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prasidės 31 geg., Philadel
phia, Pa. Sesijos bus laiko
mos per keletą dienu nuo 8 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro, 
svetainėje New Academy 
Hall, 525 So. 4th St. Vaka
rais gi visuomet bus pasilink
sminimai. 31 geguž. bus 
balius ir teatras. Nedėlios 
vakare atsibus djdelės pra
kalbos. Kalbės svečiai dele
gatai ir vietiniai. 2 birželio 
bus didelis teatras ir koncer
tas. Bus sulošta “Blinda” 
ir “Pabaigtuvės”. Bus mu
zika ir choras.

Philadelphiečiai socijalistai 
smarkiai darbuojasi prie su
rengimo suvažiavimo, nes 
nuerVisu trijų čia egzistuo
jančiu kuopu yra paimtos ge
riausios spėkos.

Dėlei kivirčių su Japonija. 
’ Californijoslegislatura, pa

sekdama Senatą, didele bal
sy dauguma, parėmė billiy, 
kuriuo užginama svetimša
liams įgyti žemę. Taigi vi
sa Bryano kelionė nuėjo ant 
vėjo. Atbulai, jisai dar dau
giau įerzino californiečius.

Iš tos priežasties galima 
laukti pablogėjimo santikiy 
su Japonija.

Ar tiktai ne dėl tos pačios 
priežasties vyriausia laivyno 
valdyba liepusi laikyti pilna
me prirengi me kelis kariškus 
laivus.
Didžiausia moterų paroda.
^Sako, kad New Yorkas dar 

nebuvo matęs taip iškilmin
gos motery parodos, kaip ta, 
kuri atsibuvo 3 gegužės. Pa
rodoje dalyvavo apie 30,000 
motery ir buvo delegatės 
veik nuo visy valstijų.

Demonstracija įtaisyta tuo 
tikslu, kad apreikšti savo pa
siryžimą kovoti už įgyjimą 
tiesy.

Giovannitti areštuotas.
Hopedale, Mass., 3 geg. 

—Praėjus 24 valandoms po 
atvykimui Giovannitti į šitą 
miestą, jisai likosi areštuo
tas. Jam užmetama prasi
žengimas prieš tiesas ir įren
gimas parodos be pavelyji- 
mo. Tą pačią dieną ir dėl 
ty pat priežasčiy areštuota 
dar keli vadovai.

Apskričio teismas nubaudė 
Giovannitti ant 10 dol. baus
mės, vienok jisai apeliavo' ir 
už 200 dol. parankos paleis
tas.

Streikieriai karštai sveiki
no pasiliuosavusį Giovannitti.

Neleidžia Haywoodui 
kalbėti.

Jersey City majoras nelei
do Haywoodui kalbėti tame 
mieste. Jisai sako, jog kur 
tik Hay woodą3 pasirodąs, te
nai tuojaus būna riaušės.

vis

vienok ten trūksta patarnau- 
tojy.

Streikieriai pasakoja apie 
nepakenčiamas sanlygas ir 
blogą užmokestį. Didžiuma 
merginu negalėjo pragyventi 
iš savo algy. Publika pri- 
jaučia streikieriams.

Dėlei Patersono streiko.
Jau vienuolikta savaitė su

kako, kaip tęsiasi Patersono 
streikas. Pastarom dienom 
doresni piliečiai pradeda rei
kalauti valdžios įsikišimo į 
streiko reikalus.

Streikieriai puikiai apvaik
ščiojo gegužinę šventę.

Degtinės paroda.
1915 metais,San Francisco 

bus tarptautiška paroda. Ca- 
lifornijos legislatūron buvo 
įneštas sumanymas, kad už
ginti rodyti toje parodoje į- 
vairius alkoholinius gėrimus. 
Tasai sumanymas atmestas. 
Vadinasi, degtinės mylėtojai 
galės pasigrožėt buteliukais.

Orlaivystė pas mus.
Suvienytos Valstijos užima 

tik keturioliktą vietą eilėje 
kity valstijų orlaivystės žvilg
sniu. Pirmą vietą užima 
Vokietija, kuri turi 400 ka
rišky orlaiviu ir išleidžia tam 
tikslui $28,000,000. Suvie
nytos Valstijos turi tik 28 
aeroplanus. Net Chili su 
Brazilija yra pralenkę Suvie
nytas Valstijas.-,

Streikai ir streikai!
Kur tik nepasižiūri 

streikai ir streikai!
Philadelphijoj streikuoja 

500 elevatoriaus darbininky; 
Syracuse, N. Y. sustreikavo 
2000 namy statymo darbinin- 
ky. Prie jy prisideda vis 
daugiau, taip kad į 5 d. ge
gužės jau streikavo apie 4000 
darbininky. - Jamestowne, 
N. Y. streikuoja kary darbi
ninkai už unijos pripažinimą. 
Peekskill, N. Y., streikuoja 
gelžkelio statytojai. Cali- 
fornijoj streikuoja bevielinio 
telegrafo operatoriai ir šau
kiasi pagelbos. Rochesteryj 
streikuoja ledo pristatytojai.

O kur dar didieji streikai, 
kaip Patersono, Buffalo ir 
Hopedale?

Tai jums ir “laisvoji Ame
rika”!

Pardavė savo dukterį.
Wilmingtone, Del., pen

kiolikos mėty mergina Tere
se Sazo pranešė policijai, jog 
tėvas ją pardavęs tūlam ita
lui už $130. Tasai ją nupir
kęs ir apsivedęs. Teismas 
pripažino, kad jinai galinti 
atsiskirti nuo vyro.

“Taikos” apaštalai.
St. Louis, Mo. Jau atsi

vėrė taikos konvencija. Pa
sirodo, kad didžiausiais bur
žuaziniais taikos stulpais yra 
Carnegie, Wilsonas ir jiems 
panašys.

Iš ty pely nebus grūdy!
Alaska nepriešinga 

japonams.
Aliaskos gubernatorius už

dėjo savo veto (uždraudimą) 
ant priešjaponiško įstatymo, 
kuriuo norima buvo užginti 
japonams žuvauti Aliaskos 
pakraščiuose.

Japonai vis atranda prie
kabes. O Amerika vis gim
do jas

Norėjo užmušti popiežiaus 
pasiuntinį.

Madrid, 3 d. geg. Ispani
jos žmonės, matomai, juo to
liau, juo'labiau pradeda ne
apkęsti popiežiaus bernu. 
Štai ant gonku popiežiaus 
nuncijaus (namo) užtik
ta bomba. Jeigu ta bomba 
būtu sprogusi, tuomet spro
gimas būtu buvęs labai 
smarkus.

Sakoma, 
anarchistai, 
nėra.

Italija ginkluojasi.
Iš Londono pranešama, 

kad Italija smarkiai traukia 
savo kariumenę prie Adria- 
tišky jūrių. Kareiviu skai
čius jau siekia 30,000. Ita
lijos valdžia sako, kad jeigu 
Austrija užpuls ant Albani
jos, . tuomet Italija paims 
Avloną.

Iš Cetinje (Juodkalnijos 
sostapilio) praneša, kad ka
ralius Mikalojus pasakė: 
“Jeigu Austrija užpuls ant 
mūsų, tai męs tvirtiname, 
kad mūsų šalį jai bus sun
kiau užkovoti, negu Rusijai— 
Kaukazą, Anglijai—Trans- 
vaalį, ar Italijai—Tripolį.”

Austrijos ir Italijos valdžia 
veikia išvien. Jos, matomai, 
pasiryžo “praryti” Albaniją.

Karalaitė, kaipo virėja.
Vienintelė Prūsu karaliaus 

duktė išteka už Anglijos 
princo. Prūsu karalius su
prašė svečiuosna visus karū- 
navotus mulkintojus, net 
Rusijos carą.

Dabar ta karalaitė moki
nasi visu “cnatu”. Ją moki
na virti valgius, kepti pyra
gus ir tt. Vadinasi, anot ka
pucino, prakaite veido val
gys duoną.

Kvaila komedija—pasaky
sime męs!
Juodkalniečiai apleidžia 

Skutari.
Pagal paskutinius žinias, 

aplaikytas iš Berlyno, Juod
kalnijos kariumenė apleidžia 
Skutari. Turbūt, jinai išsi
gando Austrijos grąsinimu. 
' Serbijos kariumenė beveik 

visiškai apleido Albaniją. 
Essed--Paša, Turkijos gene
rolas, užėmė Albanijos mies
tą Durazzo.

kyklą.
Škotijos sufragistės prade

da eiti pėdomis savo angliš
ku draugiu. Mieste Ashley 
jos padegė vietinę publišką 
mokyklą ir padarė $2,500 
nuostoliu.

Brandforde padegė kelis 
karus, prilioduotus įvairio- 

’4 mis prekėmis.
Iš Londono 

kad sufragistės 
tariusios skristi 
mėtyti bombas, 
kiai žiniai būtu buvę galima 
ir nepatikėti. Dabar gi nuo 
sufragisčiu galima yisko su
silaukti.

niu ir už juos. Neseniai Vo
kietijos policija suareštavo 
tūlą Oskarą Szeghą. Tasai 
gudruolis misijonierius važi
nėjo po Vokietiją, Italiją, 
Šveicariją ir Austriją ir ap
gaudinėjo pralotus, vysku
pus ir net kardinolus. Kada 
policija jį 'areštavo, tai atra
do puikiai padirbtus doku
mentus su parašais daugelio 
vyskupu. Tie vyskupai, ku
rie gyvena Afrikoj ir Azijoj, 
būk tai įgalioja minėtą Szeg
hą, kad jisai rinktu aukas 
platinti krikščionybę tarpe 
pagoniu.

Tasai sukčius prisilupo ge
rą krūvą pinigėliu.

Žuvo daug paukščių.
Paskutinį laiką buvo dide

liu audru su sniegu. Tos 
audros užklupo ant jūrių 
daug paukščiu, grįžtančiu iš 
šiltu kraštu. 'Keliauninkai, 
kurie plaukė laivuose per jū
res, sako, kad jūrėse pražu
vę daugybė paukščiu.

Žuvo trįs lakūnai.
Paskutinėj savaitėj žuvo 3 

orlaivininkai, du francūzai ir 
vienas japonas. Abelnai, nė
ra tos savaitės, kad nežūtu 
keli drąsuoliai..

Sufragisčiu draugas.
Londono teismas nuteisė 3 

mėnesiamadftalėjiman George 
Lansbufy, buvuĄ parlamen
to atstovą ir sufragisčiu šali
ninką. Jisai nuteistas už tą 
pat prasikaltimą, už kurį tei
sia daugybę sufragisčiu, bū
tent už nuosavybės gadini
mą.

Apvaikščioja Brazilijos 
atradimą.

Portugalija iškilmingai ap
vaikščioja sukaktuviu dieną 
atradimo Brazilijos.
Japonija stato didlaivius.

Japonijos valdžia užsakė 
tris didelius laivus, kurie tu
rės dar augščiaus pakelti Ja
ponijos laivyno galybę. Mat, 
nenori kitiems apsileisti.
Suokalbis prieš republiką.

Lizbona-1 d. geg. Iš prie
žasties atžagareivišku de
monstracijų, kurios čia nese
niai atsibuvo, areštuota ga
na daug kariumenės viršinin
ku. Valdžiai pasisekė susek
ti atžagareiviu suokalbį. A- 
reštuota keli generolai ir ke
lios dešimtįs aficiery. Visi 
areštuotiejie pasodinti kalė
jimam

Nužudė tris žmones.
Frankforte ant Maino a- 

reštuota vyras, kuris, kaip 
pasirodė, nunuodijo tris sa
vo žmonas. Prieš kelis me
tus mirė jo pirmoji pati. Ji 
buvo labai gerai apdrausta. 
Jai mirus, jisai gavo didelius 
pinigus. Apsivedęs su kita 
motere, jisai ir ilgai nelau
kė: gerai apdraudė ir greitu 
laiku ji mirė. Bet kada jisai 
apsivedė su trečia motere* ir 
toji greitai susirgo, tad gulė
dama ligonbutyj, ji pranešė 
daktarui, jog veikiausia jai 
vyras ko-nors uždavė. Pas 
vyrą padarė kratą ir užtiko 
daug nuodu. Jisaisnegalėda
mas išsisukti, prisipažino nu
nuodijęs visas tris moteris.

