems 
būtu užginta pirkti žemę Ca- 
lifomijoj.

Vienok Cal. smarkuoliai 
nenori nusileisti prieš japo
nus ir chiniečius ir visai ne
nori priimti Bryaną.

Baisus atsitikimas.
Elgin, Ill.—M. Fleet far- 

merio žmona, įniršimo prie
puoly j pasmaugė savo du vai
kučius, paskandino juos šu- 
linyj ir, pagaliaus, pati nusi
šovė ir, mirtinai susižeidusi,

Penkias dienas jy jieškota 
ir tik 21 balandžio surasta. 
Ženklai aiškiai parodo, kokia

į New Yorką pribus būriai* 
streikieriy kūdikiu, kurie 
taip pat dalyvaus parodoje.

Streikierio laidotuvės.
Milfordo streikas tęsiasi 

nepaprastai -triukšmingai. 
Pereitą savaitę policistas nu
šovė italą^streikierį Antonio 
Depasguale. Įtartas užmu
šime policistas atsisakė nuo 
vietos, vienok teisamn neati
duotas.

Laidotuvės užmuštamjam 
surengtos puikiausios. Poli
cijos buvo pilni užkampiai. 
Visy aplinkinių miesty dar
bininkai prisiuntė savo atsto- 

darvus. Tokiy laidotuviy 
Milfordas nematė.

Vėl apie kalėjimą.
New Hampshire valstijos so- 

cijalistai savo konvencijoj 
Manchesteryj nutarė reika- 

• lauti tardymo dėlei blogo el
gimosi su kaliniais valstiji- 
niame kalėjime.
Dėlei kivirčų su Japonija.

Valstijos sekretorius Brya
nas jau išvažiavo Calif orni- 
jon, kad pasitarti su vietiniu 
gubernatorium dėlei biliaus

V

UZSIENYJ

Morganui žvake.
Viena katalikiška draugija 

užsakė žvakę Morgano at
minčiai pagerbti. Ta žvakė 
bus aukščio 16 pėdu ir 18 co
liu pločio. Ji apsieis $1,500. 
kadangi ji užsakyta pas tam 
tikrą dailininką. Apskaito
ma, kad ta žvakė bus užde
gama tik atminimo dienose 
ir galės būti vartojama per 
300 metu.

Apkaltintas katalikų 
kunigas.

Kun. Vaitiekus Nauraus- 
kis, klebonas lenky kataliku 
parapijos Broklyn’e, turė
jo stoti tęisman už grasi
nančio turinio laiškus, šlykš
taus turinio laiškai buvo ra
šyti jo parapijonui Bergialiui, 
kuris apsivedė su to paties 
kunigo gaspadine. Stojęs 
prieš teismą, kunigas turėjęs 
prisipažinti, kad minėti laiš
kai jo paties ranka rašyti. 
Teisėjas išduos savo galutiną 
nuosprendį panedėlyj 28 bal.

Už panašaus turinio laiš
kus New Yorko valstijoj 
baudžiama net iki 10 mėty 
kalėjimo.

Vaikų darbas.
The National Child Labor

Commission apskelbė savo 
tardymo rezultatus. Tame 
pranešime sakoma, kad Su
vienytose Valstijose yra 118- 
090 vaiky, kurie, neturėdami 
16 metu, dirba fabrikuose.

laikos kongresas.
1 d. gegužio susirenka St. 

Louis taikos kongresas, kuris 
bus ketvirtas iš eilės.

Jokie kongresai jokios 
naudos neatneša, nes kariu 
jie neišnaikina. Reikia ne 
žodžiy, bet darby.

Rengiasi Į streiką.
Chicagos kriaučiai rengia

si į streiką, kad gauti tas 
pačias darbo sąlygas, kurias 
iškovojo Brooklyno kriaučiai. 
Brie streiko rengiasi apie 50, 
000 kriaučiy. Jie mano su
streikuoti’ tame laike, kada 
yra daugiausia užsakymy, 
nes tuomet veik užtikrintas 
kriaučiy laimėjimas.

Unijiniai darbininkai ve
da karštą agitaciją tarpe ne- 
unijiniy, kad juos pritraukus 
prie unijos. Unijy vatjai 
mano, kad streikas bus lai
mėtas.

Belgijos darbininkai grjž= 
ta darban.

Belgijos darbininkai, lai
mėję kovą už visuotiną bal
savimą, grįžta darban. Ka
da streikas buvo tik prasidė
jęs, tuomet kuniginis minis- 
teris Charles de Broqueville 
pasakė, kad valdžia jokiu bū
du negalinti sutikti ant strei
kieriy reikalavimu, bet ne
praėjo nei savaitė streiko, 
kai j? tasai pats ministeris su
tiko priimti pirmeivio Mar- 
sono įnešimą, reikalaujantį 
konstitucijos permainymo 
ant pamato visuotino balsa
vimo. Kuomet valdžia buvo 
priversta ant to sutikti, tuo
met streikieriai dalimis pra
dėjo grįžti darban.

Vaikučiai grįžta narno.
Daugelis vaiky Belgijos 

streikieriy buvo išsiųsta į 
Franci ją. Taip į vięiią tik 
Francijos miestą Uille buvo 
išvežta 2,000 vailęy. Dabar, 
streikui pasibaigus, vaikučiai 
grįžta namo.

Brusely jau pusė darbinin
ku, streikavusiu už visuotiną 
balsavimą, sugrįžo darban. 
Nekurie darbininkai grįžš 
darban už keliu dienu, o ne
kurie palauks iki pirmai die
nai gegužės.
Uždraudė lekioti Franci“ 

jos parubežy.
Vokietijos karės ministeri

ja išleido paliepimą savo afi- 
cierams, kuriuo jiems už
draudžiama lekioti ar tai pri- 
vatiškuose, ar tai kariškuose 
orlaiviuose Francijos parube
žy. Jau buvo keli atsitiki
mai, kad vokiečiu orlaiviai 
nusileido Francijoj. Iš tos 
priežasties vokiečiu valdžia 
gavo daug pipiru nuo fran- 
cūzy.

Nesiseka didlaiviams.
Pereitam N-ry “L.” rašė

me, kad didžiausias pasažie- 
rinis Vokietijos garlaivis 
“Imperator” užėjo ant seklu
mos. Dabar ant to paties 
laivo buvo benzino ekspliozi- 
ja. Du darbininkai užmuš
ti, šeši sunkiai sužeisti.

Ant to laivo yra 2,000 tar
nu. Pirmoje laivo kelionėje 
dalyvavo ir Vokietijos kaize
rio sūnus.
Azijos valstijos vienyjasi.

Azijos didžiosios valstijos 
irgi vienyjasi. Kaip prane
ša, tai Chinija, Japonija ir 
Siamas padarė sutarimą 
veikti visuomet išvien.

Tuščias šovinys.
Laike posėdžio Vepgrijos 

parlamente šauta į vieną iš 
ministeri y. Pasirodė, kad 
tai buvo tuščias šuvinys, bet 
triukšmas kilo neišpasaky
tas.

Raudonoji Chinija.
Daktaras Sun-Yat-Sen, bu

vęs Chinijos respublikos pre
zidentas, pranešė, tarptautiš- 
kam socijalisty biurui Bru- 
selly, kad Chinijoj labai pra
siplatinusios socijalistiškos 
simpatijos. Laike rinkimu 
į Chinijos parlamentą veik 
pusė balsy buvo paduota už 
socijalistus.

Reikia tik pridurti, kad 
Chinijoj socijalizmas yra dar 
gana neaiškios pakraipos.

“Du moterų trečdaliai” 
yra pasiutę.

Taip pasakė Paryžiaus ku
nigas Bolo, kuris yra ne 
kuom kitu, kaip panašiu į 
mūsiškį kapuciną. Jisai sa
vo pamoksluose skelbia, kad 
du motery trečdaliai yra pa
siutę. Prie pasiutusiu jisai 
priskaito ir tas moteris, ku
rios reikalauja sau teisiu.

Juodkalnija eina prieš 
visas valstybes.

Londone atsibuvo didžiujy 
valstybių diplomaty posėdis. 
Tenai nutarta ir po nutarimu 
pasirašyta, kad didžiosios 
valstybės reikalauja, jog 
Juodkalnija apleistu užimtą 
Skutari.

Austrija net siunčia savo 
kariumenę. Vokietija keti
na paremti Austriją. Vie
nok juodkalniečiai nenusilei
džia ir gana. Jy karalius 
demonstratyviškai įžengė į 
apveiktą Skutari. Jisai at
sisako išpildyti norą didžiųjų 
valstybių ir nori užimti visą 
Albaniją.

Turky generolas Essad-pa
ša patsai save apsiskelbė Al
banijos karalium. Juodu 
abudu su Juodkalnijos kara
lium sakosi eisią išvien. Tuo
met didžiosios valstybės var
giai ką galės joms padaryti.
Keturi milijonai iš kazyrų.

Tarpe Franci jos ir Ispani
jos yra mažytėlė valstijėlė, 
vadinama Monako. Tojoj 
valstijėlėj yra miestelis Mon
te Karlo, kur yra didžiausia 
pasaulyj kazyriavimo vieta. 
Neseniai tos “kazirnyčios” 
šerininkai padarė savo suva
žiavimą. Pasirodo, jog per 
metus tos “kazirnyčios” pel
nas siekė apie keturis mili
jonui doleriy.
Bombistų demonstracija.

Lisbonas, 27 bal. — Minia 
žmoniy, apsiginklavusi bom
bomis ir revolveriais, padarė 
didelę demonstraciją ir šau
kė: “Tegyvuoja radikališka 
republika”.

Ar tą demonstraciją pada
rė kuniginiai, ar anarchistai, 
sunku žinoti. Veikiausia iš
vien susidėję.

Nedėldienio lemiąs.
Kožną mielą nedėldienį 

Londono suf ragis tės daro 
Hyde Parke savo mitingus. 
Kožną nedėldienį ant jy už
puola minia. Tuomet- priei
na policija ir padaro tvarką. 
Sufragistės betgi neatsisako 
daryti mitingus, o jy priešai 
neatsisako ant jy užpulti.

Giria Australiją.
Vienas “Rankpelnio” ko

respondentas rašo minėtam 
laikraščiui, kad Australijoj 
žmonėms labai sekasi. Jisai 
sako: “žmonių Australijoj 
yra privažiavę iš visokiu 
kraštu, tik lietuviu labai ma
žai. Jau šeši mėnesiai gyve
nu Australijoj, bet iš lietu
viu dar nesuejau nė su vie
nu.”

Kiek kaštavo Belgijos 
streikas.

Belgijos ekonomistai ap
skaito, kad Belgijos streikas 
kaštavo $20,000;000. Tuo 
tarpu, jisai tęsėsi nepilną sa
vaitę ir nevisur jis dar išsP 
platino.

RUSIJOJ
Kaip vaišina kunigus?
Padolijos gubernijoj, ka

da valstietis eina pas popą : 
pasišnekėti apie vestuves ar 
krikštynas, tai pasiima su sa- i 
vim pyrago, kelias vištas ir 
visuomet pusbutelį degtinės. 
Pas lietuvius dar to nėra. 
Neša vištukus, antukus, bet i 
degtinės neneša.

