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Uždraudimas

sont
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n u c

čiai žmonių liko be pastoges

nors
numirusiu

m a

sama

Lietuvos scena

burge

Johan

St. Peterburg, 5 liepos. Iš
tikus dideliam gaisrui, kuris 
sunaikino kaimelį Astrada- 
movka, sudegė 154 kaimie-

draugija 
Californ.

siams areštantu rotosna už

namo ir nušovė savo žmona. 
Kada policija apsupo jo bu- 
;ą, jisai numetė revolverį į 
šalį ir pasidavė be jokio pa-

nuo 2 iki 7 metų į kalėjimą 
už pasakymą prakalbos Pa- 
tersono streikieriams, 
jo prakalba grynai nekalta, 
aiškinanti žiaurumą Pater-

Patrick Quinlan, 
vadu 1WW. liko

Išrado vaistus prieš 
diphtheriją.

Nubaudė už padirbimą ne
tikrų raštų.

vizijos daryti. Dabar gi na 
bagui teko efapu pasivaikš 
tinėti.

nuo savininku visas ledo

Iš priežasties didelio auk 
so kasyklų streiko,

u z peržen
gimą Suvienytų Valstijų 
konstitucijos.

Taip Novozybkovo gim 
nazijoj po nepasisekusių eg 
zamenų nusižudė dvį gimna 
zistės.

7 metai kalėjimo 
kalbą.

mergaičių 
51%. Pasigerdavo 9—13 m. 
amžiaus 44,5%.

parveze is 
Amerikos 600 emigrantų. 
Dėl didelio važiavusiu skai-

Šeštadienį birželio 14 d. i 
Liepojaus laivu “Saratov 
išvažiavo 566 emigrantai.

Laivas

kad būtų galima bendrai 
stoti prieš Balkanų valsty
bes, jeigu ištiktų nauja karė.

' Vokiečių spauda užtaria 
bulgarus.

Iš Sofijos yra žinių, kad 
Bulgarija perkelianti vy
riausiąją karo stovyklą į So-

Fort Smith, Ark., 3 liepos. 
Per keletą dienų lijo nepa
prastai smarkus lietus taip, 
kad užtvenkė geležinkelius, 
farm as ir kelius. Tūkstan-

Bulgarija tuojau įduo- 
sianti serbam atsakymą į jų 
reikalavimą peržiūrėti su
tartį. Atsakyme būsią pasa
kyta, kad Bulgarija išpil
džiusi savo pareigas, kurias 
ji sutarime

Stankaus taikytis. Jisai gi 
nesitaikysiąs be $10,000.

Aukos ketvirtai liepos.
* Kasmet yra apvaikščioja

ma ketvirta liepos. Tą die
ną, kaip jau žinolna, šaudo, 
sprogdina visokias sprogs-

Galbūt visam pasauly nė
ra kvailesnių pedagogų, 
kaip Rusijoj. Laike egza- 
menų jie taip persekioja ir 
taip kamantinėja mokinius, 

tkad tie visiškai nustoja vil
tiem ir daugumas jų nusižu-

tini turint meiliškus ryšius 
su jo žmona. UgąfttIT'ittukęs, 
jisai pagriebė revolverį ir, 
nubėgęs į šv. Petro bažny
čia, kur Martini laikė mišias 
ir trimis revolverio šūviais

Byla Dr. Stankaus su 
gazieta “Saule”.

rnų, 
o dabar ir visa gerkle bešau
kiant niekas neklauso.

Kur gi dingo tas pirmasis 
galingumas?

kierių
riuose krito keli mainieriai. 
Streikieriai užpuolė kelias 
krautuves ir užgriebė gink
lus. Gali iškilti dideli susi-

nesburge (Pietinėj Afrikoj) 
liko apšauktas karės stovis. 
Buvo keli susirėmimai strei- 

kariumene, ku-

nes 
nė.

ryti naują vandens kelią.
Persekiojimas Rusijos mo 

kinių.

išžaginimą 30 mergaičių.
Nuteisė socijaldemokra

mirčių 
mies-

Girtybė jaunimo tarpe.
Girtuokliavimo liga, kaip 

parodo statistikos skaitli- 
užsikretė ir jaunuome- 
Peterburge, pagal Gri- 

gorjevo tyrinėjimą, vartojo 
alkoholį: bernaičių nuo 8-11 
metų amžiaus 88%, mergai
čių 72%.

Kitoj Rusijos vietoj gėrė: 
alų bernaičių 85%, mergai- 
čių55,5%; degtinę ir vyną 
bernaičiu

Naujas vandens kelias.
Kelių ministerija sumanė 

perkasais sujungti Vislą su

riumenej siaučia 
Tik vienam Seres

vienas is 
nuteistas

“Vienybė” rašo, kad lie
pos mėnesį š.m. Kaune-pra- 
dėsiąs eiti naujas, dvisavai
tinis, kunigijos reikalams 
skiriamas laikraštis, vardu 
“Bažnytinė Apžvalga.”