Čenstakavo karžygiai.
Neužilgo Petrokovo kalėji

me įvyks oficijališka kuni
gystė nuo Macocho ir Star- 
čevskio atėmimo apeigos. 
Ant apeigos atvyks vyskupas 
Zdzitoveckis. Praslinkus 8 
dienoms nuo tu apeigų, nu
leistieji katorgon, Domazas 
Macochas ir Izidorius Star- 
čevskis bus išsiųsti iš Petro- 
<ovo į Varšavą, laikinin ka
torgos kalėjiman.

Alena Kryžanovskaitė grei
tame laike bus pervežta į 
Varšavos moterų kalėjimą. 
Pasmergtas 3 į metams į a- 
reštantu skyrių Olesinskis, 
atsėdės savo bausmę Petro- 
<ovo kalėjime. Visipasmerk- 
tiejie žada paduoti prašymą 
ant caro vardo ir tikisi, kad 
ju bausmę liks sumažinta.
Nepriėmė 100,000 rublių.

Turtuolis Pustoškinas pa
aukavo 100 tūkstančiu rubliu 
cerkvės Danilovo vienuolyno 
oastatymui, bet šv. sinodas 
nepriėmė tos aukos, nes Pus
toškinas priguli prie joanitu 
sektos.

Bieluga už 980 rublių.
Palei Cariciną Volgoje žvejai 
sugavo stebėtinai didelę 
lugą (žuvį) ir pardavė ją 
vietos už 980 rubliu.

Bombų sandėlis.
Manuilovo bažnytkiemyje, 

Ekaterinoslovo gub., nežinia 
iš ko užsidegė prigulinti ūki
ninkui Sviečinui šieno darži
nė. Laike gaisro vienas pas
kui kitą pasigirdo trįs spro
gimai. Pasirodo, kad dar
žinėje buvo bombų sandėlis.

Drama kalėjime.
Staricoje kalėjimo areštan- 

tai Drozdovas ir Grigorjevas, 
norėdami pabėgti, apsvaigi
no sargybinį ir atėmė nuo jo 
revolverį, po to įsiveržė į mo
terų skyrių, kur užsidarė su 
viena pažįstama motere. Po 
atsisakymo pasiduoti, polici
ja ėmė griauti lubas. Maty
damas neišeinamą padėjimą, 
Drozdovas nušovė savo pa
žįstamą ir paskui save nusi
šovė. Grigorjevas nebespė
jo nusižudyti ir turėjo 
duoti policijai.

Užklydo vilkai.
Kotnicy miestelyje, 

Vilnių, užklydę penki vilkai 
sudrąskė du vietiniu ūkinin
ku.

Chuliganų darbai.
Tolenkuose, Poltavos gu

bernijoj, ūkininkas Olšans- 
kis supykino kuomi tai vieti
nius chuliganus, ir pastarieji 
nutarė “pamokinti” jį. Nak
tį chuliganai prišliaužė prie 
klėties, kurioj miegojo 3 01- 
šanskio vaikai ir užrėmę ją, 
apkrovė šiaudais ir padegė 
visus budinkus, kur netrukus 
viskas paskendo liepsnos jū- 
rėje. Olšanskis su žmona 
paspėjo išbėgti. Subėgo vi
sas kaimas, bet niekas nedrį
so aukauti save dėl nelaimin
gu vaiku išgelbėjimo. Tuo
met pats tėvas puolė gelbėti 
vaikus, bet veltui: jį ištraukė 
apsvilusį. Vaikai žuvo ug
nyje.

pasi-

Nauji tiltai.
Kauno keliu komitetas ke

tina per ateinančius trejus 
metus tiesti tiltus per Leve- 
trį—netoli Pušaloto (Panev. 
pav.), per Dubisą, per šušvą 
(tarp Tauragės ir Eržvilku) 
ir per Kražentą (Kelmėje). 
Be to bus taisomas kelias 
nuo Luknikiy iki Kuršėnų 
(Šiaulių pav.). Tas taisymas 
apseisiąs 42 tūkstantiu rub. 
Iš Kėdainių į Surviliškius, 
toje vietoje, kuri vadinasi 
“Bobianskio giria”, bus tai
somas 3 vefsty ilgio plentas.

Parodos.
Kauno Žemės Ūkio dr-ja 

gavo leidimą 1913 m. suruoš
ti po tris ūkininkavimo paro
das Kauno, Ukmergės, Zara
su, Panevėžio ir Siaubu pa
vietuose. Arkliu ir gyvulię 
paroda bus Ukmergėje, 
birželio 29 d. Tokia pat pa
roda bus Panevėžyj gegužės

Pasigyrė važiuosianti 
Amerikon.

Joniškis, Kauno gub. Čia 
vis šis tas nepaprasto atsi
tinka. Štai ir kovo 22 d. Ja
nuškevičiene, besirengdama 
važiuoti pas savo vyrą Ame
rikon, pasipasakojo savo kai
mynėms, nuo kuriu garsas 
nuėjo iki policijos. Policija 
Januškevičienę suėmė ir į ka
lėjimą įkišo, kol antstolis 
parvažiuos... Lai būna pa
mokinimas visiems, jog ne
reikia girtis, kad važiuoji į 
Ameriką.

Laižuva, Kauno gub. Ko
vo 27 d. čionai įvyko biauri 
žmogžudystė. Aludėje be
gerdami susipešė žmonės ir 
vienas jaunas vaikinas tapo 
ant vietos paskerstas. įta
riami žmogžudystėje du bro
liai B. suimti. Vis tai gir
tuokliavimo pasekmės.

Nelaimė malūne.
Gruzdžiai, Kauno gub. Čia 

gariniame malūne atsitiko 
baisi nelaimė. Malūno sa
vininkui Deržinskiui, betru- 
siant apie malūną, ratas pa
griebė ranką, kelis sykius 
apsuko aplink save, sudaužė 
galvą ir sutrynė ranką. Nu- 
vežus ligonbutin, daktarai 
iki peties nupjovė ranką. Jis 
arti mirties.

giant prie darbo, vienas 
juokdarys žydelys paklausė: 
ar nebijot, girdi, kad jus žy
dai papjautu, juk Velykos 
netoli? Moterėlėms bedir
bant, pradėjo jas baimė im
ti: o jeigu tai tiesa, ką žydas 
sakė. Juo tolyn, juo labyn 
ėmė baimė “šviesias” mote
rėles. Leidosi bėgti iš žydo 
trobos; ant greitųjų negalė
jo atidaryti duru, tat šoko 
lauk per langą. Bėgdamos 
per miesteli šaukė, kad žy
dai jas pjauti norėję. Susi
bėgę žmonės jau buvo besi
rengią žydu mušti. Bet, ge
riau ištyrę dalyką, pamatė, 
kad nieko įtariamo nėra, o 
moterėlėms tik iš baimės to
kios nesąmonės į galvą atė
jusios. Tamsi žmonės viso
kiems prietarams tiki.

Apsvaigėlių ligonbučio 
praplatinimas.

Vileikos apsvaigėlių ligon- 
butis, skiriamas Vilniaus, 
Kauno, Gardino, Vitebsko ir 
Minsko gubernijoms, bet 
tuoj po įkūrimo pasirodė e- 
sąs permažas, kadangi viena 
Vilniaus gub. turinti visuo
met apie 5 tūkstančius ap- 
svaigėliu. Jau 1903 m. bu
vo pradėta rūpintis įkurti 
Vileikoje dar viena skyrių 
80 ems ligoniams. Tą su
manymą leista pradėti vy
kinti, tečiaus tik 1911 met. 
Dabar 1913 m. sausio 1 d.' 
tas skyrius buvo visiškai už
baigtas ir apsiėjo 52,722 rub. 
46 kap. Kovo 24 d. buvo to 
skyriaus oficijališkas pašven
tinimas. Ligoniu gi jame 
nuo pat atidarymo valandos 
pilna. Į tą skyrių priimami 
ligoniai ne visai apsvaigę, 
bet tokie, kurie dar darbuo
tis gali.

Emigracija.
* Nuo sausio 1 d. iki balan

džio 1 d. š. m. Kuršo guber
natoriaus Liepojaus skyriaus 
kanceliarija išdavė 11,709 
užsienio pasportus; 4049 ju 
paėmė kovo mėnesyj. 1912 
metais pasportu išviso paim
ta 29,900, o 1911 m.—tiktai 
10,200, vadinas, visais me
tais mažiau, negu šiemet į 
tris mėnesius. Taigi emi
gracija iš Rusijos vis didina
si.
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Streikas krautuvių

pranešama, 
būk tai nu- 
orlaiviais ir

Seniau to-

Buffalo, N. Y. streikuoja 
keli tūkstančiai , krautuvių 
klerku. Streikas vyksta ga
na pasekmingai. Nors dau
gelis krautuvių yra atdara,

Gudrus misijonierius.
Kunigėliai moka žmones 

kvailinti ir tuštinti juju kiše- 
nius. Bet atsiranda gudres- “Rygos N.”

Mirties bausmė.
Šiais laikais Vilniaus karo 

teismas prie uždarytu duru 
teisė Lydos skrajojančio sky
riaus kareivį Formaną už pa- 
aficieriaus Pochoikino nužu
dymą. Nužudymo priežas
tis - Pochoikino uždraudimas 
Formanui eiti pasivaikščioti.

Karo teismas nuteisė For
maną sušaudyti. Vilniaus 
karo apskričio karvedis tokį 
nuteisimą patvirtino ir For- 
manas, Lydon nugabentas, 
buvo ten akyvaizdoj viso Ly
dos garnizono sušaudytas.

Žydų bijo.
Skapiškis. Neseniai, vie

ną dieną iš Sirbiškiy sodž. 
atėjo į Skapiškį moteriškė su 
savo dukterim pas žydą vilnų 
susikaršti. Joms

“Litwa” nustojo ėjusi.
Laikraščiai praneša, kad 

laikraštis “Litwa” daugiau 
jau nebeeisiantis. Vieton gi 
“Litwa” eisią “Echa Litew- 
skie” tam tikros naujai susi
tvėrusios bendrovės leidžia1 
mas. Bendrovėn įėjo dau
giausia kunigai. Vedėjais, 
sako, būsią artimi viltinin- 
kams žmonės.

Naujieji vienuoliai.
Vidaus dalyky ministerija 

leido į Kretingos bernardiny 
vienuolyną stoti kun. P.Buč- 
niui, Laukuvos klebonui, 
kun. Zivatkauskui, Pašyinti- 
nio klebonui ir džiakonui 
Juozapavičiui, buvusiam Zla- 
biškiy kamendoriui. Be to
vidaus dalyky ministerija lei
do Krakiy motery vienuoly- 
nan įstoti Vandai Macien- 
skaitei ir Natalijai Vasilev- 
skaitei.
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Spaudos Balsai.
Paminėjimas Gegužinės 

Šventės.
Darbininku laikraščiai pla

čiai rašė savo skiltyse apie 
nepaprastą reikšmę tarptau- 
tiškos proletariato šventės. 
Ypač plačiai paminėjo Gegu
žinę Šventę “Kova” ir “Ke
leivis”, kuriuodu išleido spe- 
cijališkus numerius.