Vis daugiau geria.
Sausio mėn. Maskvoj išgė

rė 12,093 kibirus degtinės 
daugiau, negu pereitais me
tais tą patį mėnesį. Vis dau
giau geria Rusijos žmonės, 
todėl iš dalies jiems taip ir 
nesiseka.
Užmušėjas300 darbininkų

Peterburge dabar vieši afi- 
cieras Tereščenko, tasai pats 
kurio paliepimu nušauta 300 
darbininku Lenos aukso ka
syklose. Neseniai vienoj po
niškoj karčiamoj jisai, pasi
gėręs, didžiavosi savo bude
lišku darbu. Tuomet jau ne
iškentė net kiti aficierai ir 
merginos paleistuvės pradė
jo protestuoti, o vienas afi- 
cieras išsitraukęs kardą ir 
norėjęs jį užmušti.

Apskritai, Tereščenko pa
sielgimas buvo taip papikti
nantis, kad net žandaru vir
šininkas pasodino jį ant 30 
dieny į areštą.

Klierikų badavimas.
Pskovo dvasiškoj pravo

slavu seminarijoj klierikai ap
skelbė bado streiką. Jie rei
kalauja prašalinimo netiku
sio inspektoriaus.

Davė pinigų.
Žinomas Maskvos turtuolis 

labdarys Šachov paskyrė 25 
tūkstančius rub. kar. medic, 
akademijos studentams, ku
riems, išėjus iš akademijos ir 
nustojus stipendijų, labai 
pritrūksta pinigu.
Nepaprastos laidotuvės.
Semirečėje pasimirė įžy

mus kirgizas Sabdana, ant 
kurio laidotuviy dalyvavo 40 
tūks. raity kirgizu, sujojusiu 
iš įvairiu sryčiy ir apskričiu.

Vagių sisivažiavimas.
Kaip praneša “J. L. Avi

že”, slaptaijai policijai pavy
ko susekti Mintaujoje vagi y 
susivažiavimą, kur atvyko 
plėšikai iš įvairiu Pabaltijos 
krašto miestu.

Sumažėjo įplaukos.
Valdžios patvirtintos šiy 

mėty Čenstakavos kliošto- 
riaus išlaidos ir įplaukos žy
miai sumažėjo. Taip padė- 
kim, 1911 m. klioštorius tu
rėjo įplaųky daugiau 160,000 
rub., dabar gi tikimasi tik 
80,000 rub. teturėti. O štai 
kaip tie tūkstančiai žada bū
ti paskirstyti: 1) 12,000 eis 
vienuoliams, (zokoninkams) 
užlaikyti ir šiaip viešėjen- 
tiems kunigams, 2) 10,260 
rub. muzikai ir giedoriams, 
3) klioštoriaus tarnams 1699 
r., 4) klioštoriaus taisymui 
46,000 rub.

Laikraščių nubaudimas.
Šiomis dienomis nubausta 

12 laikraščiy: 6 po 500 rub., 
^vienas 100 rub., o penki kon

fiskuoti po vieną numerį.

LIETUVOJ
Juodašimčiai netarpsta.
Kaip apskaito vienas Vil

niaus laikraštis, tai Vilniaus 
juodašimčiu sąjungoj randa
si tik 72 nariu. O juk reikia 
patėmyti, kad sąjungą remia 
popai ir valdžia.

Kituose Lietuvos miestuo
se juodašimčiu sąjungų sky
riai yra Kybartuose ir Pane
vėžy.

“Žaislas.”
“Žaislu” vadinamas lietu

viu teatras Rygoje. Apie tą 
labai daug rašo “Rygos Nau
jienos”, bet pasirodo, kad tai 
ne teatras, o paprasta gir
tuokliavimo vieta.

Abelnai, Rygos žmonės 
pradeda šnairuoti į keistą bo- 
gomazo p. Jakavičiaus ir jo 
“Naujieny” veikimą.

“Rūtai” nesiseka.
“Liet. Žinios” rašo, 

Vilniaus draugijai 
nelabai tesiseka. • Žmonės 
nuo draugijos šalinasi, nariy 
skaičius anaiptol nesididina.

Draugija neturinti choro, 
knygyno veikimas visiškai 
nesutvarkytas.

Paskola.
Reikalinga paskola elektros 

tramvajams įtaisyti Vilniu
je, apskaitorpa miesto valdy
bos į 5,004,500 rub.

kad
Rūtai”

Žydu išeivybe besirūpinan
ti draugija “Ica” gavo val
džios leidimą organizuoti su
važiavimą, kuriame bus svar
stomas žydu išeivybės klau
simas. Šis suvažiavimas bus 
Vilniuje nuo gegužės 1 iki 5 
d.; dalyvaus jame atstovai 
iš Peterburgo centralinio 
“Ico” ir iš skyriy, veikiančiu 
visoje valstybėje. t

Milžiniška cerkvė.
Rūsy laikraščiai rašo apie 

tai, kad Vilnius, tapdamas 
viso karo apskričio centru, 
reikalaująs tokios cerkvės, 
kurioje galėtu viso apskričio 
kareiviai pravoslavai sutilpt. 
Tokią milžinišką cerkvę keti
na statyti Vilniaus Lukiškių 
pleciuje.

Darbininkų gyvenimas.
Šančiai. Šančiai, tai Kau

no priemiestis, gulįs iš ryty 
pusės. Čia gyvena vien dar
bininkai ir kareiviai. Čion 
pat yra ir dirbtuvių. Di
džiausia iš jy Šmidto, kur iš
dirbami visoki daiktai iš ge
ležies. Visos dirbtuvės ran
dasi viduryje miesto, per tai 
oras visuomet sugedęs. Iš 
to atžvilgio daugiausia blė- 
dies atneša trąšu dirbtuvė: 
beeidamas prie jos jau už ko
kio pusversčio jauti kažkokį 
kvapą, nuo kurio bloga da
rosi ir, nosį užsiėmęs, skubi- 
nies kuogreičiausia praeiti 
pro šalį. Kaip gi jaučias tie 
žmonės, kurie per dieny-die- 
nas turi ten dirbti! Darbi
ninku padėjimas blogas, y- 
pač ty, kurie vedę ir turi šei
mynas. Uždirbti galima tik 
tiek, kad vos-vos gali prasi
maitinti. Gerai, jeigu per 
keturias dąrbo savaites čio-
nykštys darbininkas gauna žmoniy suėmė, bet eiti nesi- ’ 
35—40 rub., dažnai gi pakan- liauja.

ka 30 rub. ir mažiau, o dirb
ti reikia per dieną 10 ir dau
giau valandy. Pereitą žie
mą visai mažai uždirbdavo, 
nes trūkdavo darbo; per sa
vaitę darbuodavos tik 5—4 
dienasi Tiek uždirbdami 
darbininkai tik skurdą mato. 
Negali nė primanomai prasi
maitinti, nė atsakančiu kam
bariu pasisamdyti.

Kuniginių darbeliai.
Švėkšna (Raseinių p.) Per 

visuotiną vartotoju dr-jos 
susirinkimą, po visu apyskai
tų, vienas narys užprotesta
vo, kam draugijos nariai iš
sirašo per krautuvę •* ‘Liet. 
Ūkininką” ir kam krautuvėj 
pardavinėjamas “Vilniaus 
Kalendorius.” Kilo ginčai. 
Galy-gale nukentėjo “Liet. 
Ūkininko” skaitytojai: jiems 
uždrausta išsirašinėti krau
tuvės adresu “Liet. Ūkinin
kas.”

Nutarta taipgi nepardavi
nėti daugiau vartotoju krau
tuvėj “Vilniaus Kalendo
rių.” Bloga būti tokioj var
totoju draugijoj, kuri savo 
krautuvėj neranda vietos net 
savo nariu laikraščius palai
kyti, kol jy neatsiima.

Iki šio laiko krautuvėj bu
vo laikoma degtinė visokiu 
rūšiy, bet dabar nutarta deg
tinė išmesti laukan, o palikti 
tiktai vyną ir konjakus. Tai 
blaivininkai! Su viena ran
ka degtinę meta per langą 
lauk, o su antra per duris at
gal įsineša.
Žemaites raštų išleidimas.

P. Leonas apsiėmė išleisti, 
pilną Žemaitės rašty rinkinį. 
Redaguoja ir kalbą prižiūri 
J. Jablonskis. Leidžia kny- , 
gutėmis nuo 2 iki 4 lanky 
kas mėnuo; t be to tas pats 
spausdinama ir j didelius at
skirus tomus. Darbas jau 
pradėtas: pirmoji knygutė 
pasirodys pabaigoj šio mene- 
šio. *■

Suėmimas.
2 d. balandžio tapo suimti 

trįs valstiečiai: Aleksandras ' 
Morkūnas, Elijošius Morkū
nas ir Juozapas Gudelis, ke
tinusieji bėgti Amerikon.

Nunuodijo žmoną.
Mažeikiai (Šiaulių p.) Mon- 

tvidy Kačerauskis, 60 mėty 
amžiaus,nunuodijo savo žmo
ną. Tas jo darbas išėjo aik
štėn. Pamatęs, jog už tai 
gal prisieit pakentėti, pats 
nuėjo ant kapu ir ten nusinuo
dijo.
Audra sugriovė kluonus.

Kovo 21 d. ūkininkams 
Stolgiy kaimo A. Martynai- 
čiui ir Stanaičiu kaimo Stan- 
kauskui vėjo sūkurys sugrio
vęs kluonus.

Į Ameriką.
Plateliai, Kauno g. Iš 

šios apielinkės žmonės, kaip £ 
vanduo, plaukia į Ameriką. 
Nėra tįo kaimo, iš kurio ne
būt po 20 jauny žmonių iške
liavę laimės jieškoti. Ūki-, j 
ninkams trūksta darbininku. 
Moka po 80—130 rub. į me- ■ 
tus,bet ir už tiek sunku gau
ti prie ūkės darbininką. Ne
seniai per sieną einančiu 30
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Musų Švente Akmenine anglisSpaudosBalsai.
Apie kalbėtojas.

“Kova” kalbasi su “Tėvy
ne” apie kalbėtojus. Kalbasi 
nepaprastai švelniai, manda
giai. “Tėvynė” lyg ir dau- 
giaus užsipuola, o “Kova” 
vis pripažįsta jai teisybę.

“Tėvynė” yra tos nuomo
nės, kad retai kuris iš soči ja- 
listy kalbėtojy pasako gražią 
prakalbą. Daugiausia pirma, 
girdi, iškolioja tautiečius.
“Kova”, užsistodama už so

či jalistiškus kalbėtojus, sako: 
“Dabar turime daugiau nuosekliy, 

mandagiy savo kalbėtojy, negu keikū
nu. Sąjunga anaiptol nepritaria keikū
nams ir “Kova“ jy nepaglosto. Tauti- 
ninky laisvamaniy kalbėtojy didžiuma 
irgi moka mandagiai pakalbėti...“

Kasžin, kam šitas kompli
mentas... ar tik ne p. Liut- 
kauskui! Bet mums stebėti
na, kad abudu laikraščiai žiū
ri tik švelnumo, o visai neat
sižiūri į turinį. Tuo tarpu 
kaip tik turinys prakalbos ir 
yra svarbiausias dalykas. 
“Keikūnas” — tai širvydinis 
terminas, kurį “V.Liet.’’var
toja veik dėl visy kalbėtojy, 
drįsusiy kritikuoti tautiečiy 
laikraščius.