“Baž. Apžvalgos” leidėju 
ir redaktorium būsiąs ka
nauninkas Juoz. Skvireckas.

Taigi -bus naujas tamsių 
Lietuvos žmonelių mulkin-

čiai pagavo tris arkliava
gius ir gerokai juos apdau- 

tris ant

Kaimiečiai surengė de 
monstraciją.

iš Kijevo 
revizuoti 
raštinę, 
būdu pasirodyti vienai jau 
nai moteriai

Jokohama, 3 liepos. Ja- 
“Manshu 

netoli nuo 
Gyvasčių

Cholera.
Sofija, 7 liepos. — Iš čia 

praneša, kad Bulgarijos ka- 
cholera. 
miestely 

mirė 100 kareivių ir daugy
bė apsirgo. Daktarai sako, 
kad sunku bus tą epidemiją 
sustabdyti.

Vilniaus gubernatorius 
uždraudė maldininkams bū
riais keliauti Vilniun. To 
uždraudimo priežastįs —ne
sutikimai , tarp lietuvių ir 
lenkų. Kol tie nesutikimai 
bus—tol bus ginama maldi
ninkams būriais eiti.

Pereitoj savaitėj visoj A- 
merikoj buvo dideli karščiai, 
nuo kurių mirė ir apsirgo 
daugybė žmonių. Čia pa
duodame skaitlines, kiek

su savo aparatu (“Moran” 
ištobulintas Blerijo siste
mos) buvo jau iš Paryžiaus 
Madritan ir atgal nuskridęs. 
Dabar keliauja jis iš Pary
žiaus Peterburgan, skrizda- 
mas maž daug 120 ve'rstų į 
valandą ir laikydamasis vie
ną verstą augštumo nuo že
mės. Iš Paryžiaus į Berlyną 
skrido Mulinas 6 valandas, 
iš Berlyno Varšavon 4, iš 
Varšavos Vilniun irgi 4 va
landas. Pirmą valandą ka- 
riumenės muzikai griežiant, 
lydimas gubernatoriaus ir 
kariumenės aficierių, Muli
nas įsėdo vėl į savo skrai
duolį ir pakilo skristi Peter
burgan, kur ketina pribūti 
aštuntą vai. vakaro.

(“Lietuvos Žinos.”)

Paryžius, 6 liepos. Profe
sorius Behring, po septynių 
metų tyrinėjimo, išrado 
naujus vaistus, kuriais įčie- 
pinus, žmogus neužsikrečia 
diphtheriją.

Bulgarijos politika.
Berlyno politikai kalba, 

<ad Bulgarija nutarusi atsi
skirti nuo slavų valstybių ir 
prisidėti prie trijų valstybių 
sąjungos. Austrijos ir Vo
kietijos padedama, ji reika- 
ausianti padalyti Makedo
niją taip, kaip tinka jos rei
kalams. Pasakoja taip-pat, 
kad Bulgarija tariantis su

žmonių mirė ir apsirgo per 
paskutinę savaitę Suv. Vals
tijų dideliuose miestuose:

Bostone 6 mirė ir 71 ap
sirgo.

New Yorke 15 mirė ir 200

dirbtuves už tai, kad tie ne
norėjo taikyties su savo dar
bininkais, kurie buvo išėję 
ant streiko. Nors 
kai mėgina atgauti dirbtu
ves per teismą, bet nieko iš 
to neišeis, nes laike didžiau
sių karščių jie laikė uždarę 
dirbtuves ir nepadar 
vieno šmotelio ledo, todėl

Gen. Steselis miršta.
Garsus Port Arturo apgy

nėjas generolas Stesselis, 
visų apleistas, be jokio ska
tiko, visas suparaližuotas, 
guli ant 'smertelno patalo 
Maskvoje.

Taip tai Rusijos valdžia 
apmoka savo apgynėjams.

Neseniai buvo toks garsus 
“kariautojas” ir tokią turė
jo galę, kad vienu savo ran
kos mostelėjimu galėjo pri
sišaukti tūkstančius

pasektų tokį pavyzdį.
Karų streikas Chicagoj.
Chicago j sustreikavo 3000 

karų darbininkų už geres
nes darbo sąlygas. Kompa
nija kasdien nustoja 80,000 
penktukų. Streikieriai lai
kosi gerai ir tikisi laimėti.

Atrado kerosino šaltinį.
Washington, Pa., 3 liepos. 

Iš čia pranešama, jog Sheri- 
dttn^Oil and Gas Čo. atrado 
naują kerosino šaltinį, iš ku
rio išteka apie 50 bačkų ke
rosino per dieną.
.Kiek apsiveda New Yorke

Nepaprastas
Pirmą Sekminių dieną, 15 

birželio, Vilnius apie pusiau 
dešimtą valandą iš ryto iš
vydo virš namų ir bokštų o- 
re beskraidantį nepaprasto 
didumo paukštį, ūžiantį kai
po automobilius, kuomet jis 
gatvėmis besidaužo. Buvo 
tai laukiamas iš Paryžiaus 
avijatorius Bren-de-Žon de 
Mulino. Nusileido jis Šni
piškių rinke. Jaunutis, dar

šono kazokų, vienok liko nu
baustas.