Taipgi paminėjo tą šventę 
“Laisvė” ir “Pirmyn”. “Vie
nybė Lietuvninku”, nors pa
ti savo žodžio nepasakė, vie
nok patalpino p. Raubicko 
straipsnį: “Pirma Gegužio”. 
Straipsnis, abelnai kalbant, 
gana teisingas. Kelios klai
dos, matomai, tyčia padary
tos. Taip, padėkime, ten pa
sakyta, būk Pirmos Gegužės 
šventę proklamavo “pirmas 
tarptautiškas darbininku su
važiavimas Paryžiuje”. Čia 
užmiršta pridėti patsai svar
biausias žodis “socijalistiš- 
kas”.

Panašus straipsniai, ant 
kiek jie užtyli socijalistišku- 
mą darbininku šventės, yra 
melagingi. Ne bespalvio 
darbininkiškumo mums rei
kia, bet socijalistiško.
Pabaigoje straipsnio p. Rau- 

bickas kviečia lietuvius “švę
sti Pirmos Gegužės šventę”. 
Ar tik nepertoli nušokta! Męs 
gi pasakysime, kad lietuviš
ka buržuazija nieko bendro 
su darbininku švente neturi.

“Draugas” apie šventę nie
ko nemini. Suprantama.

Nauji laikraščiai Lietuvoj.
Mūsų korespondentas jau 

pranešė anksčiau, kad Šiau
liuose pradės eiti savaitinis 
laikraštis “Šiaulių Žodis”. 
Mums dar praneša, kad mi
nėtas laikraštis būsiąs gyvas, 
Savotiškas ir ginsiąs žmonių 
reikalus.

“Liet. Žinios” skelbia, kad 
Rygoje pradės eiti savaitinis 
laikraštis “Vilnis”. Leidimas 
jau esąs gautas.

Męs galime pasidžiaugti iš 
tu žinių. Rygoje, padėki
me, būtinai reikalingas nau
jas laikraštis, nes ten einan
tis “Garsas” yra organu ku
nigu gaspadiniu, o “Naujie
nos” virsta stačiai gatviniu, 
bespalviu laikraščiu,priešingu 
socijalizmui. Abelnai, . to
kiems bogomazams, kaip p. 
Jakavičius, nereiktu, kišties į 
literatūros seklyčią!

Perdaug juodai žiūrima.
Drg. J. Baltrušaitis išreiš

kia daug skeptišku minčių 
“Kovos” gegužiniam nume
ry. Pagal autoriaus nuomo-j 
nę ir susivažiavimai neatne- 
šą naudos ir sąjungiečiai 
daugiau niekuom neužsiima, 
kaip tik p^Bagočiaus inci
dentais ir t. t. Liepia sąjun- 
giečiams mokintis skaityti ir 
rašyti, žengti kelis žingsnius 
atgal, kad paskui nuosekliau 
žengti pirmyn.

Šitos juodos mintįs neturi 
jokio pamato. Kad pas mus 
daug taisytina — su tuo visi 
sutiks. Bet kad sąjungiečiai 
nieko gero, naudingo neatlie
ka— tai jau didžiausia netei
sybė. Kaip gi galima taip ig
noruoti faktus? Keisčiausia 
nuomonė tai apie susivažia
vimą. Nuosekliai kalbant, 
pagal drg. Baltrušaičio nuo
monę, kamgi ir partija?... 
Juk dar Saliamonas pasakė: 
“tuštybiųtuštybė!” Skaityt 
ir rašyt galima ir be Sąjun
gos! Ar ne?

Mums rodosi, kad panašiai 
rašyti publicistiškus straip
snius negalima. Žmonės gali 
įgyti supratimą, kad pas mus, 
sąjungiečius, viskas jau taip 
bloga, jog apart ypatiškumjj 
niekuom daugiau ir neužsi- 
imam. Juk taip nėra!

Darbininkų 
apsauga.

Darbininkai palaiko pasau
lį. Jie visą draugijos naštą 
neša ant savo pečiu’. Bet jie 
patįs gyvena lyg ir be vertės.

gręsia pavojus. Tūkstančius 
išžudo ant gelžkeliu, kasyk
lose, tūkstančius sunaikina 
užterštas dirbtuvių oras, ypa
tingai švino dirbtuvėse. Ir, 
tėmyjant tas visas apraiškas, 
rodosi, kad dabartinis pasau
lis—tai žudymo namas. Ži
noma, kapitalistai tą viską 
išaiškina “nelaimės atsitiki
mais”, “dievo valia”, bet dar
bininkai turėtu labiau at
kreipti į tai savo domą ir pa
sirūpinti, kad tokią “dievo 
valią” prašalinus.

Tose šalįse, kur darbinin
ku organizacijos galingesnės, 
ten trumpesnės darbo valan
dos, ten yra nors šiokia-tokia 
darbininku gyvasties apsau
ga, todėl ir “dievo valia” yra 
daug silpnesnė. Paveizdan, 
statistika parodo, jog Vokie
tijoj iš 150 darbininku užsi
nuodija švinu tiktai 2, kuo
met Amerikoj iš 142 užsinuo- 
dyja net 25 darbininkai! Tas 
pats yra ir kitose dirbtuvėse.

Nors tikru žinių nėra, kiek 
Suvienytose Valstijose per 
metus kapitalas praryja gy
vasčių, nes kapitalistai sten
giasi paslėpti, vienok apskai
toma, jog per metus išžudo 
apie 40,000, o sužeidžia dau
giau, negu 2 milijonu darbi
ninku.

Valdžia visai nesirūpina 
dąrbininku apsauga, nes tas, 
žinoma, sumažintu kapitalis
tu pelną. Bet ir nestebėtina. 
Valdžia yra kapitalistu, to
dėl ji ir rūpinas ju reikalais. 
Yra sakoma, jog kiekvienas 
sau artimesnis. Taigi darbi
ninkai patįs turėtu apie save 
rūpintis'. Ar jie tai daro? Di
desnė dalis visai nesirūpina 
darbininku klesos reikalais. 
Jiems ponai ir ’kunigai arti
mesni...

Kapitalas kasdien reikalau
ja vis didesnio skaičiaus au
kų. Abelnos gyvenimo sąly
gos darosi vis sunkesnės. To
dėl gyviausias dienos klausi
mas mums turėtu būt: dar
bininku apsauga dirb
tuvėse, kasyklose ir ant 
gelžkeliu, taipgi a p r ū - 
prn imas nelaimės at
sitikimuose ir senat
vėj.

Tačiau gal kas pasakys, 
kad apie tai nėra ko daug 
kalbėti, svarstyti, nes tuomi 
rūpinas tam tikra darbinin
ku įstatymdavystės draugija. 
Taip, tai taip. Bet tai yra 
tik muilo burbulas. Visi tie 
prdjektai menkos vertės, bet 
ir tie patįs nebus įvykinti gy- 
veniman, jeigu darbininkai 
nieko apie tai nepaisys. Kad 
darbininku reikalai liktu pri
pažinti įstatymais, reikia 
tvirtos organizacijinės spė
kos, kas priverstu valdžią rū- 
pinties darbininku apsauga.

Mūsų gi organizacijinės 
spėkos nepertvirčiausios, o 
be to negali įvykti pilna dar
bininku apsauga. Įstatymda- 
zystę gali pakreipti kiton pu
sėn tik stipresnė spėka už tą, 
kas dabar valdo. Tokią spė
ką, kaip rodos, greitai įgys 
socijalistu partija. Todėl 
kiekvieno pareiga yra pir
miausia rūpinties sutvirtinti 
organizacijos jiegą — tos or
ganizacijos, kuri pajiegb ap
rūpinti darbo žmonių rei
kalus, kuri apsaugos nuo 
“dievo valios” tuos šimtus 
tūkstančiu darbininku gy
vasčių ir kuri įvykdins taiką 
ir ramumą ant viso žemės 1 1 •

Barabošius

Moters dvasios 
stiprybe.

Mūsų amžį vadina nervu 
ligų amžium. Miesto gyveni
mas, nepasibaigianti rūpes
čiai pakerta mūsų svęikatą.

jūs neišdrįsit tai padaryti!” 
^Tuomet ta senelė jautė db 
džią galybę. Menkame kūne 
gyvena stipriausia dvasia.

Revoliucija gali džiaugtis, 
savo pusėj tokias 

aržyges. Męs, jau-
galime mokintis pas

M. Gorki).

VISUR ESANTIS
(Verte V. Paukštys.)

turedam 
moteris- 
nieji 
močiutes

Šiurkštus rudens vėjas; šaltas lietus 
nenuilstančiai lieja ant Berlyno augšty 
mūry, ant gerbiamųjų vokiečiu lietsargiu 
ir ant gatvių; stori, raudonais žandais,

kas aprūkę dūmais, viskas tirštai nupu
druota dulkėmis ir iš visur mušasi žemyn 
per sienas ant nešvarios gatvės kvapas 
mašininio aliejaus, klijų, odų ir prakaito.

Amžinai su kvapu veržiasi per langus 
ne skardus bildesiai darbu: bepaliovos 
griaudžia mašinos, švilpia dailydžiu obliai, 
čirškia, bepjaudama medį, piela, būbnija

laužtos, męs drebame prieš 
kiekvieną darbą, kurį turime 
atlikti. Rodosi, kad’tik grei
čiau viską nuo savęs nusikra
čius, kad tik pasiliuosavus 
nuo idėjiško darbo. Daugu
ma mūsų esame viendieniai; 
neturime plačiu perspekty
vu i gyvenimą, bijomės di
desnės naštos, bijomės kar- 
žygiškumo.

Mums, žmonėms su pakir
sta valia ir apkarpytais erelio 
sparnais, labai reiktu prisižiū
rėti į tuos dvasios milžinus, 
kuriu dvasišku pajiegu jo
kios vėtros nebeįjiegia par- 
veikti.

Viena iš tokiu dvasios mil
žinu yra Katerina Breškov- 
ska, kurią taip myli ir ger
bia amerikiečiai.

Štai prieš mane keli jos 
laiškąi, Yašyti angliškai savo 
geriausioms draugėms-ame- 
rikietėms.
Skaitytojai pavelys man su

teikti kelias žineles apie Ka- 
teriną Breškovską. Tai se
nelė revoliucijonierė, išdalies 
primenanti mūsų angliakasiu 
motinėlę “Mother Jones”. 
Katerina Breškovską yra gy
va liudininkė tu laiku revo- 
liucijonieriu, kurie prieš 30 
metu atgal nudėjo carą Alek
sandrą II. Tuomet, būdama 
pačiame žydėjime, jinai ati
davė visas savo dvasios pajie-* 
gas revoliucijos labui. Jinai 
nekartą matė Sibirą, matė 
provincijų kalėjimus, matė 
Petro ir Povylo tvirtovę. Iš
trūkusi iš to pragaro, ji blaš
kėsi po užsienį, ilgai pabuvo
jo Amerikoj. Kur tik ji buvo 
-- visuomet įgydavo ištiki
miausiu draugu ne tik sau, 
bet ir dėl visu Rusijos varg
dieniu. Visur ji agitavo už 
revoliuciją, visur agitavo už 
moterų teises.

Praėjo dešimtįs metu. Ka
terina Breškovską virto se
nele. Ją tebevadina jau “ba- 
buška (močiutė). Ir ji, žila- 
galvelė, yra dabar ištrėmi
me, Sibiro tyruose, ant Lenos 
upės salos, kur stovi mieste
lis Kirenskas.

Ją saugoja žandarai; jai, 
ligonei; draudžia važiuoti į 
šiltesnį kraštą. Persekioja 
draugus, kurie jai laišką pa
rašo, atplėšia tuos laiškus.

Vienok stebėtis reikia, su 
kokia pasibaisėtinai drūta 
valia ji eina prieš skriaudi
kus. Ji skaito ir rašo. Kiek
viena rami žinelė iš plataus 
pasaulio patvirtina ją josios 
revoliucijoniškame pasišven
time.