Patartume “Kovai” dau- 
giaus įsigilinti į svarstomąjį 
klausimą. Švari kalba—girti- 

s nas daiktas, bet, galy gale, 
ne joje dalykas. Mūsų di
džiausias skirtumas pamati
nėse mūšy pažvalgose ir ne
vertė ty budavoti tiltelio iš 
švelniy žodeliy tarpe “man- 
dagiy tautiečiy laisvamaniy 
ir mandagiy socijalisty”.

Dar apie “Varpą”.
“Laisvė” jau atsiliepė apie 

“Varpą”. Išreiškėme savo 
nuomonę, kuri buvo kritiška 
nuomonė. Plačiau apie “yar
po” buržuaziškumą kalba A. 
Baranauskas “Kovoje”. Jo 
išvedimas sutinka su mūšy 
išvedimu.

Bet “Keleivis”, atsiliepda
mas apie “Varpą”, sako, kad 
jis yra “socijaldemokratiškos 
pakraipos”. Manome, kad 
draugai iš “Keleivio” netu
rėjo progos pasiskaityti, ką 
rašo “Varpas”...

Vasaros pasilinksmi
nimai.

Apie vasaros pasilinksmi- 
. nimus kalba “Vien. Lietuv- 

ninky”:
“Ar linksmybė esti tik gėrime ir šo

kiuose? Ne, linksmybė yra visur, tik 
ją reikia mokėt surast“.

Laikraštis pataria neuž
miršti lietuvišky žaidimy. 
O tiems, kurie žaidimy ne
myli, pataria skaityti knygas.

“Kam nemalonu žaist ar dainuot, tas 
tegul draugams ką nors malonaus ar 
juokingo paskaito iš knygos, ar tam pa
našiai”.

Su atžagareiviais prieš 
pirmeivius.

■^aip praneša Vilniaus laik
raščiai, Rygoje laike rinkimy 
į miesto dūmą laimėjo atža
gareiviai vokiečiai. Lietuviš- 

. ki kuniginiai buvo susidėję 
su vokiečiais atžagareiviais 
prieš latvius pirmeivius.

Dar vienas faktas, puikiai 
parodantis, kas per žmonės 

' mūšy kuniginiai.

Melagiai.
Juokai ima, kada pradedi 

skaityti “Kataliko” straipsnį 
apie Belgijos visuotiną strei
ką. Ponai Brandukai labai 
gerai žino, kad tas streikas 
vedamas socijalisty- partijos 
ir kad jisai vedamas prieš 
katalikiŠKą valdžią, vienok 
apie tai nei kukšt.

Juk tai aiškiausia literatiš
ka melagystė. Tuo tarpu 
“Lietuva, “Vienybė” ir “Tė
vynė”, nors tą viską aiškiau
siai mato, bet užtyli. Ar tai 
ne sutartis!

Bet kaip blogas padėjimas 
literatišky zakristijony, ku
rie turi rodyti simpatiją... ne 
kam kitam, kaip minioms so- 
cijalisty.

Jau prieš akis stovi Pirmo
ji Gegužės, tarptautiškoji 
darbininky šventė. Dar nie
kuomet Amerikos proletari- 
jatas nesirengė taip smar
kiai, su tokiu dvasios pakili
mu prie šventimo Pirmosios 
Gegužės, kaip šiais metais 
kad rengiasi. Dar niekuo
met visos sąlygos Amerikos 
gyvenimo nebuvo susidėję 
taip prielankiai, kad kuopla- 
čiausia paskleisti susipratimo 
sėklą.

Amerika virto kovos kraš
tu. Bunda milijonai, bunda 
dėl naujos kovos, kuri tveria 
naują gyvenimą. Pradeda 
judinties tie sluogsniai, kurie 
ligišiol nebuvo išjudinti.

Nedaug laiko praėjo nuo 
pereity mėty Gegužinės Šven
tės, o kiek daug męs pergy
venome! Tik atsiminkime 
kovą už Ettoro paliuosavimą, 
atsiminkime W. Virginijos 
angliakasiu, didelį kriaučių 
ir Patersono silky darbinin
ku streikus. Atsiminkime ko
vą už unijy pripažinimą ir vi
sur verdančią kovą už darbo 
dienos sutrumpinimą.

Priešakyj tos kovos stovi 
mūšy tarptautiška socijalisty 
partija, kuri nepaprastai au
ga, įtraukdama į savo eiles 
vispaujus darbininkus.

Todėl, atsižvelgę į praslin
kusiu mėty patyrimą, męs 
drąsiai galime žiūrėti ateitin.

Tad, atėjus Pirmaijai Ge
gužės, męs drąsiai stokime 
po savo raudona vėliava, di
džiausiais būriais išeikim^ 
ant gatviy ir pleciy, pa
rodykime savo neperlaužia- 
mą vienybę ir subrendimą, 
parodykime, jog tveriame 
naują pasaulį, dedame naujo 
gyvenimo pamatus!

Pražydus gamtai, sužalia
vus girioms—atgykime ir 
męs savo širdyse, atgaivin
kime visus geriausius žmo
gaus jausmus. Neužmirški
me, kad toj valandoj, kada 
męs švęsime savo šventę, 
męs ne vieni būsime! Sykiu 
su mumis tą šventę švęs vi
so pasaulio darbininkai. Tei
sybės ir drąsos žodis skam
bės kaip tolimoj Australi
joj, taip ir šaltuose Sibiro ty
ruose, kaip geltonoj Chini- 
joj, taip ir amžiname Ryme, 
kaip tolimoje Afrikoje, taip 
ir Naujoj Zelandijoj. Nėr 
pasaulyj kampelio, kur soci- 
jalizmo žodis nebūty skelbia
mas. Visur vienoda mūšy 
tarptautiška programa, vi
sur vienodas kelias prie išga
nymo ir visur tie patįs varg
stanti žmonės, kurie viską 
išdirba, bet nieko neturi.

Auginkime savo spėkas, 
nes darbo męs turime dar 
daug. Dar ant Balkany lie
jasi kraujas, dar milijonai 
mėtomi ant ginkly, kad bro
lius žudyti, dar kiekvienoj 
minutoj mums gręsia kraujo 
praliejimas. <

Tad, išėję ant gatviy, męs 
dar vieną sykį sušukime: 
“Šalin karės! Tegyvuoja mei
lė ir aštuoniy valandy darbo 
diena!”

Męs netrokštame kraujo 
praliejimo, bet kraujas šian
dien liejasi. Todėl męs ir 
kovojame su vorais, ir tra
nais, su kraugeriu pulkais 
vardan šviesesnės ateities.

Kas metai męs matome, 
kad mūšy pulkai auga, mū
šy spėkos vis didėja, o rau
donoji tarptautiška vėliava— 
šiandien laukiamas svečias 
visur. Tas priduoda mums 
vilties ir spėky varyti tĄ dar
bą, kuris neša žmonijai išga
nymą. . •

Neatsilikime ir męs, lietu
viški socijalistai, ir varykime 
darbą tarp lietuviškos visuo
menės.

Kunigo atsakymas 
kunigams.
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Kada tarp darbo ir kapita
lo verda kova ant žūt-būt, 
tuomet mūšy dvasiškija aiš
kiai stoja po kapitalo puse. 
Betgi paskutiniais metais tar
pe juodyju dvasiškijos varnu 
jau pradeda atsirast ir balta- 
varniy. Tie baltavarniai pa
rodo^ daug užuojautos dėl 
darbininky.

Štai vienas iš tokiu dvasiš
kiu, kunigas Irwin Tucker, 
rašo 4‘The New York Call” 
pamokinimą keturiems ki
tiems kunigams, kurie Pa- 
tersone, N. J. aiškiai palai
ko šilko bosu pusę.

Pasiklausykite, kaip tas 
dorasis kunigas argumen
tuoja:

“Aš netikiu į riaušes. Aš 
netikiu į nuosavybės griovi
mą. Aš netikiu į kerštingus 
žodžius. Bet dar daugiau a š 
netikiu į badą, į amžiną 
karę. į vargą. Tuo tarpu ta 
baisi skriauda egzistuos toj, 
kol visuomenė nebus sutvar
kyta ant kitu pamatu. Vietoj 
tverti pinigus, reikia išmokti 
tverti gyvenimą”.

Tai pamatinės baltavarnio 
kunigo mintįs. Jisai mato 
didžią, titanišką kovą ir sa
ko, kad ta kova išsiplėtus po 
visą pasaulį. “Toje kovoje,-— 
jisai tęsia toliau, — Kristaus 
tarnas turi stoti po viena ar 
kita puse. Męs negalime vie
nu ir tuo pačiu laiku tarnau
ti Dievui ir Mamonui. Kapi
talizmas ir krikščionija nega
li vienas šalę kito egzistuoti. 
Draugija, kuri organizuota 
ant pamato teorijos, kad pi
nigas brangesnis, negu gy
vybė, tą draugiją aš vadinu 
priešinga krikščionijai. Tasai 
kunigas, kuris palaiko pinigo 
galybę ir eina prieš tuos, 
kurie tveria gyvenimo turtus, 
yra ne Kristaus tarnas, bet ly
gus tam, kuris už trisdešimts 
sidabriniu pardavė savo mo
kytoją”.

Tas viskas gana gražiai 
skamba. Bet ar paklausys 
to kunigo keturi kiti Pater- 
sono kunigą), kurie pamoksli- 
ninkavo prieš streikierius? 
Turbūt, ne! Katalikiška dva
siškija perdaug susigyvenusi 
su šiuom netikusiu sutvarky
mu, kad kritikuoti jį.

Gražiausias pavyzdys—da
bartinis Belgijos streikas, 
apie kurį jau daug karty 
“Laisvėj” buvo rašyta. Ten 
tasai streikas vedamas pirmy 
pirmiausia prieš katalikiškos 
dvasiškijos politiką.

Katalikiška dvasiškija Vo
kietijoj, Ispanijoj, Francijoj 
ir Italijoj, nors tarpais ir pa- 
sipyksta su valdžia, betgi be
veik visuomet palaiko val
džią baisiausiuose prasižengi
muose prieš žmones.

Veik tą patį galifna pasa
kyti ir apie protestony dva- 
siškiją. Teisybė, laisvesniu, 
pirmeiviškesniy žmoniy tar
pe protestony dvasiškijos yra 
daugiau, negu tarpe kataliky 
kunigy. Bet tiek liuteriy, tiek 
metodisty bažnyčios pilnoje 
savo čielybėje moka gražiai 
sugyventi su dabartine siste
ma, pilnai moka prie jos pri
sitaikinti.

Todėl minėto kunigo žo
džiai, nors ir yra grąžys ir 
ideališki, bet krikščionijos 
idealo neatgavins, nes jį 
amžinai sukompromitavo vi- 
sy tikyby dvasiškija ir val
džia. Įkvėpimo dėl kovos 
vertėty jieškoti ne tame, kas 
buvo prieš kelis tūkstančius 
mėty.

Vienok patsai per save tok
sai drąsus kunigo išstojimas 
prieš kitus kunigus gali būti 
naudingas.

Prieš tūkstančius mėty di
džiausi mišky plotai dengė 
mūšy žemę ir gamino medžia
gą, iš kurios vėliaus pasidarė 
brangesnė ir už.pinigą anglis. 
Visą tą laiko tarpą, kada tie 
miškai buvo, vadiname ang
lies epoka.