Ji siunčia savo pasveikini
mus Amerikos moterims, ku
rios jau daugely valstijų iš
kovojo sau tiesas. Ji džiau
giasi, kad žmonija nenuil
stančiai žengia pirmyn ir pir
myn progreso keliu. Ji tiki 
į moters pašaukimą kovoti 
už šviesesnę ateitį. Ji tiki į 
liuosybės žvaigždę.

Kaip daug męs, jaunuoliai, 
galėtume pasimokinti pas tą 
revoliucijonierę močiutę, ku
rios dvasios stiprybė nepar- 
laužiama, kurios idėjos to
kios jau skaisčios, kaip jau
nystės laikuos;

Męs turėtume daugiau įsi
gilinti į tos garbingosios mo; 
terš gyvenimą, kuri kiekvie
ną valandą savo buvimo ant 
žemės suvartoja dėl savo nu
mylėtu tamsesniu broliu.

Musu amerikoniška senelė 
Jones, kada ji stojo prieš ka
rišką teismą, teisusį W. Vir
ginijos mainierius; drąsiai 
pasakė: “Aš norėčiau, kad 
jūs mane nuteistumėt, bet

tvermės, pasišventimo žmo
nių tarnavimui.

Tad liaukimės skundęsi sa
vo ligom, savo negalėm, sa
vo nervais. Mus laukia dar 
dideli darbai! L. P.

Iš kur lietuviai se
mia apšvietą?

Gal ne vienas pasakys, kad 
kaip visu kitu civilizuotu tau
tu žmonės mokslo kibirkštis 
išsineša iš mokyklų, taip ir 
lietuviai.

Bet aš sakysiu, kad lietu
viams mokyklų durįs beveik 
ikišiol buvo uždarytos, ypač 
Lietuvoj. Iki 1904< m. lie
tuviams buvo uždrausta 
spausdinti lietuviškas žodis 
vos ne per 40 metu. Mokyk
lą galėjo lankyti tik turtin
gesnio ūkininko sūnus, ir tai 
tik tokio ūkininko, kuris jau 
bent kiek suprato mokslo 
svarbumą arba buvo keno- 
nors paskatintas...

Mokinimosi gi būdas tuom 
laiku buvo tikra rusifikacija, 
pilnoj to žodžio prasmėj.

Mažažemiu, bežemiu ir 
šiaip nemaža dalis ūkininkai
čiu pasiliko analfabetais, 
nevien dėlto, kad jie netur
tėliai, bet ir dėlto, kad ge
neralgubernatorius Kauf- 
manas 1865 m. atėmė tą 
brangiausi turtą lietuviams 
—spaudą. Todėl ir nedyvai, 
kad lietuviai daugiausia yra 
savamoksliai ir kad pas juos 
beveik pas kiekvieną tūno 
savotiška mintis, savotiški 
papročiai. Ir tai galime pa
sidžiaugti, ; kad iš taip pa
vergtu 'dvasiškai ir prislėgtu 
valdiškai—dar galima vieną 
-kitą asmenį matyti ant ly
giu stovintį su kitu kultūriš- 
kesniu tautu genijais.

Lietuviai, kaip sakiau, 
daugiausia yra savamoksliai, 
nes ju pradinis lavinimosi 
būdas buvo iš maldaknygių, 
kalendorių ir kt.

Per ilgus metus lietuviai 
sėmė sau dvasišką peną iš 
panašios literatūros. Prie jos 
pergabenimo per rubežip, 
nemažai yra pasidarbavę taip 
vadinamieji kontrabandinin
kai. Jie nešė ir skleidė kny
gas po visus Didžiosios Lie
tuvos kampelius, nepaisyda
mi kliūčių ir iš maskoliaus 
pusės jiems gręsiančio pavo
jaus.

Ir tik vėlesniam laike, ka
da tarpe lietuviu prasidėjo 
platesnė emigracija, t. y. iš
keliavimas į kitas šalis, arba 
ir patsai atgavimas spaudos 
Lietuvoj, ne vienam tėvy
nainiui, trokštančiam apšvie
tus, jau buvo proga susipa
žinti su knygoms bei laikraš
čiais moksliškai populiariško 
turinio. Atgimus spaudai, 
pas mus prasidėjo atsirasti 
vienas paskui kitą kalbėto
jai, korespondentai ir šiaip 
mokslą skleidžianti žmonės.

Nors šiandien męs jau tu
rime kad ne vieną, tai kitą 
mokslo šaką baigusį vyrą, 
dar kai-kuriuos einančius 
mokslą, bet ant tiek dar ne
galime pasitikėti, jog užpil
dysime visas mums reikalin
gas mokslo įgijimui spragas, 
kadangi ju randasi nedidelis 
būrelis. Tačiaus mums nėra 
reikalo atsisakyti nuo savo 
senojo papročio, savitarpinio 
lavinimosi, kadangi mums 
dar nevisiems mokyklos pri
einamos; o jeigu kur jos ir y- 
ra prieinamos—ten neatsa
kanti metodą.

Taip-pąt mums reikia ne
pamiršti, kad žmonės, nelan
kę . jokios mokyklos, bet 
skaitę moksliškus raštus, yra 
tapę garsiais žmonijos veikė
jais.^ J. D. Jaunis. •

didelius pilvus.
Labai didelis miestas,—šiandien visas 

šlapias, nušalęs ir surūgęs,—nuvargintai 
tiesus, kaip šachmatu lenta ir kas toks ne
matomas, bet visur esantis, stumdo per tą 
lentą juodas figūras, ramiai lošdamas 
sunku ir gana gudru lošį.

Tarp palėpių, apaugusiu medžiais, 
tartum kokiu sienų, tamsiai spindi augš- 
tas reichstago bokštas, tarytum koks mil
žinas, nukankintas ir retežiais prirakintas 
prie mūru.

Jau pradėjo rodytis žiburiai ir apšvie
tė miestą. Vanduo gatvių plyšiuose, duo
bėse pradeda melsvai blizgėti; maži, pa
plūdę gatvėmis upeliai primena perpjau
tas gyslas, iš kuriu bėga kraujas. Nuo 
žiburiu šviesos atsirado ir šešėliai ir visas 
miestas išrodė dar liūdnesniu: namai ro
dėsi daug žemesni, negu paprastai, žmo
nės mažesni, vikresni; viskas aplink sen
sta, raukšlėjasi; daugiau atsiranda ant 
sienų drėgnumo, smarkiau ūžia lietus ir 
vienodai laša nuo palėpių ant bruko.

Liūdna. Šis miestas toks didelis ir 
miglotas, bet sykiu, lyg tyčia, gana šva
rus, tartum pastatytas ne dėl žmonių, bet 
tik dėl parodos. Žmęnės gi daužosi, mė
tosi, tartum pelės, pakliuvę į slastus, taip, 
kad net gaila žiūrėti į juos: gyvenimas ju 
išrodo betiksliu, nepataisomai ant visados 
pagedusiu—niekuomet jie negalės pakilti 
augščiau to, kas jau dabar yra sutverta, 
nesijaus jie turinčiais tiek jiegu, kad ga
lėtu kada-nors gyventi kitaip—liuosiau ir 
šviesiau.

Užkimusiai staugia, cypia ir kvarkia 
automobiliai, griaudžia ir staugia blizgan
tis gatvekaris ir iš po jo ratu pilasi mėly
nos kibirkštįs; namu langai taip ir mirk
čioja, tartum ką tai apverkdami. Visas 
miestas apmiręs, apilsęs ir visur toks ne
malonus drėgnumas, nelyginant prakaitas 
sergančio drugiu žmogaus. Be vilties 
bimba bažnyčios varpai, nepasiekdami sa
vo balsu žmonių ausu, bėgančiu pro šalį 
jos atviru duru, lyg seno diedo burnos su 
išbirėjusiais dantimis.

Ant šalygatvio prisispaudę prie sie
nos tarpdury trįs žmogystos: senas, bal
tais ūsais, pardavėjas laikraščiu, platu m, 
nuskustu smakru ir du batašveičiu: vienas 
mažiukas, bet gana storas, perkirstu nuo 
pat ausies iki nosies veidu, kitas—augš- 
tas, liesas, susilenkęs ir išrodo, kaip klau
simo ženklas.

Ant ju gaivu randasi lempukė, kurios 
silpna šviesa puola ant išskleisto puslapio, 
kurį laikė rankose liesasis batšveitis; jis 
pusbalsiai, lėtai ir iškilmingai—kai kokį 
šventraštį,—skaito, bet jo žodžiu aiškiai 
negalima girdėti, o už jo pečiu su didžiau
siu žingeidumu žiūri laikraščiu pardavėjas 
ir pusbalsiai šaukia:

—Puiku! O, tai puiku!
Ir storasis tvirtinančiai linguoja gal

va, pritardamas taktan skaitytojui ir taip 
gi sako:

—Tai teisybė! Senis Karolis gerai ži
nojo ją ir moka pasakyti...

Bažnyčioj lėtai vaikščioja nuilsęs ma
žas žmogutis ir užžibinėja mažiukes, mel
svas ugneles, žmonės trilinki grūdasi prie 
duru, o liesojo batšveičio balsas darosi vis 
aiškesnis, garsesnis ir jo rankose aiškiai 
pasimato laikraščio antgalvis “Pirmyn!”

* *
:k

Nuo didelės New Yorko gatvės, per 
dulkes ir dūmus, kurie, iškilę karštoj die
noj, stovi nejudančiai) re, kaip peleninis 
debesis, dangus rodosi melsvas ir tamsus, 
kaip/vanduo sudrumstoj baloj.

Jau artinasi dvylikta valanda dienos, 
bet saulė paslėpta kur-tai už augštu na
mu mūru; ju lygios, augštos, purvinos 
sienos, apdengtos šešėliu, o tas šešėlis— 
troškinantis ir neduodantis vėsumo. Tik 
retkarčiais pamatai kai kur augštai, ant 
viršutiniu lubu, prasimušančius saulės 
spindulius, bet nepasiekiančius spalvuotu 
iškabu. Visos namu sienos išmargintos 
įvairiais apgarsinimais ir išrodo, kaip el
getos sulopyti drabužiai.

Gatvės, iki pat viršaus namu, pripil
dytos šiltu, kokiu tai limpančiu, kaip kli
jai, oru, visi namu langai atviri ir nei ant 
vieno iš ju nesimato nei kvietkelio, nei ša
kelės kokio nors medelio, nei aiškios švie
sos; iš langu žiūri kas toks tamsus; vis-

'Gatvė išrodo lyg koksai kanalas; leng
vai liejasi juomi kur tai sudrumston to
lumon plati, tiršta, kaip nafta, sriovė bil
desio su kvapu, o toj sriovėj plaukia pri- 
lioduoti automobiliai, pilki,(kaip pavasario 
ledynai, juodi anglies vežimai ir dar ko
kios tai prekės,—viskas išrodo tai ketur
kampiškus, tai pailgais, bet sunkiais 
daiktais. Nenuilstantis darbo bildesis 
kelia pergalės triukšmą, o fantazija, su
kelta to bildesio, paduoda tau keistą min
tį: lygios augštu namu sienos, primena 
neprieinamą tvirtovę viduramžio laiku, ir 
lauki, jog štai, tuojaus pasirodys ant gat
vės karžygiai, apsikalę savo kūną geleži
mis ir jie ką tai sugriovę, apiplėšę, ramiai 
sau išvažiuos iš miesto ir nusivarys paim
tuosius nelaisvėn.

Žmonės, darbo belaisviai, visai nežy
mus tarp vežimŲ, automobiliu ir storu, di
deliu ir sunkiu, kaip sloniu, arkliu, prakai
tuotos ir purvinos dvikoju figūros, sulygi
nant su namais, prekėmis ir abelnai su 
viskuo, kas tik jąs apsupa ir traukia gat
ve tolyn. Žmonės labai smulkus ir, kuo
met juos matai dar nusigandusius arba 
nusiminusius, nenoromis pradedi mislyti, 
kasžin, ar jie mokės ir galės nuveikti su- 
kraipytą ir spaudžiantį gyvenimą tokioj 
nuodijančioj atmosferoj, purvyne ir rū
kuose?