Kokiu gi būdu atsibuvo ta
sai medžiy pavirtimas į juo
dą, drūtą, visai į medį nepa- 
našy anglies gabalą?

Kad atsakyti ant to klausi
mo, įsivaizdinkime sau di
džiausius, praamžinus mišky 
plotus, nors ir tokius, kurie 
dar ir dabar yra Pietinėj Ame
rikoj abiem pusėm Amazon- 
kos upės. Seniau, veikiausia 
taip-pat, kaip ir dabar, van
dens sriovė paplaudavo me
džius, kurie parvirsdavo ir 
plaukdavo upe tol, kol ne
persisunkdavo drėgnumu ir 
užsilaikydavo kokioj nors ra
mioj vietoj ežere arba da- 
plaukdavo lig pačiy. jūriy. 
Pasidarę sunkesniais, nei van
duo, tie medžiai nupuldavo 
ant dugno. Ta pati vandens 
sriovė pagaudavo smiltis ir 
žvyrą ir nuplukdydavo ligi 
ramesniy viety ežeruose. 
Smiltis ir žvyras padengda
vo medžius visu sluogsniu. 
Tuomet tenais atsirasdavo 
gyvunėliy, kuriuos galima 
matyti tik per gerą padidi
nantį stiklą. Besidarbuojant 
tiems gyvūnėliams ir po lai
ko įtekme, medžiai pradeda 
išsileisti ir susilieti į naujus 
pavidalus, kurie su laiku pa
virto į juodos anglies sluogs- 
nį. Tasai sluogsnis po įtek
me gulinčiu virš jo smilčių, 
molio ir žvyro, pradėjo susi
ploti, užimdamas mažesnę ar 
didesnę vietą. Dar ir dabar 
kartais angliakasiai užtinka 
kasyklose suanglėjusius me
džiu kelmus. Tai yra geriau
sias paliūdyjimas, iš ko paei
na ąnglis.

Ant apačioj gulinčio sluog- 
snio, laikui bėgant, susida
rydavo antras sluogsnis, pa
skui trečias ir taip toliau, pa
kol tie sluogsniai neužimda- 
vo viso ežero.

Tuomet to ežero nebelik
davo; jo vietą užimdavo ang- 
liy kasyklos. Todėl taip tan
kiai angliy kasyklos randasi 
įdubiose vietose ir todėl tar
pe dviejy anglies sluogsniy 
visuomet randasi žvyro ir 
molio arba uola, kuri susida
rė iš smilčiy, žvyro ir kalkiy.

Seniau manė, kad kol susi
formuodavo anglies sluogs
niai, praeidavo kelios dešim
tis tūkstančiy mėty. Bet da
bar ištirta, kad anglis dary
davosi ne tose vietose, kur 
augdavo miškai, bet iš kel
mu, kuriuos vanduo nuneš
davo į ežerus. Kelmai gi ga
na greitai galėdavo pripildy
ti gilumą.

Ne tiktai dkleli medžiai", 
bet ir šiaip yXndens augme
nis, samanos suteikdavę me
džiagą dėl anglies. Nueikime 
į durpines pievas, prisistebė
kime gamtos darbui, o tuo
met aiškiai suprasime ang
lies darymosi procesą.

Žemose vietose, kur lie
taus vanduo negali išbėgti, 
pasidaro ežerai, kurie greitai

Tatai buvo prieš kolioliką mėty.
Važiavau aš į laisvės šalį, į Ameriką, 

bet čia manęs neįsileido. Reikėjo grįžti at
gal. Tariausi pamatysiąs laisvąją Ameri
ką, bent kiek smagiau pagyvensiąs—o čia 
likimas visai kitaip lėmė.

Sugrįžau į Bremeną. Čionai Missle- 
rio agentūra pasiūlė man laivakortę į Ar
gentiną.

Apie ją aš nieko nebuvau girdėjęs, 
nebuvau net žinojęs, ar ten yra lietuviy 
arene. Nei šalies kalba, nei gyventojy 
būdas, nei abelnai visos Pietinės Ameri
kos istorija—visa tai man buvo nežinoma. 
Bet aš... ant žūt-būt, pasirengiau pirkti 
katę maišę ir drožiau Argentinon. Nesi
norėjo grįžti atgal į Kalvarijos ir Suvalky 
kalėjimus.. Pagaliaus į Argentiną mane 
traukė?koks tai instinktyviškas noras dau- 
giaus patirti,sužinoti, ko dar nesu matęs...

23 paras tęsėsi jūros kelionė!
Štai/aš ant Boenos Aires bruko, taip 

man svetinio, keisto. Miestas puikus, di
delis, nepaprastai tyras. Oras toks gaivi
nantis. Bet aš tarpe tos minios taip ne
žymus, taip apleistas. •>

Nežinau kalbos, neturiu pinigy. Esu, 
tarytum, nebilys. # Šiuom kartu aš nepa
sakosiu, koks gyvenimas laukia ateivį Ar
gentinoj. Tą atliksiu kitą kartą.

Rodosi, metus išgyvenau, kol susidū
riau su žydeliais, o vėliaus ir su lietuviais. 
Pramokau kalbos, įgijau pažįstamy. Gy
venimas buvo jau daug įvairesnis.

Apsipažinau su politika, su valdžios 
sistema. Kada įgijau daugiau pažinčiy, 
tuomet įkūrėme draugiją, “Diegas”, kuris 
ir po šiai dienai tebegyvuoja.

Keturis metus aš išgyvenau Argenti
noj. Nors pabaigoj mano ten buvimo jąu 
gana gerai klojosi, vienok, tarytum, koks 
magnetizmas traukė mane į Suvienytas 
Valstijas. Man rodėsi, kad galėsiu sura
sti tikrą draugijinį gyvenimą.

Kada skaitai laikraščius, tuomet įgiji 
supratimą, jog tarpe lietuviy Suvienytose 
Valstijose yra didžiausis susipratimas ir 
bruzdėjimas.

Tų švyturiy masinamas, užpereity 
mėty pavasarį leidausi vėlei į Suvienytas 
Valstijas.

. Iš akiy dingo sausžemio krantai, mig
lose paskendo Boenos Aires 
aš vėl ant tos berybės jūros, 
ir vanduo.

Praeity likosi brangys
draugai ir ta draugijėlė “Diegas”, kuriai 
įkurti ir sustiprinti tiek jiegy buvo padė
ta.

O ateitis... ką man žada? Ateitis bu
vo miglota. Darbininko gyvenimas turi 
savyje nepaprastai daug skausmo, bet 
daug ir poezijos, ypač jaunose dienose.

Privažiavome Uruguajaus republikos 
sostinę Montevideo. Prisiartinant prie to 
miesto, jisai išrodė mums, kaipo koks ža
liuojantis miškas su žydinčia viršūne, ku
ri, tarytum, sveikino mus, atkeliavusius 
nežinoman miestan.

Montevid^s puikus miestas, paliekan
tis giliausi įspūdį. Švarys namai, švarios 
gatvės ir puikys gojaliai— palieka neišdil
domą atmintį.

Antrą miestą, kurį privažiavom, va
dina Santos. Jjisai randasi jau Brazilijoj. 
Gamta taip-pat puiki, žavėjanti jausmus, 
bet žmonės baisiai skurdingai gyvena. 
Gatvės siaurutės, visur nešvaru. Taip ro
dosi ir eini gatve kokio nors lietuviško 
miestelio. Pramonė, matomai, labai že
mai stovi.

Nors saulė tuos žmonelius savo auk
siniais spinduliais gausiai šildė, betgi gy
venimas jy buvo skurdus.

Ligi Brazilijos sostamiesčio važiavo
me dvi dienas. Rio de Janeiro,—taip va
dinasi Brazilijos sostinė,- miestas nepa
prastai puikus. Namai šypsos skulptūros 
daile, gatvės, kaip veidrodžiai, spindi. 
Piečiai (plaza) mirgėte- mirgėjo nuo ele
gantiškos tarptaufiškos publikos.

Kaip žvaigždė sumirgėjo mums Rio 
de Janeiro ir męs tą puikyjį miestą aplei
dom.

Vėl dangus ir vanduo, vėl amžinai 
putojančios bangos. Karštis nepaprastas. 
Pakeliu j pasipainioja gana daug salei iy. 
Užsukom dar į Bohijos uostą. Paskui rei
kėjo plaukti dar šešias dienas, pakol pa
siekėm salą “Trinidad.”

Nepaprasta tai sala ir daro nepapras
tą įspūdį. Ji išrodo, tarytum puikiausia 
gamtiška tvirtovė. Didžiausi kalnai, uo
los, grioviai, prarytįs ir miškai, išbarstyti 
po kalnus. Uolos buvo nepaprasto dy-

mmhhmm

Iš Argentinos į New Yorką džio. Patsai miestas Trinidad išrodė it 
žaliuojantis krūmas.

Tos salos gyventojai—baisiai nusku
rę juodveidžiai. Moterįs ir vaikai vaikš
čioja gatvėmis be jokio apsidengimo. Na
mai, kaip tos geros šuny būdos. Tiktai 
gatvės gana švariai užlaikomos.

Juodveidžiai žiūrėjo į mus, kaip į ko
kius augštesnius sutvėrimus, pulkais apie 
mus rinkosi.

Ant Trinidad išbuvome apie dieną. 
Sekantis uostas, kurį privažiavom, buvo 
sala Barbados. Žmonės—-tie patįs juod
veidžiai. Moterįs vaikščioja iš kampo į 
kampą, užsikarsčiusios vaikus už nugary. 
Nameliai—tai tos pačios, kaip ant Trini
dad, sukaltos iš lenty būdukės. Tik ret
karčiais pamatysi namą europiško stiliaus. 
Žinok išanksto, kad tas namas priguli an- 
glui-kapitalistui. i

Apleidę Barbados, dar keliavome še
šias paras. Sulaikytas kiek laiko kasle- 
gamėj, aš vykau į tą amžiny dūmy mies
tą Pittsburgą.

Teisybę pasakius, aš sau visiškai ki
taip persistačiau Suvienytas Valstijas.

Tokiame Pittsburge gatvės bjaurios, 
nešvarios,aplinkui dūmy debesįs. Anei pa
lyginti negalima su žvilgančiu, puikiu, 
higienišku ir švariu Boenos Aires.

Aš palyginau čionaitinį gyvenimą su 
Argentinos gyvenimu. Kai amatninkui,
ten man buvo geresnė užmokesnis ir trum
pesnės darbo valandos. Tenais maistas 
pigesnis ir švaresni namai; tenais oras 
daug sveikesnis. Lietuviy tokiame Boe
nos Aires bus jau keli tūkstančiai. Išvara 
gęs čia kelis metus, aš vėl nutariau grįžti 
Argentinon, kad ten amžinai apsigyventi, 
vėl nutariau grįžti, kad atsigaivinti saulės 
Spinduliais ir puikiu oru.

A. Šmulkštys.

metu žmogus gyvena

palociai—ir 
Tik dangus

Argentinos

Senovės raštuose randame, kad žmo
gus gali gyventi apie porą šimty mėty. / 
Vienok ir patįs tyrinėtojai teisingai negali/ 
pasakyti, koks gali būti žmogaus amžius, 
jeigu jis gaiety užsilaikyti taip, kaip rei
kalauja medicina. Buffonas ir Foluren- 
cas darodinėja, kad augščiausis žmogaus 
amžius, tai 115 metu, o Galler tvirtina, 
kad 200 mėty. Pirmieji, rodosi, paėmė 
jau per mažai, o antrasis—pėrdaug.

Tiesa, męs randame, kad buvo tokiu 
žmoniy, kurie sulaukė 286, bet tai išėmi
mas, pagal kurį negalima sprąsti žmogaus 
amžius, ir išgyvenęs tiek’-- metu yra žino
mas kol kas tik vienas Šveicarijoj. Išgy
venusiu gi iki 185 metus, randame gana 
daug.

Austro Vengrijoj randame net 3, ku
rie išgyveno po 185 metus. Londone me
dicinos žinios parodo, jog ten vienas mirė 
180 mėty. Dr. Fuasohn praneša, jog jis 
žinojęs senelį, kuris išgyvenęs 172 metu, o 
jo žmona 164.

New Yorke vienas žvejys mirė nuo 
persišaldymo, susilaukęs 169. Reikia pa
stebėti, kad minėtas žvejys išplaukiojo ant 
vandeny lygiai šimtą mėty. Jis plau
kiojo su savo sūnais, iš kuriu vienas turė
jo 100, o kitas 102 metu. Rusu statistika 
1850 mėty parodo, kad Finliandijoj vienas 
išgyveno 168 metus.

Norvegijoj randame gana daug vals
tiečiu, kurie susilaukė po 160 metu.

Toki u būdu sunku teisingai pasakyti, 
koks turėtu būti vidutiniškas žmogaus 
amžius, jeigu jis išpildytu higienos reika
lavimus. Bet reikia atsiminti, kad daug 
priklauso ir nuo klimato, t. y. kokioj šalyj 
jie gyvena.

Kada?

i

v, S

7

pasidaro ežerai, kurie greitai 
prisipildo įvairiais augme- 
nais, suteikiančiais medžiagą 
dėl taip vadinamy plovy, pa- 
dengiančiy ežero paviršį. Tie 
plovai vis plečiasi, vis didėja, 
pagaliaus nuslenkž ant dug
no. Tenais, laikui’ bėgant, su- 
siploja ir pavirsta į durpiy 
sluogsnį. Kada vienas plo
vas nupuola, tai ant pavir
šiaus ežero pasidaro antras, 
kuris su laiku irgi nugrimsta 
ir taip toliaus. Tokiu tai bū
du susidaro durpiy sluogs
niai, o tie sluogsniai giliose 
vietose labai panašys i ang
lies sluogsnius.

W. Uminskis.

Kada, meilute, man šnabždėjai 
Žodžius auksinius dėl* manęs, 
Kada, pavirtus į paukštelį, 
Čiulbėjai man per dieneles?

Kada, meilute, mAn kuždėjai 
Iš meilės knygos amžinos 
Ir man ant amžiy pažadėjai 
Neveidmainiauti niekados?

Kada tu mane apkabinus 
Saldžiai, kaip brolį, bučiavai 
Ir ištarei žodžius auksinius:
“Aš tave myliu amžinai!”—

Kur tos svajonės mūšy dingo, 
Kur meilė mųsy prakilni?
Kasžin ar tolimam kraštely 
Nors-vardą mano tu mini?...

Vilniuje Vienas Nabagas.
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Korespondencijos

Au kosNAUJOS KNYGOS.

J.

242 Broadway, So. Boston, Mass.

J.
J.

vičiaus išleidimui negalima 
linkėti pasisekimo.

Kritikierius.

širdingą ačiū ir linkėtina at
eityje dar ir kitas spragas 
užtaisyti.

Dailės Mylėtojas.
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Kaip maitintie 
kūdikius?

Tik tas valgis yra geras ir 
naudingas žmogui, kurį žmo
gus gali sumalti savo vidu
riuose. Nesumalamas val
gis yra lygus prarytam ak
meniui.

Atsiminkite, motinos, kaip 
jūs girdote veršį? Duodate 
jam pieną pirma negriebtą, 
paskui nugriebtą; toliaus pa
mažėl! pervedat ant tirštesnio 
ir stambesnio gėralo. Tą jūs 
gerai žinote, kad veršis ne
gali iš pat pradžiy nei žievės 
ąugrumuliuoti, nei pamazgas 
gerti, nei tuo labiau brogos, 
kas taip tinka suaugusiems 
galvijams. Jei kas išsima
nytu girdyti veršius kitaip, 
nei kaip jūs tai seniai daro
te, tai, žinoma, ir pats savo 
klaidas pamatytu, kadangi 
veršis tuoj susirgtu ir pa
dvėstu. 1

To paties reikia prisilaiky
ti ir kūdikį maitinant; nega
lima juk stačiai, spėka jo 
prigimimas laužyti. Priešin
gai, dar tvirčiau reikia įsidė
ti galvon, dar rūpestingiau 
pildyti viską, kas reikia iš
mintingam kūdikio maitini
mui, nes kūdikis gema daug 
silpnesnis ir trapesnis, negu 
veršis.

Pirmasis ką tik gimusio 
kūdikio valgis turi būti jo 
motinos pienas. Tai visu ge
riausias ir lengviausiai jauno 
kūdikio pakeliamas, valgis. 
Tik tie vaikai jaučia save vi
siškai sveiki ir stiprus esą, 
nerėkia be paliovos, neken
čia pilvo skaudėjimo ir vidu
riu suskiedimu, kurie iš pat 
pradžios motinos krūtimis te- 
žindomi ir daugiau niekuom. 
Jei motinos nepildo to įsaky
mo, vietoj krūties pradeda, 
kad ir maišydamos, duoti pa
saldinto vandenio, morkų 
sulčių, remuniu, žindį, kar
vės pieno ir tam panašiu 
daiktu,—tai kūdikiui greit 
pradeda pilvelį skaudėti, pra
deda jį trūkčioti ir raityti ir 
jis ima rėkti.

Pirmą kartą motina turi 
pažindyti kūdikį 2 3 valan
das po gimdymo praleidus, 
kada juodu su kūdikiu užten
kamai atsilsės ir susitaisys, 
ir kada jau viskas bus su
tvarkyta, jei tik, žinoma, 
tam laikui atsiras pas moti
ną bent kiek pieno ir jei kū
dikis panorės valgyti.

Jei motina nesulaukia pie
no dieną, o dar ir dvi, ir tuo
kart geriau nieko kūdikiui 
neduoti, kaip krūtis. Visu 
žinoma, kad gimdytoja turi 
krūtyse, kad ir nedaug, taip 
vadinamųjų krekenų. Tai 
dar netikras pienas, bet jos 
labai naudinga gimusiam kū
dikiui, kadangi padeda jam 
vidurius liuosuoti ir išvalo 
juos nuo pirmgimio /mėšlo.
Dėlto tai ir naudinga duoti|. kart laim?j°, kaPitalis" 
kūdikiui krūtis žįsti, nors jis 
pirmomis dienomis tik po ke
lis krekeny lašus tenuryty.

Žindyti kūdikį motina turi 
nenuolat ir ne bent kokiu lai
ku, bet kas 2 3 valandos die
ną ir kas 3 4 valandos naktį. 
Paskui galima žindyti rečiau, 
būtent: pirmame mėnesyje 
7 8 kartus dienoje su nakti
mi, o apie pusę mėty -ne 
tankiau, kaip kas trįs valan
dos dieną ir vieną kartą nak
tį. Dažnesnis žindymas ken
kia: nuo jo kūdikiai vemia, 
viduriuoja, išpučia jy pilvelį. 
Išmintingai žindomi kūdikiai 
esti linksmys, sveiki, jie 
linksmina, o ne kankina tė
vus. Ir namuose auga kūdi
kis, auga džiaugsmas ir tė
vu savitarpinė meilė.

Sveikata”.

Visiems korespondentams
Dar kartą jums, draugai ir 

draugės, visa eilė pamokini
mu ir pranešimu.

Redakcija turi teisę trum
pinti korespondencijas ir tai
syti jąs. Taip visur priimta. 
Tas daroma naudai visu skai
tytoju, nes kitaip į korespon
dencijas pakliūtu daug nerei
kalingu dalyku. Supraskite, 
draugai, kad mums ant vie
tos daug parankiau viskas 
sutvarkyti.

Bet jeigu jūs nenorite, kad 
jūsų korespondencijos bū
tu taisomos—tuomet aiškiai 
pažymėkite .apie tai. Išanks- 
to pranešame, jog tuomet 
silpnesnė korespondencija 
vargiai b atlips dėlei vietos 
stokos.

Mokinkitės rašyti trum
piau, amerikoniškiau. Ne
sikreipkite su savo ypatiškais 
reikalais korespondencijos 
formoje.

Užsipuolant ant draugijų 
arba paduodant tokias žinias, 
už kurias redakcija gali pa
pulti teisman—padėkite pil
ną savo pavardę.

Netilpus tūlai korespon
dencijai, visuomet duodame 
atsakymą, daugiausia laišku.

Vengkite aštriu ir 
bereikalingu užsipuo
limu, kuomet tas nėra taip 
labai reikalinga, nes kiekvie
na korespondencija sukelia 
triukšmą.

Jeigu jūs kuomi nors neuž
siganėdinę, tad pirm užsipul
ti, reikalaukite dalyko išaiš
kinimo. Red.

Herrin, HI.
15 d. bal. atsibuvo balsavi

mai miesto viršininku. Vir
šų stengėsi gauti trįs parti
jos: darbo partija, socijalistu 
ir blaivininku.

Darbo partija taip tik save 
pasivadino gražiai, išties gi 
tai buvo kapitalistu apginėja.

Teisingai priežodis sako: 
“kasšmeruoja,tai važiuoja”. 
Tai taip ir čionais. Kapita
listai išanksto pradėjo dar
buotis, kad sugriebus dau- 
giaus balsu. Todėl alučio bu
vo užtektinai. Ras vieną lie
tuvišką saliūnininką tą dieną 
buvo galima už dyką gaut iš
sigert, jei tik buvai pilietis. 
Žinoma, svieto gana prigužė
jo. Kiti sakė: “galiu išsi
gert, o paskui nebalsuot už 
ju kandidatus”. Bet taip 
šnekanti žmonės parodo, kad 
jais negalima užsitikėti.

Tarpe lietuviu ūkėsu ne- 
perdaugiausia. Bet reikia 
sakyti, kad ten, kur lietuviai 
gyvena, socijalistai gavo 
daugiausia balsu. Tas yra 
labai gražu.

Stengkimės, broliai, dau- 
giaus lavintis politikoj ir ap
švietime. Neparduokime sa
vo balsu.

tai, bet ateis kada nors ir 
mūšy viršus.

Bebrinykutis.
Pittsburgh, Pa.

19 d. bal. LSS. 6 kuopa tu
rėjo surengusi vakarą vien 
tik iš perstatymy ir monolo
gu. >

Šeštos kuopos “Teatrališka 
kuopelė”/sulošė “Kvailą su
pras, akjąpažįs” ir “Knarkia 
paliepus”. Aktoriai atliko 
savo roles gana puikiai, tik 
kapitonas netikos avo rolėj. 
Jam trūko žiaurumo.