Tuojaus, nežinia iškur, po vienu lem
pos stulpu atsistojo jaunas, nedidelis vai
kinas, apsivilkęs raudonais megstiniais 
marškiniais, su kokiom tai geležinėm laz
dukėm ant peties; miklus ir stiprus, kaip 
cirko drūtuolis, jis tuojaus tas lazdukes 
pastatė prie stulpo ir, rodosi, išėjo amžina 
estrada (pagrindįs); vikriai vaikinas užšo
ko ant jos ir, pridėjęs vieną ranką pie lū
pų, kita ranka laikydamosis už stulpo, 
pradėjo šaukti:

—Heilo, vyrai!
Jo veidas margas, apmėtytas deder

vinėmis, plaukai garbiniuotai rudi ir akįs 
mėlynos; visas jis išrodo kokiu tai atkak
liu, smarkiu; štai--nusiėmė sudėvėtą, su
gniaužytą skrybėlę, pradėjo su ja mosuo
ti, tartum su juoda vėliava ir, lengvai per
galėdamas gatvės triukšmą, skardžiai šau
kia:

— Heilo, vyrai! Paaukaukite jūs man 
tik dvi minutas savo liuoso laiko, tik dvi 
minu tas—Ar gerai? Allright?

Lengvai, bet nesustojančiai, traukia 
pirmyn vežimai, automobiliai, eina žmonės 
berūkydami pypkes, bečiulbdami tabaką, 
tartum jie būty užkerėti pusnebyliai, ne
atkreipia jokios atydos. Išlengvo, nesi
skubinant žingsniuoja policmanas, bemo
suodamas savo lazda; jis storas, nutukęs 
ir išrodo į mėsininko kaladę, ant kurios 
kapoja mėsą.

Varpas pradeda mušti dvyliktą,—vi
są miestą apėmė švilpimas, staugimas ir* 
viskas susimaišė su pirmuoju gatviniu 
triukšmu ir šiame visame girdėtis balsas 
ko tai amžinai alkano, amžinai neužsiga
nėdinusio ir staugiančio, kaip šunies, iš 
kurio yra atimtas kaulas.

Štai, po valandėlės, iš tyaugštijju na
mu išsipylė-šimtai darbininku: vyru, mo
terų ir vaiku; jie tuojaus pripildė tą visą 
kanalą, pasigirdo jau visai kitokis triukš
mas ir pradėjo tame kanale plaukioti juo
dos darbininku figūros.

Vaikinas, kuris stovėjo ant estrados 
prie lempos stulpo, išaugo, išsitempė aug- 
štyn, veidas jo paraudo ir mažai kuom ’ 
skyrėsi nuo marškiniu; jis krato savo ru
dą galvą, visąs jo veidas mainosi kas mi- 
nuta prie kiekvieno naujo išsireiškimo: 
jis tapo švyturiu ant kranto juodos upės, 
užkimštos masa gyvu žmonių, jo balsas Ist- 
bai aiškiai skamba ir nešasi tolyn:

—Eikite čion, darbininkai, čia kalba
ma teisybė apie darbininko gyvenimą, 
apie teises, išnaudojimą ir liuosybę!

Minia darbininku vis auga ir auga ir, 
praslinkus kelioms minutoms, pasidarė 
juodos banguojančios jūros, o vidury tos 
jūros matosi gyvas švyturys, kuris suka
liojasi, vartosi į visas puses, krato savo 
rudą galvą, kaip ir pi?miau, mosuoja ran- • 
komis ir rodosi, kad štai, staiga, puls jis į 
tas juodas jūras ir pradės plaukti.

(Toliaus bus.)
. • * i I
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Kaip sutaupyti 
skatikas?

Zinių-žineles

Nėmanau užgauti lietuvius 
pasakymu, kad męs, lietu
viai, labai tankiai nemokame 
taupyti skatiko. Bet tai yra 
teisybė. Jau kad męs mėto 
me pinigus, ir tai labai tan
kiai, ant visai bereikalingu 
dalyku, tai visi žinome.

Bet būna tankiai atsitiki
mu, kad męs mėtome pini
gus su gerais norais, bet iš
eina visai atbulai. Norime 
atnešti išgelbėjimą, o atneša
me didžiausią pragaištį. Pa
imsiu atsitikimą, apie kurį 
mūsų laikraščiai dar niekad 
nėra rašę.

Štai suserga kas nors iš 
mūsų familijos. Męs tuo- 
jaus šaukiamės daktaro pa- 
gelbos. Tas žinoma, reika
linga, bet tankiai šaukiama
si ne vieno daktaro pagelbos, 
bet kokiu šešių ar daugiau. 
Tame yra didžiausia klaida, 
už kurią tankiai ligonis net 
savo gyvastim užmoka.

Męs išmokame daktarams 
nuo 12 iki 15 dol., o tankiai 
ir daugiau. Jie mums dykai 
nepareina.

Leiskime sau, pirmasai 
daktaras teisingai nurodė į 
ligą ir rekomendavo atsakan
čiu vaistu. Bet į valandą ar 
dvi Jonas ar Petras negali gi 
pagyti. Mūsų gi žmonės 
tankiai taip daro, kad dar 
vienas daktaras nespėjo išei
ti per vienas duris, tai per 
kitas įeina antras daktaras. 
Antras daktaras gali duoti 
kitokiu gyduolių ir tuomet li
gonis gali būti perskirtas nuo 
pagijimo. Gera įtekmė nuo 
pirmųjų gyduolių gali būti 
nustelbiama bloga įtekme 
antrųjų gyduolių.

Todėl parankiausia visuo
met šaukties Vieno gydyto
jaus pagelbos. Tuomet gy
dymo metodą bus išlaikyta, 
nuosekli ir pasekmės daug 
geresnės.

Sumaišymas gyduolių, ar
ba nereguliariškas (nelaiku) 
ju priėmimas gali būti mir
ties priežastimi.

Bet eikim toliau. Padė- 
kim sau, męs šauksimės ko
kiu šešių daktaru pagelbos. 
Kiekvienas iš ju gali nurody
ti panašius vaistus. Jeigu 
tu vaistu mažai priimti — tai 
nieko. Bet jeigu tie patįs 
vaistai bus sutankinti, tuo
met ligonis turės mirti nuo 
vaistu, kuriuose yra labai 
daug nuodingumo.

Sutankinimas vaistu gali 
būti mirties priežastimi ir 
tas sutankinimas yra labai 
galimas, jeigu daugelis dak
taru gydys vieną ligonį, ir 
vienas daktaras nieko neži
nos apie tai, ką darė kitas 
daktaras.

P^ie panašiu nuodingu gy
duolių priguli: Tinctura Aco- 
niti, Tinctura Nucio Vomi- 
cas, Tinktūra Opii, Codine 
Salphate, Heroin ir tt.

Viršpaminėtu gyduolių ga
lima paimti tiktai tam tikrą 
kiekybę. Jeigu jų priimti 
daugiau—tuomet tikra mir
tis. Neperseniai medicinoj 
buvo toks atsitikimas: susir
gus vienam žmogui, gydyto
jas pripažino “appendicitis”. 
Ta liga parankiausia gydoma 
peiliu. Vienok namiškiai ne
sutiko su gydytojaus nuomo
ne. Jie pašaukė kitą gydy
toją, paskui dar vieną ir tt. 
Kolei ėjo tie spėliojimai, ty
rinėjimai,—liga darėsi vis 
pavojingesnė, pakol nenuva
rė į kapus.

Ir panašiu atsitikimu me
dicinos praktika žino tūks
tančius.

Todėl, lietuviai, būkime 
daugiau praktiškesni. Tuo
met sutaupysime daugiau pi
nigu ir ligonio sveikata bus 
daugiau apsaugota.

P. Jatulevičius.

Raudonodžių likimas.
Ilgą laiką buvo manoma, 

jog raudonodžiai Šiaurinė 
Amerikos indijonai nyksta. 
Vienok ^pasirodo, kad tas ma
nymas neteisingas. Paskuti
niam laike ju skaitlius dargi 
pasididino. 1890 m. Suvie
nytose Valstijose skaitėsi 
243,000 indi jonu, 1900 mete 
ju skaitlius paaugo iki 270,-
000,. o laike pastarojo 1910 
m. žmonių surašo ju užrašy
ta jau 305,000. Taigi, laike 
paskutinio dvidešimtmečio 
raudonodžiu skaičius pasidi
dino >ant 62,000, t. y. beveik 
ant 25%. Veik trečdalis vi
su Suvienytose Valstijose gy
venančiu indijonu randasi Ok
lahoma valstijoj. Nęw Yorke 
gyvena apie 5,500 indijonu, 
kurie kilę daugiausiai iš iro- 
kėzu giminės; jie visiškai ap
siprato su baltaodžiu civiliza
cija ir menkai skiriasi nuo 
pastarųjų net savo veido 
spalva.

Gelžkelių statistika.
Rusijoj ant kiekvieno gy- 

ventojaus išpuola per metą 
po vieną važiavimą gelžkeliu. 
Žinoma, tas aprokuota tik 
aplamai imant, nes daugelis 
dešimtimis sykiŲ važiuoja, o 
tūli per visą amžiy nei sykį 
nevažiuoja. Kitaip sakant, 
metinis Rusijos gelžkeliu pa- 
sažieriv skaitlius lyginasi vi
sos Rusijos gyventoju skait
liui, tai yra 149 milijonams.

Ar tas daug, ar mažai?
Sulyginant su kitomis val

stybėmis, pasirodo, jog tai 
labai mažai. Francijoj, kur 
gyventoju veik ketveriopai 
mažiau, gelžkeliu pasažieriu 
skaitlius siekia 700 milijonu. 
Suvienytose Valstijose išduo
dama kas metas apie 900 mi- 
lijoniu pasažieriniu bilietu, o 
Vokietijoj— 1,200 milijonu. 
Tankiausiai gelžkeliais važi
nėjasi anglai, nes Didžiojoj 
Britanijoj meto laike priskai- 
toma net 1,240 milijonu pa
sažieriu.

Tokiam dideliam važiuo
jančiu skaitliui atsako ir mil
žiniškas pasažieriniu vagonu 
skaitlius, kuriu Anglijoj yra 
50,000. Antrą vietą sulyg 
vagonu daugumo užima Vo
kietija, trečią — Suvienytos 
Valstijos, ketvirtą — Franci- 
ja ir penktą—Rusija. Gi su
lyg abelno gelžkeliu linijų il
gumo Anglija tarpe minėtu 
valstybių užima paskutinę 
vietą. Daugiausiai gelžkeliu 
randasi Suvienytose Valstijo
se, paskui Rusijoj, Vokieti
joj, Francijoj ir Anglijoj.

Viso pasaulio gelžkeliu il
gumas siekia suvirs 900,000 
verstu. Jeigu visus gelžke- 
lius ištiesti į vieną liniją, tai 
būtu gelžkelis 2A kartu ilges
nis už atstumą žemės nuo 
mėnulio. Ta linija galėtu ap
lenkti žemę ties ekvatorių 23 
kartus.

Iš visu sausžemio daliu 
turtingiausia savo gelžkeliais 
Amerika. Joje yra lygiai pu
sė visu gelžkeliu ilgumo — 
450,000 verstu. Tai jau ant 
100 tūkstančiu verstu dau
giau, negu atstumas mėnulio 
nuo žemės. Antrą vietą už
ima Europa: jos gelžkeliu il
gumas—360,000 verstu. Pa
skui seka Azija su 80,000 
verstu ir, galop, Australija ir 
Afrika: abiejose po 26,000 
verstu.

Sulyg ' pervežamu prekių 
daugumo ir sulyg prekiniu 
traukiniu skaitliaus pirmą 
vietą užima Suvienytos Val
stijos; paskui seka Anglija, 
Vokietija, Rusija ir Franęija.

J. Stropus,

<;o .
Youft. šeirį

išViršui ant šio paveikslėlio parodo, kaip Juodkalnija rodo kumštį didžiomjom Europos valstybėm. Tos stebisi 
tokio Juodkalnijos drąsumo ir mąsto, kas čia padarius.

Apačioj—'Japonija grąsina Suvienytoms Valstijoms. Dėdė Samas žiūri į ją ir pyksta. Wilsonas gi to grąsinimo iš
sigando ir Šamą traukia už skvernu, kad tik tas nesipriešintu Japonijos reikalavimams.

Korespondencijos

Gy- 
ketu- 
buvo 
išva-

Wallingford, Conn.
Lietuviu mažas būrelis, ju

dėjimas dar mažesnis, 
vuoja LSS. 145 kp. su 
riais nariais; pirmiau 
daugiau, bet didžiuma 
žinėjo į kitus miestus.

V. J. Jokimas apsivedė su 
su p-le V. Leonavičiūte, kur 
draugai susirinkę neužmiršo 
ir politiškus kalinius ir sume
tė $3.55. ' Svečiai linksminosi 
gana dailiai. Nebuvo nei 
riksmu, kaukimu, nei kata
likišku peštynių.

Patarčia mūsų draugams 
-katalikams paimti pavyzdį 
nuo socijalistu. Katali
kai niekuomet neapsiena 
be policijos ir kalėjimo.

Ten buvęs.
Gardner, Mass.

19 d. bal. “Aidas” statė 
ant scenos komediją “Va- 
gįs”. Viskas nusisekė ne
blogai. Publikos buvo gana 
daug, kaip vietiniu, taip ir 
iš apielinkiu. “Aidas” turės 
pelno.

Po lošimui buvo šokiai ir 
publika vakaru buvo užganė
dinta. Lošime dalyvavo: 
Karklienis—J. Varekojis, Jo
kūbas—J. Urbonas, Elzbieta 
—G. Korzonienė, Petras—D. 
J. Klinga, Nemietis—A. Va- 
losevičius, Alena—L. Beke- 
šienė, Morta—M.Blonched ir 
Abromas (žydas)—P. Gay- 
son.

Ant lietuviu rengiamu te
atru ateina gana daug fi
nu. Jiems lietuviu kalba ne
suprantama, vienok jie lanko
si. Mat, scenoj atspindi lie
tuviu gyvenimas bei darbai, 
tai nors iš parėdalu ir judėji
mo—jie stengiasi ką nors pa
tirti. Finai, tai galima sa-

kyti, veidrodis visiems ir, 
męs turime imti pavyzdį nuo 
ju. Klinga.

Cleveland, Ohio.
22 d. bal. atsibuvo prakal

bos, kurias parengė SLA. 14 
ir-187 kuopos. Kalbėjo pre
zidentas Živatkauskas. Kal
bėjo gerai apie skurdą žmo
nijos, kūdikiu vergiją, mote
ris ir tt. Išaiškino kapita
lizmo sistemą, kaip tai:

“Yra materijos dėl dau
gybės prekių ir visokiu gėry
bių, kurias gamtą žmogui do
vanojo lygiai visiems, o ne 
taip, kaip šiandien, vieni tu
ri milijonus, o kurie viską 
pagamina—tie negali naudo
tis, skęsta vargo, skurdo ir 
ašarų jūroje. ' O kad tą pra
šalint, reikia šviestis, rišties 
į draugijas, kurios žengia 
prie geresnės ateities.”

Toks kalbėtojas atneša 
naudą žmonėms. Netaip, 
kaip Balevičiūs su savo barš
kalais ir alum, kurio anot jo, 
iki 6 stiklu galima išsigerti.

Socijalistas.

Pittsburgh, Pa.
Jau susitvėrė' ir trečia LSS. 

kuopa, kuri gavo 198 num., 
tad dabar Pittsburge bus 3 
LSS? kuopos, bet dar S. S. 
dalyj miesto galima sutverti 
ir ketvirtą kuopą, tik reiktu 
biskutį pasidarbuoti' ir nebi
joti kunigėlio.

Naujos kuopos organizato
rium išrinkta drg. A. Keršis, 
kaipo uolus darbininkas soci- 
jalistiškoj dirvoj. Naujoji 
kuopa energiškai pradėjo 
veikti. 26 d. bal. buvo suren
gusi balių ir publikos prisi
rinko gana daug, ko visai 
nesitikėta.* Pelno taipgi tu
rės. Ant rytojaus būvo pra
kalbos, 
mažai.

Publikos buvo ne- 
Kalbėjo J. Semsis ir

B. K. Kondratavičius. Prie 
kuopos prisirašė 6 nariai. Bu
vo trįs girti katalikai, kurie 
nerimavo laike prakalbu. No
rėta prašalint, bet nesidavė, 
tad pagrasinus policija, jie 
nusiramino. Savaras.

Easton, Pa.
Iš prakilnesniu lietuviu su

sidaręs būrelis, uždėjo krau
tuvę visokiu valgomu daik
tu. Toji kooperacija tapo 
atidaryta 28 dieną bal. ir jau 
egzistuoja gyvenime. Su ati
darymu krautuvės, visi džiau
giasi. Felix.

Kenosha, Wis.
Bal. 19 d. Lietuvos Balsas 

dr-ja turėjo vakarą, kur bu
vo sulošta “Vargai Viršai
čio”. Visi aktoriai atliko sa
vo roles gerai. Draugystei 
dar liks gerai pelno.

Nors vargonininkas norėjo 
užkenkti su savo teatru, 
bet ir pats turėjo išbėgti iš 
Kenosha.

Ant rytojaus buvo prakal
bos. Kalbėjo P. M. Kaitis, 
“Lietuviu Žurnalo” leidėjas 
irBerbilas,bet kalbėjo neper
geriausia, nes mažai kas su
prato.

Reikėtų kalbėtojams popu- 
liariškiau kalbėti į darbinin
kus ir nuodugniau rišti klau
simus. ' J. B.

Gardner, Mass.
Linksma girdėti ir praneš

ti, kad žmonėse apsireiškia 
socijalizmo dvasia.

Žmonės, kurie bijojo soci
jalistu, niekinu ju raštus ir 
kalbėtojus, —šiandien jau pas 
juos kitokia dvasia apsireiš
kia. Skaitlingai atsilanko 
ant prakalbu ir simpatizuoja 
socijalistams. Patėmijau, 
kad buvę smarkiausi katali
kai, saliuninkai 
užsiprenumeravę

jau turi 
i ‘Kovą”,

“Tegul dabar jurgiukai da
ro balių!” Žinoma, tas nie
ko nekenktu, jeigu Brighto- 
ne būtu daugiau svetainių.

Jurgine dr-ja* nekovoja 
prieš pirmeivius. Tuo tarpu 
Jurginės priešai visokiais žo
džiais šmeižia mūsų draugi
ją. Męs norime broliškos 
meilės ir nesame taip nusi
dėję, kaip mus apšaukia. 
Męs norėtume, kad “Perkū
no” kuopa minėtus vyrukus 
nubaustu.

Brightono Jurgiukai.
Nuo red. Vardan beša

liškumo, kas yra priederme 
kiekvieno laikraščio, duoda
me minėtiems autoriams vie
tos. Negalėdami būti teisė
jais, kas kam užbėgo kelią, 
nes negyvename ant vietoj 
męs betgi turime pridėti se- ' 
kančią pastabą: mums rodo
si, kad Jurgine draugija, 
leisdama savo susirinkimuo
se visokiems fanatiškiems 
kalbėtojams bjauriausiais 
žodžiais kolioti socijalistus ir 
socijalizmą, elgiasi ne broliš
kai. “Laisvė” savo laiku sy
kiu su ‘’Keleiviu”,pagirdama 
šv. Jurgio dr -ją už dalyva
vimą rudens parodoj, kad iš- 
liuosavūs Ettora- Giovannit- 
ti, pasielgė teisingai. Bet 
šv. Jurgio draugija aiškiai 
jungdamos! su tokiais po
nais, kaip Krasnickas, daro
si priešinga socijalistiškai 
idėjai.

“Laisvę” ir “Keleivį”. Tai 
vis per triūsą LSS. 89. kp.

J.P. Mackevičius.
Philadelphia, Pa.

29 d. bal. vietiniai cuker- 
ninkai sustreikavo. Priežas
tis, streiko—tai reikalavimas 
ekonominis ir darbo valandų 
sutrumpinimas. Darbas ei
na ant dvieju šiftu—dieno
mis ir naktimis po 12 vai. 
Užmokestis buvo tokia maža, 
kad daugelis darbininku te
gaudavo tik po 12A c. į valan
dą.

28 d. bal. kompanija atsta
tė nuo darbo 8 darbininkus 
dėlto; kad jie prigulėjo prie 
IWW. unijos. 12 bal. iš ry
to bosai dar 40 darbinin
kams pranešė, kad dėl tu 
pačiu priežasčių dėl ju dar
bo nėra. Apie antrą valan
dą po pietų visi vyrai ir mo
teris apie 1500 darbininku 
metė darbą ir išėjo į streiką. 
Streiką vadovauja IWW. u- 
nijos organizatoriai. Lietu
viu skyriaus organizatorius 
drg. Smitas ir jau čion yra.

Cukernėje dirbo daugiau
sia lenku, lietuviu, rufeu ir 
keliatas amerikiečiu.

J. D. Taunis.

Laisvoji Sakykla.
Vardan teisybes.

“Laisvės” N 30 vietinėse 
žiniose yra paminėta, būk 
tai Brightono jurgiukai kėlė 
smarkią agitaciją prieš me
tinį balių “Perkūno.”
• Klausimas, kas pirmas 
pradėjo varyti agitaciją? Jur
gine draugija ant metinio 
susirinkimo nutarė balių ant 
19 d. bal. Išgirdę apie tai, 
“Perkūno” kuopos draugai; 
nelaukdami nieko, nuėjo ir 
paėmė svetainę, sakydami:

Surengimui skubios pagelbos keliems 
žymesniems draugams, užsienio biuras 
Lietuvos Socijaldemokraty Partijos 
kreipėsi j Ameriką, įgaliodamas oficija-^ 
lišku dokumentu L. Prūseiką rinkti au
kas. Visą atsakomybę minėtuose rei
kaluose ima ant savęs užsienio biuras.

Per drg. J. Baltrušį Pittsburge ir 
apielinkėse surinkta $50.25. Aukauto- 
jy vardai garsinami apačioj. Tolymes- 
nės tam reikalui aukos bus garsinamos 
sekančiuose “Laisves” numeriuose. 
Minėtos aukos ($50.25) jau išslysta už
sienin, kvitą “Laisvės” red.

Pittsburgh, Pa.
J. Baltrušis $5.00, K. Povilonis $2.00, 

P. Rakas, J. Aviža, J. Mačiulis, P. Kir- 
da—po $1.00; J. Šumila, M. Dilis, J. 
Zabiela, K. Gatauskas, A. Navalinskas, 
J. Baltrušaitis, K. Sustamas, A. Alek- 
nevičia, J. Baltrūnas, B. Bernatonis, K 
Tvaskus, J. Bitinas, P. Mojsiejus, P. 
Pečiukenas, J. Palaitis, P. DraviŽius— 
po 50 c.; J. Semsis, K. Kregždė, A. 
Basevičius, J. Brazauskas, J. Braknis, 
A. Vestertas, A. Baltrušaitis, A. Alki- 
mavičius, P. Stanišauskas, F. Tevlovič, 
E. Pauzaras, J. Keraitis, J. Beliūnas, 
Raubiškis, V. Nasutavičius, A. Neve- 
domskis, Kairis, A. Aleliūnas, J. Kardo
mus, Ą. Kardanas, J. Čeponis, V. Čepo- 
niene, S. .Jasiukonis, J. Vanagas, A. 
Starolis, K. Barzda, S. Janiulis, K. Va
siliauskas, M. Kiburis ir A. Kiburis— 
po 25 c.; A. Žemaitis 20 c. ir J. Eis- 
montas 15 c.