“Saliamono sapną” lošė 
Liet. Sūny teatrališka kuo
pelė iš Wilmerdingo. Jiems 
sekėsi gana puikiai ir kiek
vienas savo rolę atliko gerai. 
Tik kareivis-Mačionis tarpais 
suklydo. Buvo monologu ir 
deklamacijy. Vakaras buvo

LAISVE
Iš ‘‘Boston American”
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Ar ši moteris neturi tiesos balsuot? Taip, toji tiesa nuo jos atimta, nors ji užaugina šeimyną ir tankiai užlaiko ją. 
Moterįs dirba namie, fabrikuos, ant lauky, krautuvėse ir visur; jos įgyja mokslus ir darbuojasi žmonijos labui, jos auk
lėja kūdikius. Tad kodėl joms liekasi tik priedermės? Teisybė reikalauja, kad jos turėty ir politiškas teises.

puikus ir tvarka buvo gera, 
iš ko matyt, kad 6 tos kuo
pos draugai labai rūpestin
gai viską prižiūrėjo.

Tik apgailėtina, kad to
kiam mieste, paip Pittsbur- 
gas, kur randasi apie 10,000 
lietuviu, vos tik apie pora 
šimty teatėjo. Tas parodo, 
kaip žemai dar stovi pittsbur- 
giečiai apšvietos laipsnyje.

20 d. bal. atsibuvo prakal
bos, kurias surengė SLA. 40 
kuopa. Kalbėjo Susivienyji- 
mo prezidentas p. Živatkaus- 
kas ir d re Johana Baltrušai
tienė. Živatkauskas kalbėjo 
vien tik apie Sus. reikalus. 
Žmonėms, matyt patiko. Bu
vo keli nenuoramos, bet to
kiu Pittsburge visuomet ran
dasi.

Reikėty pittsburgiečiams 
išmokt, kaip užsilaikyt laike 
prakalby ir teatry.

Savora
Pittsburgh, Pa.

(Vaiky streikas)
Korespondentas Savoras 

mums rašo:
22 d. bal. išėjo ant strei

ko 16,000 mokslaeiviy vaiky 
ir mokytojy, protestuodami 
prieš mokykly superinten
dentą Heeter, kuris buvo tei
siamas kriminališkame teis
me už privertimą mokinės E. 
Fisher prie lytišky susineši- 
my. Nors mergaitė aiškiau
sia viską išrodė, kaip ją pri
vertė prie begėdišky susine- 
šimy, bet teisėjas jį išteisi
no, tik teismo kaštus turėjo 
užsimokėti. Mat mergaitės 
tėvai yra biedni, tai politi
kieriams lengva buvo viskas 
padaryti. Kaip tik teismas 
jį išteisino, tai 23 d. bal. iš 
132 mokykly išėjo streikan 
16,000 mažy vaiky. Jie mar- 
šavo gatvėmis, nešdami vė
jukus Usu . parašais: “Šalin 
Heeter!”

Tuoj pribuvo policija ir 
pradėjo savaip elgties, kaip 
visuomet. Areštavo tris vai
kus, bet minia kad užpuolė 
ant policijos stoties, tai tuoj 
turėjo paleisti.

Pas tuos mažus vaikus ne-
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mo

vienas ir iš suaugusiu galėty 
pasimokinti vienybės!

Worcester, Mass.
8 d. bal. čia buvo sureng

tas vakaras “Petro Armino 
Teatrališkos kuopos”. Pub
likos bugo gana daug, beveik 
pilnutėlė svetainė. Galima 
tikėties, kad bus. ir pelno, 
kuris skiriamas dėl pastaty
mo svetainės.

Lošimas nusisekė gerai. 
Kiek silpniau išėjo I mas ak
tas ir iš dalies 4 tas, bet 
2-ras ir 3-čias gana gerai.

Ypač gerai lošė S. V. Baka- 
nauskas—Pusbernio rolėje. 
Užmušimą vokiečio užveiz- 
dos nudavė tikrai naturališ- 
kai. Rodos, taip ir matai 
žmogy, kuris kartu ir gaili
si, kad užmušė vokietį, bet 
ir vėl kįla pas jį džiaugsmo 
kibirkštis, kad jis atliko ga
na daug dėl labo nuskriaus- 
tyjy, užmušdamas užveizdą, 
ir\išgelbėjo nuo subjaurini- 

nytę, o taip--pat ir dau- 
pkity vergy. Čia matėsi 

ir sąžinės susigraužimas, nu
sivylimas, ir džiaugsmas, 
žodžiu sakant, buvo jaučia
ma tas, kad žmogus vienoj 
akiespiirkoj dr didžiausiame 
sujudime negali viso atsiti
kimo aiškiai apspręsti.

Taip-pat gerai lošė F. Tu- 
mosa—Murinskio rolėje ir A. 
Bernotas—Trickio rolėje.
Biskį silpniau lošė vokietis, 
ypač jam trūko nudavi- 
mo kaip kalboje, taip ir pasi
elgime. Kiti visi aktoriai 
atliko maždaug neblogai, jei 
bent trūko mažiau daugiau 
nudavimo.

Abelnai reiktu tą mūšy 
svarbiausiąją ydą pataisyti 
—tai išmokti gerai roles. Čia 
tai panašus atsitikimas buvo 
ir pirmame akte, kur pauzos 
buvo kartais gana ilgos. Ši
tokie dalykai atsitinka ne 
vien čia, bet abelnai visur. 
Todėl svarbu ir būtinai rei
kalinga daugiau atkreipti 
atydos į roliy išmokimą.

Vienok publika lošimu bu
vo visiškai užganėdinta. Vi
siems aktoriams reikia tarti

!»
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Į darbininką ant gatvės. 
Pagal kitus sutaisė Dievo vai
kas. Spauda “Teisybės”, E. 
St. Louis, Ill.

Knygelėj telpa trumputis 
agitacijinis paaiškinimas ne
susipratusiam darbininkui, 
kokia sistema išdirbimo yra 
dabar, kada žmonės pasidali
nę į klesas ir išaiškinama, 
kas būty, jeigu įvykty soci- 
jalizmas. Tįk viskas aiški
nama labai jau trumpai, be 
jokio sistematiškumo.

Pastebiama keletas 
sintaksio klaidy, o korektos 
klaidy tai net labai daug.

Vertėtu tas viskas pataisy
ti. Pati gi knygelė gali at
nešti naudą. Pabaigoj telpa 
10 dievo prisakymy (agitaty- 
viško turinio) ir tiesos patar
lės. Kaina tik 3c.

tūkstantis ir viena nak
tis. Araby pasakos.’ Sulyg 
Paryžiaus išleidimo. Vertė T. 
Ž. Knyga pirma. 1913 m. L. 
Jakavičiaus spaustuvė, Ry
goj- \

Kaip ir visi pk Jakavičiaus 
leidiniai, taip ir paminėta 
knygelė labai nešvariai išlei
sta. Netikusi popiera ir ne
graži spauda. Apie patį ori
ginalą minėtas vertimas duo
da menką supratimą. Tai de
vintas vanduo nuo kisieliaus.

Kadangi knygelė skiriama 
žmonėms, tad reikėjo pada
ryti atsakančią įžangą, ku
rioj būty suteiktos skaityto
jams reikalingos informaci
jos apie senovės Bagdadą ir 
chalifus ir t. t. Žinoma, da
bar to viso nėra. Tuo tarpu, 
jeigu atsakančiai išleidus tą 
knygą, jinai galėty būti pa
geidaujama mūšy raštijoj, 
suteiktu šiokį-tokį supratimą 
apie ryty šalis ir duoty pro
gą pasigrožėti ryty žmoniy 
fantazija.

Dabartiniam gi p. Jaka-

Brooklyn, N.Y. 
Bostono streikieriarns.

Jakimavičius, P. SalaseviČiuš, 
Zarnauskas—po 50c,; J. Stankus,
Gauraitis, U. Duoba, J. Tamaliunas, M. 
Radauskas, A. Stokevičius, M. Skilan- 
daitis, S. Uraitis, V. Bartkus, P. Mi
liauskas, V. Gudiškis, P. Gudiškis, P. 
Mikulskis, U. Guzikiutė, O. Stalgaičiu- 
te, S. Butauskas, J. Geleis, M. Butkus, 
M.Guntovienė, A.Turauskas, A.Uraitis 
S. Idika, J. Budzeviče, J. Luskus, J. 
PetruŠka po 25e.; S. Valantanavičia, 
J. Stoškus, P. Kairukštis- po 20c.; C. 

Į Subačiutė 15c.; J. Astrauskiutė 10c.
Viso $8.60.

Holyoke, Mass.
K. P. Simkonis, J. Kelminskas—po 

$1; J. Steponavičius, J. Prais— po 50c.; 
' A. Eidukevičius, J. Šakunas, S. Piktur
na, S. Arentas—po 25e.; P. Zabrauskas 
15c.; V. Eidukevičius, A. Zaleckas—po 
10c.; smulkių 25c. Viso $4.60.

Viršminėtos aukos atiduota'. Red.
So. Boston, Mass.

Dr-stė L. D. K. Vytauto $50.00; K. 
Žiurinskas, M. Višniauskas, J. P. Tuini- 
la po$l; P. Lataitis, A. Raulukaitis, 
L. Pruseika, A. Gotautas, J. Andrieju- 
nas—po 50c.; V. Norbut, V. Zilaitis, P. 
Gabriunas, V. Anosta, D. Mažeika, J. 
Starkevičia, J. Turauskas, J. Sinkevi- 
čia, M. Matukas, P. ŠimkeviČius, P. 
Latvinskas, P. Tamošunas—po 25c.; 
smulkių aukų $2.60. Viso $61.10.

D r- stė Šv. Petro ir Povylo $50,00; A. 
Kereiša, M. Venis, J. Jarošonis, V. Mic
kevičius—po $1; K. Bartašius, A. Aš- 
menskis, R. Mickevičia, L. Svagždis, J. 
Adomavičius, J. Giedraitis po 50c.; A. 
BartaševiČia 30c.; J. Karčiauskas, S. 
Jonaitis, A. Bernotas, J. Niavulis, M. 
Overkas, R. Jakolauskas, V. Teištavi- 
čius, J. Kinnins, J. Purvaitis, J. Kli
mas, K. Ambrozas, J. UrbŠaitis, A. S. 
Komičius, V. Kališius- po 25c.; J. Ga- 
tautis, V. Kuodis- po 20c.; S. Baracevi- 
čius $1; smulkių aukų $1. Viso 63.20.

Šią apyskaitą mums pridavė streikie- 
rių presos komitetas. Red.

Parsiduoda Restauracija
Labai geroj vietoj/ 65 Merrimac st., 

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

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

TEATRAS! 
Youngstown’e, Ohio. 
Atsibus nedėlioj, 4 d. Gegužės (May), 

1913, saleje 19 D V G O Z, 245 E. Fede
ral st. Pradžia 6 vai. vakare.

Loš U. L. P. Kliubo mėgėjai. Taipgi 
bus dainos, deklamacijos ir monologai. 
Įžanga 50c. ir 35c. Vaikams 15c. Bus 
sulošta komedija ’‘Amerika Pirtyje”. 
Atlsilankykit kuoskaitlingiausiai.

Kviečia Rengėjai.