S. Dilis iš Chicagos $1.00.
Homestead, Pa.

L. Dainoriy, Kliubas $5.00; P. Barz
da ir V. Jocius - po 50 c.; A. Smitas,
J. Šmulkštys, P. Vasiliauskas, P. Su- 
valinskis, J. Markevičius, A. Laurinavi- 
čia, V. PaČiukėnas, J. Kabošius ir J. 
Rasinskas -po 25 c.

New Kensington, Pa.
J. KardimaviČius §5.00; J. Andrikonis 

ir K. JustinaviČius—po $3.00; K. P. Rut- 
kus $1.00; A. Seris ir P. Krišiūnas— 
po 50 c.; K. Stašinskis 25 c:, A. Žukie- 
nė 15 c.

Montello, Mass.
(Aukos Bostono kriaučiams)

M. Pietrauskienė 50 c.; O. Kverxu- 
nė, O. Stankienė, A. Kangisierienė, B. 
Buklauskienė, M.Smalukien^N, Uskai- 
tė, F, Kuprienė, P. Balnienė, M. Jamu- 
levičienė, J. ZmuidinaviČienė, M. Šat
kauskienė, O. Stripirienė, O. Butkienė,
K. Suksienė, E. Tamošiūnaitė, M. Us- 
tupienė, S. Jablonskienė ir V. Vinksnai- 
tienė- po 25 c. Mažiau aukavusiu var
dus negarsiname.

Nuo red. Montello aukautoją pavar
des turėjo tilpti N 27 “Laisves’’, kur 
pažymėti pinigai. Bet pavardės gauta 
vėliau, todėl dabar tegalima pagarsinti.

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos, bet 

nejaunesnės 16 m. ir nesenesnės28 m. 
Aš esu 26 m., gerai pamokintas^ kalbu 
4 kalbas. Merginos, kurios myht apsi- 
vedimą ir dorą gyvenimą, atsišaukite 
Šiuo adresui:

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

Tėmyk, nes tavęs dar
bas laukia.

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

Taipgį atsidaro ekskursijos pardavi
mo žemes, kas nori pagerinti gyvenimą 
ant šios derlingos žemės, lietuviu ka
lorijoj, malones tuojaus atsišaukti arba 
atvažiuoti, nes dabar gerąs laikas.

CRYSTAL LAKE FARM
Wellston, Mich. (89)



VIETINES ŽINIOS.'

4 d. gegužės ant Boston 
Common buvo didelis mitin
gas. Maždaug, publikos bu
vo apie 10,000, kuri triukš
mingai sveikino Haywoodą 
ir Ettorą. Jiedu kalbėjo a- 
pie Milfordo streiką ir abel- 
nai apie kapitalizmą. “Kas 

"tai yra malda?—paklausė 
Ettoras.—Juk kapitalas ne
turi religijos. Kataliku baž
nyčiose, žydu sinagogose, 
protestony kirkėse nėra ki
tokio dievo, kaip tik sidab
ras ir auksas.” Jiedu ir dar 
keli IWW. organizatoriai nu
piešė gana puikiai dabartinį 
padėjimą Milforde. Taip 
pat buvo nurodyta, koksai 
skirtumas yra tarpe Ameri
kos Darbo Federacijos ir I. 
W. W. Pastarojoj "linijoj vis
ką valdo patįs darbininkai.

Kaip girdėjome,ant 11d. 
geg. Lietuviu Ukėsu Kliubas 
žacja parengti agitatyviškas 
prakalbas, kad nurodžius mū
sų kriaučiams svarbumą pri
gulėjimo prie draugijų.
Dabar pamatysime, kaip elg

sis ateityje dauguomenė mū
sų buvusiy streikieriy. Pama
tysim, ar jie susipranta jau!

19 d. gegužės Bostone pra
sidės teismas p. W. Wood, 
Woolen Co. prezidento, kuris 
taip negražiai pagarsėjo lai
ke paskutinio Lawrence’o 
streiko. Taip pat bus teisia
mos dar kelios ypatoshaž ne- 
legališką dinamito gabeni
mą.

Lauksime, kuo pasibaigs 
tas dinamitieriy teismas.

4 d. gegužės J. Bekampis 
skaitė jo paties išverstą “A- 
narchisty Komunisty Mani
festą” 60 LSS. kuopos sve
tainėj. Po paskaitai buvo 
išreikštos kelios kritiškos pa
stabos. Girdėjome, kad grei
tu laiku lXis skaitomas refe
ratas: “anarchistiškos teori
jos kritika”, kurį rengia L. 
Pruseika. Tuomet mūšy pu
blika galės geriau susipažinti 
su svarstomuoju dalyku.

Seredoj, 7d. geg.,Kliubo sve
tainėje bus Labdarystės 
Draugijos mitingas. Pradžia 
8 vai. vakare. Geistina, kad 
visi nariai pribūty, kadangi 
norima smarkiai svarstyti 
apie svetainės įgijimą.

TEATRAS ŠOKI AI
RENGIA L, S. S. 71 KP.

Subatos vakare, 10 Gegužes j May į, 1913
SVETAINĖJE TURN HALL

So. Boston, Mass.
Svetainės durys bus atidarytos 7 vai. vakare.

Teatras prasidės 8 vai. vak.
Bus sulošta 3-jy akty drama “LIŪTAS NAMINIAM 

LIZDE”, parašyta Br. Vargšo. Veikalas tik-ką išėjęs iš 
spaudos ir pirmą kartą Amerikoj statomas ant scenos. 
Tai įdomus ir pamokinantis teatras, kokis tik kuomet bu
vo lošiamas. Vaidinime dalyvauja 15 ypatŲ. Po teatrui 
bus šokiai ir lekiojanti krasa.

Taigi, lietuviai atsilankykite kuoskaitlingiausia, o už- 
tikrinam, kad visi būsite užganėdinti.

Kviečia LSS. 71 kuopos. Komitetas.

29 Middlesex Street

s Didžiausias
Darbininkų 
Sąvaitinis 
Laikraštis

KOVA”
Leidžiamas

Sąjungos
Amerikoje

“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 darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams $2.00 Amerikoj ir kitur.

Prisiyskit savo adresų, o gausite vienų “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujų mėty “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

Kova 99 1815 E. Moyamensing Avė.
PH1LADULPH I A.,

*

Pajieškau 
Kepurninkes

Kuri moku atsakančiai pada
ryti moteriškas skrybėles. Ge
ra proga pastoti biznierka, nes 
gali įgyti’savo biznį, drabužių 
štorą ant Broadway gatvės, ge
riausioj vietoj So. Bostone. Del 
platesnių žinių kreipkitės į Lie
tuvišką Agentūrą, pas Ant. H 
Ivaškevič, 315 Broadway, So. B 
Boston, Mass. H

ANT. ASZMIANSKAS.

Pajieškau Kriaučkos 
arba kriaučiaus, kuris supran

ta moteriškų drabužių siuvimų, 
nes turiu ant pardavimo išdirb
tų biznį ir geriausioj vietoj So. 
Bostone. Kas nori pigiai nusi
pirkti tų biznį, tegul kreipiasi 
į Lietuviškų Agentūrų pas A. 
Ivaškevič, 315 Broadway, So. 
Boston, Mass.

Pajieškau 
Mechaniko

kuris moka taisyti baisike- 
. liūs, siuvamas mašinas ir kito

kius sliesoriškus ir mašinisto 
darbus, nes turiu ant pardavi
mo tokį biznį visai pigiai. Mat 
savininkas mirė, o jo gimines 
parduoda pusdykiai. Kreipki
tės pas A.Ivaškevič, 315-Broad
way, So. Boston, Mass.

/ Kurie

PIRKTI
užeikite pas 
apie tai, nes 
lietuvius 1410 
pirk i my. .

FNA1V1LJH 
PUIACILJS 
UKES arba 
BIZ1NHJH

mus pasikalbėti 
męs apsaugoj am 
apsigavimo prie

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIBKA
Sutaisom receptus kuoteisingiausiai. 

Gyduoles parduodam pigiau, negu ki
tose aptiekose. Pas mus randasi viso
kios gyduolės, . kokios tik randasi pa-( 
šaulyje. Gyduolių galite reikalauti per 
laiškus, o męs pasiųsime per expresu. 
Visada kreipki ties pas visiems žinomų 
lietuvį šiuo adresu:

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

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

P. S. Vėlai nakčia kreipkitės namu adresu.

e (o
* Telephone So. Boston. 845 M W
| DR. F. MATULAITIS |

■“ •' *& v
(O

Telephone So. Boston. 845 M

495 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Valandos:
Nuo 12-2 dienų ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.

0)

Telefonas Richmond 22126
K ., 2787-J

Dr. David W. Rosen
321 Hanover Street

BOSTON. MASS.
Mano ofise galite susikalbėti vi

sose kalbose.
VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte

Nuo 2 iki 3 ir nuo 7 iki 8 vak.

NAUJA IR PUIKI KNYGELE

“PASLAPTIS”
Knygelę parengė SENAS VIN

CAS, kurioje telpa juokinga ko
medija ir daugybe Monologu, Di
alogu ir Deklamacijų. Kiekvie
nas jaunas ar senas pirmeivis lai 
jų nusiperka. Kaino 15 c. 
Reikalaukit:

“LAISVAI’
2 42 VV. BroącK'ay,

So. Boston, Mass.

Lithuanian Agency
315 Broadway,

A. 1VAŠKEV1Š, Manager 
Telephone So. Boston 605.

Samdome darbininkus
dėl gelešinkeliy, Canadon 

fabriku ir f army.

"No Work -No Pa/ 
The Workingman’s 
Problem

Jis tik įsenino šaltį ir paskui 
turėjo gulėti per savaites

DR. RICHTER JO 
Pain-Expelleris 
prašalįs pavojingus susirgimus 
jeigu vtū’tosi su laiku pagal nu
rodymų, ant dėžutes; 25c. ir 50c. 
už bonkų.. Žiūrėk ant Inkaro 
ir vardo ant dėžutės.

United States
Employment Office

43 Portland st., Boston,Mass.

TEISINGIAUSIA A T A
IR GERIAUSIA Ą PĮ 0 R-1 A

LIETUVIŠKA * IJUrk/l
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 prasiusią per expresu.'

Aptiekorius ir Savininkas

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

_So. Boston, Mass.
(Męs užlaikome kitų Storų—brenčių)

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 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 — ĮLenkškų Vastų

Kaina 20c

TRIS OEROS KTMVaOSt

Naujausios Dainos ir Eiles
Apie 80 visokių dainelių.

Pasaulių ratas
ir kitas planetas, Su paveikslėliais... .i.....................JlBc

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

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c 
Pinigus siuskit pačios ženkleliais šiuo njresu.

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

MHflKžaKOflEnNE MURI ■MURBURURURI

didžiausia bostone

SANKROVA 10 LSELISj
Vyho, Visokių Likicrjų, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, 

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

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

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

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 siuto arba kitokio ap- 
vilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimą, kaip ziu- 
imt mierą ir madas del išsirinkimo, 'lodei, lietuviai 
ir lietuvaitės, reikale kreipkitės pas savo tikrą tau
tietį, o busit užganėdinti.

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

• GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DAKTARAS IGNOTAS STANKUS

Daktaras Stankus civiliškoj formoj.