Ar nori pirkt Šipkartę?

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

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston.

Skaitytojams.
Meldžiame visu tu “Lais

vės” skaitytoju, kuriu 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.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
toj y prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisiys 
mums 4dol.,tas gaus aovany 
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 sius
kit Money Orderiais šiuomi

NAUJA IR PUIKI KNYGELE

“PASLAPTIS”
Knygelę parengė SENAS VIN

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

“LAISVĖ”
2 42 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Parsiduoda Farma
Parsiduoda 95 akrai žemes Worcesterio 
paviete, dvi mylios nuo gelžkelio. 40 
akrų ariamos žemės ir 55 akrai miško, 
yra 500 pušių tinkamų statymui namų, 
daug aržuolų, “chestnut”,klevų, 40 obe
ly, 18 kriaušių, 18 medžių slyvų, namas 
6 ruimų, geras skiepas, 2 daržinės 20 x 
30 ir 40 x 50, pašiūrė malkoms, 6 kar
vės, 5 teliukai, 1 arklys, 3 kiaulės, 15 vift- 
ty, 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 visas namų jrėdy- 
mas. Kaina $3,500. Cash $1,000. Kitus 
ant lengvų išlygų.

I
J. Lagsdin, 43 Tremont St. 

Room 404 Boston, Mass.
Telephon, Haymarket 3915.

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieškau apsivedimui merginos, bet 

nejaunesnės 1(5 m. ir nesenesnes28 m. 
Aš esu 26 m., gerai pamokintas, kalbu 
4 kalbas. Merginos, kurios mylit apsi- 
vedimą ir dorą gyvenimą, atsišaukite 
Šiuo adresu:

J.S. Duobilaitis, P.O. Box 19
Wilkes Barre, Pa (89)

Temyk, nes tavęs dar
bas laukia.

Labai reikalingas amatninkas Kalvis. 
Geram darbininkui geras gyvenimas. 
Nebelaukit, tuojaus atsišaukit.

Taipgi atsidaro ekskursijos pardavi
mo žemės, kas nori pagerinti gyvenimą 
ant šios derlingos žemės, lietuvių ka- 
lonijoj, malones tuojaus atsišaukti arba 
atvažiuoti, nes dabar geras laikas.

CRYSTAL LAKE FARM
Wellston, Mich, (89)

NAUJA LIETUVIŠKA

APT1EKA
Su tai som receptus kuoteisingiausiai. 

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

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

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

P. S. Vilai nakčia kreipkltčs namu adresu.

ft),W Telephone So. Boston. 845
| DR. F. MATULAITIS
g* 495 Broadway
g SO. BOSTON, MASS.
g Valandos:
5 Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
O N ėdė Horn i s iki 3 vai. po piet.



VIETINES ŽINIOS.
26 d. balandžio 60 soc. kp. 

artistai lošė dramą “Žmog
žudžiai.” Viskas pavyko 
kuopuikiausia kaip iš sceniš
ko, taip ir iš materijališko 
atžvilgio. Artistai, mato
mai, buvo sąžiningai prisiren
gę prie savo uždaviniu. Ge
riausia lošė Bekampis, Michel- 
sonienė, Neviackas, Januška 
ir Ketvirtienė. Kitu rolės bu
vo antraeilės, bet ir jie atli
ko viską prideramai. Publi
kos buvo labai daug. Kuopa 
turės gero pelno. Ypač link
sma patėmyti, kad tą dieną 
buvo atsibaladojęs basakojis 
kapucinas, o vienok publikos 
labai skaitlingai atsilankė.

kilimas iš pirkliško atžvilgio. 
Manoma įkurti pirmos klesos 
laivu statymo dokus. Tvirti 
narna, kad Bostone bus sta
tomi didžiausi pasauly gar
laiviai".

/

Samdome darbininkus
del gelešinkeliy, Canadon 

fabriku ir farmu.
United States

Employment Office
43 Portland st., Boston, Mars.

27 d. bal. ponas kapucinas 
laikė čia savo misijas. Išver
tęs akis, kaip kukulius, idio
tiškai šūkavo, kaip kad Sa
charos tyruose ar tarpe lau
kiniu žmoniy. Tiktai pusiau 
pamišusioms davatkoms, ra
sit, patiko. Labai daug žmo
nių nuėjo tiktai taip sau pa
vėpsoti, pažiūrėti to sutvėri
mo. Net davatkos šnabždė
jo: “Tu ciciliku prisirinko 
pilni pasieniai, daugiau, kaip 
mūsų.”

Socijalistu kuopa parašė 
tam ponui laišką, kad ateitu 
ant diskusijų. Žinoma, ne
parodė nosies.

Klausęsis.

Mano krautuve pilna knygų visokio 
turinio, kaip tai pasakų, istorijų, apysa
kų, kantičkų, maldaknygių, biblijy, žo
dynu ir visokiy popiery del groniaty ra
šymo. Dabar per 30 dieny parduosiu 
12% pigiau, nes noriu kiek nors padary
ti vietos del naujo tavoro. Broliai, pa- 
siskubinkit! Pinigus siyskit markėm 
arba Money Orderiu.

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

27 d. bal. Brightono susi
rinkimuose galima buvo iš
girsti didžiausiu kolioniu. 
Turginės dr-jos sasirinkime 
plūdosi kun. Krasnickas pas
kutiniais žodžiais. Na, bet 
ko gi iš to jagamasties lauk
ti.

Tas pats buvo ir po socija
listu kuopos koncertui. Kon
certas nusidavė gražiai,už ką 
reikia ištarti ačiū rengėjams. 
Bet po koncertui užlipo ant 
pagrindu kokis tai juokdarys 
nepraustburnis ir pradėjo 
virti košę... Malė, zaunijo a- 
pie Suv. Valst. konstituciją, 
apie socijalistu deklaracijos 
blankas, kapuciną, Bagočiu 
ir tt. ^Šlykštu buvo klausyti 
tu zaunu, o nekurie mažapro
čiai gavo progą pasijuokti.

Brightono socijalistai, ar 
jūs leisite paversti savo stei- 
čiu į juokdariams vietą? So
cijalizmas, vyručiai, tai ne 
“fones” ir nedarykite sau 
gėdos. Brightone yra dau
gybės darbo ir jeigu jūs įsi
teisite tokius “politikus”, 
juk tuomet joks švaresnis 
kalbėtojas negalės pasirody
ti!

Brightoniškiu draugas.

O KAS ČIA? DAUGYBĖ
PIGIŲ KNYGŲ!

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

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

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

Burtininky paslaptis būrimas iš ka-
zyrių, taipgi galima išmokt magiš- 
ky štuky.............................................25c

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

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

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

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

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

Vadovas, arba mažas žodynėlis, pa
rankus mokintis angliškai ........  20c

Mokslas, sveikata ir kultūra, kuria 
privalo visi jauni žinot .............  25c

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

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

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

STASYS VALASKAS
1060-4 Curtis Ave., Chicago, III.

| Akušerkal
e) coa Pabaigusi kursų Womans Medical m 
o) College, Baltimore, Md. y

2 Pasekmingai atlieka savo darbų prie Q 
ft gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir K 
j? pagelbą invairiose moterų ligose. v,

| F. Stropiene, f 
* SO. BOSTON, MASS. *

Vyrai ir moters, dalyvau
kite gegužinėje parodoje. 
Rinkitės ant 7 vai. į socija
listu svetainę, 376 Broad
way, So. Bostone. Ten susi
rinks iš kitu miestu svečiai. 
Visi demonstrantai susieis 
ant Park šq. ir iš ten mar
šuos paskirtomis gatvėmis.

Kalbės S. Michelsonas 
Ford Half ann Ashburton pi.

Bostone gyvena tūlas John 
Jerndall, kuris jau keturis 
metus miega tik po ketures 

r

valandas ir jaučiasi esąs la
bai sveikas. Visą kitą laiką 
jisai dirba, pasilsėdamas tik 
kelias valandas.

Sakoma, kad dabar, prasi
dėjus tiesiam pasažie- 
riniam susinešimui su 
kaikuriais Europos uostais, 
prasidės smarkus Bostono

................... ...... -įy

Draugijos 

ir Biznieriai!
Jeigu norit, kad jsy spaudos 
darbai būtų atlikti greitai, 
gražiai ir suprantamoj kalboj, 
tai duokit spausdint j

“ Laisves ” 
Spaustuvę

Męs atliekam visokius spau
dos darbus daug gražiau, negu 
kitos spaustuvės ir už pigesnę 
kainų. Spausdiname

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

Ypatingai atydų atkreipiant 
į draugijy darbus. Niekad 
nereikia duoti darbų. į tokias 
spaustuvėles, kuriy darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbos 
ir nepažįsta savo amato, nes 
ten tik sudarko darbų. Jeigu 
turit kokį spaudos darbų, tai 
siyskit jį mums šiuo adresu:

“LAISVE”
242 W. Broadway 
So. BOSTON, MASS.

50,000
KNYGŲ

Vardas

Adresas;

Daktaras Stankus civiliškoj formoj.

jtmo pečiu

Leidžiamai
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

PA.
4 ir

F. Al). RICHTER & CO., 215 Pearl St., New York.
Richtor'lo Congo Pillča yra ger6s nuo viduriu eukietZ-jlino. 25c. Ir 50c

su pavelijimu pačių pacijentų.
j. l)r. Stankus duoda dak

tariškų rodą ir ekzaininavojimą dykai ypatiškai ir per laišką, 
skirtumo kaip toli gyvenate: Amerikoj, Kanadoj ar Anglijoj, 
suomet kreipkitės ypatiškai arba laišku ant šio adres

DR. IGNATIUS STANKUS
1210 SOUTH BROAD STREET, PHILADELPHIA, 

Ofiso valandos: Iš ryto nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 2 iki 
karais nuo 7 iki 8.

va-
Nedėliomis nuo 9 iki 11 vai. ryto ir nuo 1 iki 4.

kas ir Katalioga visokiu goru

SZLIKAS
(MAGIKAS

■mhhmnhmnm

Mimo ofise gulite susikalbėti vi
sose kalbose.

VALANDOS: ’Nuo 8 iki 10 vai. ryto
Nuo 2 iki 8 ir nuo 7iki 8 vok.

ANT. ASZMIANSKAS
AR NORI

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

' f

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

Telephone Richmond 1967-R.

TEISINGIAUSIA < U'fc’T’WT’’!’/’ A AP I. ItKA

gauti DYKAI dvi geras ežiu

J.JUOZAS

ST1 DAKTARAS
Vienatinis mus tautos 

Medicinos Prof e so r i u s 
Massaeliuretts valstijoj. 
Jau arti 18 metu, kaip aš 
pasekmingai gydau ir at
lieku operacijas. Tėmykl 
Neik jieškut manę in ap
tiekti ant kampo p<> mano 
offisu, bet lipk vienais 
tropais attgštyn iš jnurn. 
7 Parmenter St. Durys 
mano ofiso nuteptos bal
tai, o viršui ,iu ant l< ntos 
didelėm raidėm parašyta "Lenkiškas Daktaras”. 
Ol’fiio valandos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo I iki 2 po 
piet ir nuo (I iki 9 vai. vakare

magiszku sztuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

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

\ 3250 Union Ave., CHICAGO, ILL.