Tiktras lietu vys, baigęs mokslą 
ateito universitete. Buvo miesta- 
vu daktaru ludianapolyj, Ind. ir 
specijaliskul mokinosi New Yorke 
Didžioje Mokyk 1 o j o daryt vl- 
sokia>i operacijas ir gydyt pavojin
gas ligas Po įgijimui didžio dak
tariško mokslo, Dr. Stankus jrengo 
savo loęną Sanatorium (nami
nį ligonbutj), kur užlaiko visokius 
ligonius dėl gydymo ir darymo o- 
perucijų.

Gydo li^as:
Nuo reumatizmo, skaudėjimo kau
lu, strCnu, koja pečiu, nuo visokiu 
kraujo Ilgu, užkrečiamu ligų, už
kietėjimą Ir nedirbimą viduriu, iš
bėrimą, niežėjimą ir augimą ant vei
do Ir kūno visokiu spuogu, deder
vinių ir slinkimą plauku, galvos 
skaudėj i iną, širdies, inkstu, kepe
nų ir plaučiu ligas, visokias nervu 
ilgas, neuralgiją, drebėjimą sąna
riu, greitą supykintą, negalėjimą miegoti ir išgąstį, greitą pailsimą, sunku kvė
pavimą, peršalimo slogas ir nusilpnėjimą sveikatos, visokias moterų ligas, skau
smingu ir nerėguliarlškti mėnesiniu (baltųjų) tekėjimu ir gumbo . Darau ope
racijas ant gyslų, kaulu, nervu, smegenų, moterų ir vyru gimdančiu or 
ganu. Taipgi darau operacijas ant nosies, akiu Ir gerklės .

Į PADĖKAVONĖS UŽ IŠGYDYMĄ.
Aiį Jonas Šaltinskas, *JŽ6 Jeune st., Keuosba, Vis , ištariu Širdingą ačiū 

daktarui Ign. Stankui už išgydymą manęs. Dabar prašau Tamlstos išgydyti 
ir mano draugą JuozapąŠaltinski nuo išbėrimo spuogais ant kūno.

Aš Adelė Bagdonas, P. O. Box 95, ptiritan, Pa., pasakysiu tikrą teisybę, 
kad justi gyduolės man nedaug gero padarė, tiktai sustabdė slinkimą plauku, 
išnaikino pM.skanas ir sustabdė niežėjimą galvos, o kas link užauglnlmo plau
ku, tai aš nieko neunmanau. X

Ar jus žinot
Kaip malonu ir gražu pažiūrėti j mūšy 

lietuv} Barberį, GALINĮ D. VIDURINĮ, 
kuris jau Įvedė uniji^savo barzdaskutyk- 
loje. Jis visiems gerai^žmomas ir pažįs
tamas, priklauso prie iTclraugysčių ir pa
rapijos. Malonus lietuviai! Jums būtų 
Seda kreiptis pas kitus, kuomet čia. So.

ostone, gyvena visiems žinomas lietu
vis.

Jis gali patarnauti kaipo liudininkas, 
ka da reikia išsiimti pilietiškas popieras 
jis gali patarnauti ir kituose reikaluos 
tiktai jūs kreipkitės pas jį. Jis jums ne
tik pripildys blankas dėl pilietystės po- 
piery, dėl apsivedimo ženatvės ir dėl 
gavimo darbo,bet sykiu ir barzdų nuskus, 
Kad tik jūs gražiau išrodytumėt. Nuei- 
kit pažiūrėti, nes dar gal nesat matę. 
Reto jis turi įtaisęs puikių maudynę, 
kur galima numazgoti savo griešnų kū
nų' Neužmirškit nueti pas lietuvį

D. GALINĮ
224 Broadway, So. Boston,Mass,

Draugijos

ir Biznieriai!
Jeigu norit, kad jsų spaudės 
darbai būty atlikti greitai, 
gražiai ir suprantamoj kalboj, 
tai duokit spausdint į

“ Laisves n
Spaustuvę

F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St, Now York.
Richtor’lo Congo PillAs yra geros nuo 

viduriu sukietėjimo. 25c. ir 50c. fl

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st. 

so. boston, mass.
Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

DOVANAI! DOVANAI! 
sveikata «įr drūtumas bei 
naujausio * mokslo kninga 

apie sveikatą ir t. t.

-„Daktaras”

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

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

jimo pečių, skaudėjimo po

BALIUS! BALIUS!
Rengia Lietuvos Suny Draugyste. At

sibus subatoj, 10 gegužės, 1913, Central 
Hali svetainėj, 220 Chelsea square, 
CHELSUA, MASS. Prasidės 
7 vai. vakare. Įžanga vyrui su motere 
75c., pavienei moterei 25c. Bus 
ir kitokiy gėrimy ir užkandžiy. 
_____ Kviečia KOMITETAS.

Ar nori pirkt Sipkartę?

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

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

Ypatingai atydų atkreipiam 
j 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 
siųskit jį mums šiuo adresu:

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

K. Yurgeliunas
233 Broad way> So. Boston.

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

I A KNYGA yru n prašyta su naujausio mokslo iš ra d. m u ir geriausio bud u gydymo ir į va irių 
paslaptybių telp žingeidžių, kurios kiekvienam žmogui reikalingos: ko įeitose knygose negalite 
rasti, kas yra patilpti rankvedyj “DAKTARAS”.

ŠITA KNYGA labai plačiai apkalba apie vyri) paslaptybes ir iu liras. Apie moteris telpat 
nemažai kailiu. '

IA KNYGA “DAKTARAS” išaiškina vardus visokių ligų, kai p jos prasideda, kaip išrodo, 
kaip išsigydyti ir kaip ant toliau lipsi sergėti. LABAI AKYVAI

ŠIOJ KNYGOJ “DAKTARAS” aprašo daug paslaptybių, apie, gorinusius smagumus ženy- 
blnlo gyvenimo ir kada geriausiai apsivesti ir VYRAMS ir MOTERIMS. TIK VISKĄ DAŽI- 
NOSI kaip Aitų knygą perskaitysi, kas neatbūtinai naudinga, kaip seniems telp ir jaunlems- 
ženotiems ir neveduslems vyrams ir merginoms.

KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra labui žingeidus, o nemokantiems skisityti tai 
mokantis kuris dar neturi šios knygos su didele akvnta perskaitys tiems garsini kad gulės daug 
visko prisiklausyti. Ta knyga kiekvienam yni labai naudinga ir reikalingu turėti, kuris tik 
nori būti sveikas ir laimingai gyventi.

KNYGA "DAKTARAS” yra pa veikslais iliustruota, parodo ir giliausias kūno dalis, atiden
giant paslaptybes. .11 reikalinga kaip sveikiems telp Ir sergantiems. Tik perskaičius tų knygų 
atrasite viskų, ko čion negalima parašyti Ir dažitmsi visų teisybę, /

APARI KI 1 Ų SKYRIŲ sergantiems rodijama skalyti apie nervų^ kraujo, inkstų, romn- 
tizmo, odos, vidurių, mtillpnejlmo, bronchitis ir limpančius ligas: tvippat. apie moterų nesvei
kumus ir kitus visokias ligas kaip išsigyditir 1.1., teipnl s. klos imbėginius nuosuužagystės ir t.l.

JEI SERGI, tai pirmiau ne Itnip miimii vartoti kokias nors lieknrstas m* kreiptis prie gydy
tojo, reikia būtinai perskaityti “DAKTARAS".

ŠI I OJ KNYGOJE DAKTARAS” nelik pamokina kur ir kaip išsigydyti, kaip būti sveiku, 
bot ir kaip nito visokių ligi) ap isergeti.

NORS 1A KNYGA LABAI BRANGJN TINA, bet kad prašant lietuviams Jų išleido Pliila- 
deluhios M. Klinikas, delei labo visuomenes, tad kiekvienas jų apturės, kuris tik prisius kelias 
Štampas už prisluntltno kaštus. Apturėsi tuojaus, tik visada reikia rašyti adresas teip:

The illėdicai Clinic
1117 Walnut Street, * . Philadelphia
Philadelphios Med. Cllnikas, v ................Phlladelphlos Mod. Cllnikas, vyrų Ir moterų, visokias Ilgas greit Ir nuodugniai Išgydo be 
peilio, be humbugo operacijų, bet su tikroms geroms Hvkarstoms. Atsilankyk arba lietu- 

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

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žtnijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Baisumas 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai’Vaikams nuo Kirmėlių 

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

ir Kruvinosios
“Uicure” arba gydymas

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

Galvos Skaudėjimo _ - 
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintoias Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Paliauto (Corn Cure) 
Gyduoles nuo Grippo - - '
Plaukų Apsaugoto]jis 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plernų Drabužiuose - 
Rožės Balsamas - 
Kinder Balsamas ...
Bobriaus Lašai -
Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas -
Nervų Ramintojas -
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus -
Groblevskio Pleisteris 

(Kaštavolo) -
Pamada Plaukams -
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausjse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akines Dulkeles ... 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25

25c. 
50c. 

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

ž išgydymą

road Av., Brooklyn, N. Y., išreiškiu 
Ig. Stankui už išgydymą nuo skaudė- 
inc ir sunkaus kvėpavimo. Da turiu 

rtų mažesnis negu pirma. '
Box 245, Cradon, Wis. ir Pranas Grablaus- 
Pa., širdingai dėkavojame daktarui Stankui 

kroniškų, už.sisenėjnsių ligų.
dėkavonės yra įdėtos su pavelijimu pačių pacijentų. 
komi didžioje slaptybėj. Dr. Stankus duoda dak- 

be 
Vi-

tarišką rodą ir ekzaininavojiiną dykai ypatiškai ir per laišką, 
skirtumo kaip toli gyvenate: Amerikoj, Kanadoj ar Anglijoj, 
suomei kreipkitės ypatiškai arba laišku ant šio adreso:

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

Ofiso valandos^: Iš ryto nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 2 iki 4 in
karais nuo 7 iki 8. Nedėliomis nuo 9 iki 11 vai. ryto ir nuo 1 iki 4.

va-

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.

Gyduoles ir Mostis nuo Parkų 
ir Niežų -

Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

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

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

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

$2.00
$2.00

$50

"50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausj lie
tuviškoj kalboj KATAL1OGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun- 

' Čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojaus.

822 Washington St.
• I UilUldj KOS'I’OIX'. IM/XHS:J. P

^'DAKTARAS
Vienatini* inus tautos 

Medicinos Profesorius 
M assae ini setts valstijoj. 
Jau arti Išmetu, kaip uš 
pasekminani Rydau ir at
lieku operacijas. Tėiuykl 
Neik jiekkot manę iii ap
tiekti ant kampo po mano 
offisu, bet lipk vienais 
tropais aUggtyn iš num. 
7 Parmenter St. Durys 
mano ofiso nuteptos bal
tui, o viršui ju ant lentos
didelėm raidėm parašyta "Lenkiškas Daktaras”. 
Offiso valandos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare

AR NORI

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

Telephone Richmond 1967-R.

Rauti DYKAI dvi Keras setu- 
VJR kas it Katalioga visokia geru 

magiseku setuku ir kitokiu 
-rf"* visokiu dalyku, kuriu tu la
ibai nori, o nežinai kur ju Rauti 
J.Ieik’U taip, tai atsiusk savo pil- 
I na ir itiszku adresą, o ase tuo- 
/ jaus tu Katalioga ir tas satukas 

tau nusiusiu dykai. Adresuok:
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAGIKAS)
3250 Union he., CHICAGO, ILL.

AKIS

H. S. STOINE
Akių SpecijalibtaB

399 a Broadway
arti E Street

a p ž iu- 
rinie

ir parenka
me Akinius

I Akušerka
SPubaiKUNl kurni) Woman* Medical 

College, Baltimore, Md.
2, Pasekmingai atlieka savo darbą prie 

gimdymą, taipgi suteikia visokia* rodą* ir 
jį paKėlbą invairiose moterų liKOse.

F. Stropiene, BROADWAY

SO. liOSTTOIN. MASS.
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