U Telefonas Richmond 22126
*1 2787-J

§ Dr. David W. RosenUi
321 Hanover Street

BUK VYRAS
r jj - hįi:

'> i '/jį • JI

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

So. Boston, Mass.
(Męs užlaikome kity 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- 
sį tavorą už žemiausią kainą. 
Iš to viso jieiyra labai užga
nėdinti. Iš priežasties dau
gumos pardavimo rakandų 
(forničių) ir pigios randos, 
męs galime parduoti už to
kias žemas kainas, ko kiti 
visai .negali padaryti. Šir
dingai kviečiame visus atsi-

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

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

i) SO. liOSTOIN, MASS.
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Didžiausias
Darbininkų 
Sąvaitinis 
Laikraštis

KOVA”
“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus straip

snius.
“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimų, vargus ir nurodoma, kaip 

• prašalinti juos.
“KOVOJ” rašoma apie viskų teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo 

idėja.
“KOVA” tikriausias darbininky laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams Amerikoj ir kitur.

Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujų mėty “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.
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99 1815 E. Moyainensing Avė. 
V d Pt-ULAOHUPHIA, RHINN’A.

Stellas

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

Knyg a ta prastais, suprastais žotiziais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo užnuodijama krauja 
arbasypili.nubiegimasieklos, palrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgauta# lygas, 
strietura irvysasvyru lygas, gal būti išgidomaa sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. e

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedės vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Tcmykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
PR. JOS. LISTER & CO., L 906 22 Fifth Av«w, ChicMo:

Godotinas Taniista: Pagal Tamistoa prižadtejma, aš norlečj 
jogTainista prisiustumei man vysai dykai vėua jusu knyga del vyrs.

U doesn’t pay to neglect 
your Health ;

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

galo gerklės ir gulėjai kolos savaites?

Dr. Richter’io
PAIN-EXPELLERISJ^j 
tas ištikimas senas naminis vaistas duos 
pagalbą ir prašalus ilgą vargą jeigu 
urnai vartosi.

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

Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir 
žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo.
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Egiutero No. 1.

75c.

$1.25

$1.25

$2.00
$2.00

$50

c
CO

$3.50 
50c.

$1.00 
25c.

5 ,c

3

10c.
10c.

be
Vi-

>4>
□

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

Nuo reumatizmo, skaudėjimo kau
lu, strėnų, kojų pt-či’i, nuo visokiu 
kraujo Ilgu, užkrečiamu ligų, už
kietėjimą ir nodtrbitna viduriu, iš-

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

Garsių Lietuviškų—Lenkškų Vašių

kas, P. O. ‘ 
išgydymą

mmmi

-50.000 Kataiiogų DYKAI!

<L>

Perkant i. i u rėk i X u d b uty ta markė, 

a, ' o Kauni teisingi,!.
Gerinusia gyduolė nuo Skaudėjimo 

Galvos, Kataro, Pečių, Krūtines, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokiy vabaliukų.

25c. 
50c.

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

Gumbo Lašai -
Meškos Mostis -
Trejanka...................................
Linimentas Vaikams
Gyduolės nuo Kosulio
Liepy Baisumas
Antylakson dėl Vaiky - _ - 
Milteliai Vaikams nuo Kirmeliy 

,, nuo Kirmeliy dėl suaugusiy
Vanduo nuo Akiy Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - - - -
Skilvio Lašai -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios - - -
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo ...
Gyd. dėl nemalimo Pilvo -
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo
Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojy
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky
Vaistas nuo Paliauto (Corn Cure)
Gyduolės nuo Grippo
Plauky Apsaugotojas
Muilas Plauky Saugotojas
Milteliai nuo Kepeny
Valytojas Plėmy Drabužiuose - 
Rožės Baisumas -
Kinder Baisumas -
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 
Inksty Vaistas (mažesnė) 
nksty Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės -
Gydymas nuo uždegimo Danty arba 

abelnai Skausmo ir Skorbuto
Gyduolės ir Mostis nuo Parky 

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

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

$1.25 
50c. 
ioc: 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
50c. 
35c.

$2.00 
$1.00

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

ALB. G. GROBLEWSKI
COB. ELM A MAIN STS.. PLYMOUTH, PA.

1’risiŲsk už 3c štampų, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokiy auksorišky daikty. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūšy kataliogas 
perstatų didžiausių Atiksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiek vieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgaviky.

Reikalaukite luojaus.

I P Tnm«Sa Washington SI. 
. 4UH11JK1, uoSTOIN. MASS:

DOVANAI! DOVANAI! 
sveikata ir drūtumas bei 
naujausio mokslo kninga 

apie sveikatų ir t. t.

„Daktaras

k

TA KNYGzt yra aprašytu su naujausio mokslo .šrnd.tnu ir geriausio bildu gydymo irįvairių 
paslaptybių teip žingeidžių, kurios kiekvienam žmogui reikalingos; ko kitose knygose negalite 
rusti, tens'yru patilpę rankvedyj "DAKTARAS”.

AITĄ KNYGA labai plačiai apkalba apie vyrų paslaptybes Ir jų ligas. Apie moteris telpat 
nemažai kn'ba.

TA KNYGA "DAKTARAS” išniškimi vardus visokių Ilgų, kaip jos prasideda, kaip išrodo, 
kaip išsigydyti ir kaip ant toliau apsismr.eli. LABAI AKYVA!

ŠIOJ KNYGOJ "DAKTARAS” aprašo daug paslapty blų, apie geriausius smagumus žirny- 
binlo gyvenimo ir kada gerinusiai apsivesti ir VYRAMS ir MOTERIMS. TIK VISKĄ DABI
NOSI knlj> žila knyg>i pi'i'slciilysl, kas neatbtitinai naudinga, kaili seniems teip ir jauniems- 
ženotlems ir nevedusiems vyrams ir mei gilioms.

KIEKVIENAS SKYRIUS Šitos knygos yni labai žingeidus, o nemokantiems skaityti tai 
mokantis kuris dar neturi 'uos knygos sa didele akvatn perskaitys tiems garsiai kad galės daug 
visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam ytu labai naudinga ir reikalinga turėti, kuris tik 
nori imti sveikas ir laimingai gyventi.

KNYGA "DAKTARAS” yra paveik:.1::is iliustruotai, parodo ir giliausius luino dalis, atiden
giant paslaptybes. Ji reikalinga kaip sveikiems teip ir sergantiems. Tik perskaičius tij knygį 
atrasite visky, ko čion negalima parašyti jrd.ižitiosi visy teisybę.

APART KITŲ SKYRIŲ sergantiems rodijania šita.tyli apie nervų, kraujo, inkstų, ropia- 
tiznio, odos. vidurių, tat ilpnėjimo, lirom hi: is i; limpančias ilga.,; teip pat apie moterų nesvei- 

sėklos nubėgiinus nuo saužagj siūs ir 1.1.
as nors livkarstas ar kreiptis prie gydyJEI SERGI, tai pirmiau tick tip ma.imi v 

tojo, reikia būtinai pmskaityti DAK ! AIM 
ŠITOJ KNYGOJE DAKTARAS" m-uk 

bet ir kaip nuo visokių liu1! ap isetv.t'ti.
NORS TA KNYGA LABAI BRANiUN I'INA. hel kad prašant lietuviams Ję išleido 1‘hila- 

delaliios M. Klinikas, delei labo visuomenes, tad luekviemis J^ apturės, kuris tik prisius kelias 
štampas už prlsiuntimo kaštus. Apturksl tuoj.aui, tik visada reikia rašyti adresas teip:

The WnMpMa Hmic
1117 Walnut Street, Philadelphia, Pa.
Phlladelphlos Med. Cllnlkas, vyrų Ir mntery, visokias Ilgas greit ir nuodugniai išgydo be 
peilio, be hutnbugo operacijų, bet su tikroms geroms Nekarštoms. Atsilankyk arba lietu

viškai parašyk apie širvo nesveikumus.
Kasdien nuo 10 iki 4 po piet. Nedėlloj nuo 10 Iki 3. Utarn. ir Pčtn. vak. nuo 6 iki 8 vai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DAKTARAS IGNOTAS STANKUS
Tiktras lietu vys, baigęs mokslą 

ateito universitete. Buvo miesta- 
vu daktaru Indiunapolyj, Ind. ir 
specijai iška.1 mokinosi New Yorke 
Didžioje Mokykloje daryt vi
sokius operacijas ir gydyt pavojin
gas ligas Po įgijimui didžio dak
tariško nrikdo, Dr. Stankus jrengc 
sii\'i> hieną HiuiatOJ’llim (nami
nį ligonbul.j), kur užlaiko visokius 
ligoni us d-'l gydymo ir darymo o- 
peracljų.

t

bčritną, niež'jimą ir a tei ną u it vei
do ir kūno vi-oKni sp toga, deder
vinių ir sliųkimą plunku, galvos 
skaudėjimą, š-rdies, inkstu, kepe
nų ir plaučiu ligas, visokias nervu 
ligas, neuralgiją, drebėjimą sąna
riu, greitą stųiykituą, negalėjimą miegoti ir išgąstį, greitą pailsimą, sunku kvė
pavimą, pmštliiuo slėg is ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas, skau- 
Hmingu ir nerėgtiliai iškti mėnesiniu (baltųjų) tekėjimu ir gumbo . Daniu ope
racijas ant gyslų, kaulu, nervu, smegenų, moterų ir vyru gimdančiu or
ganu. Taipgi darau operacijas aut nosies, akiu ir gerklės.

PADĖKAVONĖS UŽ IŠGYDYMĄ.
Aš Jonas Šalt.inskas, 920 Jenne st,., Kenųsba, Wis , išturiu širdingą ačiū 

daktarui Ign. Stankui už Išgydymą manęs. Dabar prašau 'J'amlstos išgydyti 
ir mano draugą .1 mižtipaŠaltinskį nuo išbėrimo spuogais ant kūno.

, Aš Adėlė Btgdouaš, P. O. Box 95, Puritan. Pa., pasakysiu tikrą teisybę, 
kad justi gvdtio!'s man mdaug geto padarė, tiktai sustabdė slinkimą plauku, 
išnaikino pleisk mas ir sustabdė niežėjimą galvos, o kas link užauginimo plau
ku, tai aš nieko neuu nanau.

Railroad Av., Brooklyn, N. Y., išreiškiu 
)r. Ig. Stankui už išgydymą nuo skaudė- 
krutine ir sunkaus kvėpavimo. Da turiu 
ų mažesnis negu pirma. '
ox 245, Cradon, \Vis. ir Pranas Grablaus- 
a., Širdingai dėkavojame daktarui Stankui

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

Kiekvienam pritaikau pagal jo norų ir pasiuvu pa
gal naujausių madų. Senus sutaisau,—iiulaunu, iš
valau, išprusinu ir padarau kaip naujus, visą darbą 
gvarantuoju. Taipgi priimu iš tolimesnių miestelių, 
kurie prisiunčia audimų dėl siuto arba kitokio ap- 
yilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimą, kaip nu
imt inierų ir madas dėl išsirinkimo, 'l odei, lietuviai 
ir lietuvaites, reikale kreipkitės pas savo tikrų tau
tietį, o busit užganėdinti.

P. BUZEW1CK,
48 Exchange St Athol, Mass

DIDŽIAUSIA BOSTONE
SANKROVA ĮOLSELIS

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

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

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