Massachusetts socijalis
tų konferencija.

Sprir 'field, Mass., 6 liep. 
Čia atsibuvo Mass, valstijos 
socijalistų konferencija, ku
rioj buvo nominuoti kandi
datai į valstijos urėdus.
-Ant gubernatoriaus no

minuoti George H. Wrenn 
iš Springfield.

Ant gubematoriaus pa- 
gelbininko George E. Roe- 
wer iš Bostono.

Ant valstijos sekretoriaus 
Mrs. S. C. Roberts iš Spring
field.

Ant prokuratoriaus (ator- 
ney-General) John McCar
ty iš Abingtono.

Ant iždininko Charles E. 
Fenner iš Worcester.

Ant ąuditoriaus Samuel 
P. Levenberg iš Bostono.

Toj konferencijoj buvo 
pasmerktas sabotažas, už 
kurį taip smarkiai agituoja 
nekurie IWW. vadovai.

Balkanų kare.
Iš Londono praneša, kad 

kruviniausis mūšis tarp bul
garų, serbų ir graikų tęsėsi 
10 dienų, kuriame daug dau
giau žuvo žmonių, negu ka
rėje su turkais. Daugiausia 
žuvo serbų. Kaip apskait- 
liuoja, tai žuvusiųjų skait
lius siekia nuo 30,000 iki 
40,000 abiejose pusėse. Kaip 
matosi, tai bulgarai ima vir
šų ant serbų. Bulgarai jau 
pradeda laužtis į Serbiją ir, I 
kaip praneša, jau užėmė vie
ną svarbų miestelį.

Iš Bucharesto praneša, jog 
Ruminija surengusi savo 
kariumenę, kad užpulti ant 
Bulgarijos už tai, kad toji 
neatiduoda jai pažadėto že
mės sklypo. (

Graikams pakol kas dar 
sekasi. Iš pranešimų matyt, 
kad jie atmušė visus bulga
rų užpuolimus ir atėmė 16 
kanuolių.

Turkija, matydama, kad 
jos priešai pešasi tarp sa
vęs, nori atnaujinti karę. Ji 
pranešė visoms viešpatys
tėms, kad ji sulaužo tuom- 
laikinę sutartį ir atnaujina 
karę.

žmogžudystė bažnyčioje.

zę, sumovė visus 
smailų kuolų.
Perdėtinį išmetė per langą

Kijevas, 5 liepos. Vienoj 
dirbtuvėj darbininkai labai 
neapkentė tūlo perdėtinio. 
Pritykoję gerą laiką, jie nu
čiupo tą perdėtinį, įdėjo į 
maišą ir išmetė per langą, 
kur tas ir užsimušė.
Mirė 1,000 žmonių nuo tifo.

Černygovas, 4 liepos. Čia 
siaučia baisi tifo epidemija. 
Laike vieno mėnesio apsirgo 
ir numirė apie 1,000 žmonių.' 
Jų negalėjo niekas išgelbėti, 
nes stokavo gydytojų. \

kio netoli nuo Memphis, 
Tenn., sudraskė su dinami-

Pirmos Dūmos socijalde- 
mokratą atstovą Michaili- 
čenką šiomis dienomis pri
statė į Bachmuto teismą. To 
atstovo rankos ir kojos visą 
laiką surakintos geležiniais 
pančiais. Jį kaltina už pla
tinimą atsišaukimų, parašy
tų socijaldemokratų parti
jos. Daug darbininkų norė
jo atlankyti savo mylimą at
stovą, bet polici ja neprilei
do. *

Pristatytas į caro nagus'.
Redaktorius laikraščio 

“Moriak” Karolis (Adomo- 
vičius) jau pristatytas-į-e#- 
ro nagus. Jo kelionė buvo, 
apsaugota net dviem kariš
kais laivais. Mat, brangi 
auka kraujo trokštančiam

Dvaruose ir kaimuose sto- 
kuoja darbininkų.

Iš Ukmergės ir Raseinių 
pavietų pranešama, kad ten 
kaimuose ir dvaruose sto- 
kuoja darbininkų. Ūkinin
kai bėdavoja, kad negali ap
dirbti laukų. Visi geresni 
vyrai ir merginos išdūmė į 
Ameriką, o Lietuvoj pasili
ko tik vaikai ir seneliai. 
Nors bernams mokama po 
90, o merginoms po50 rublių 
metinės algos, bet vis tiek jų 
negalima gauti. Tokiu bū
du daugumas ūkininkų irgi 
parandavoja savo ūkės ir 
važiuoja Amerikon.
Naujas kuniginis laikraštis.

pasiėmusi, ir 
griežtai atsisakanti nuo 
bent kokios sutarties per-

Ryga, 4 liepos. — Čia pasi
baigė teismas 16 socijalde
mokratų, kurie liko suimti 
pereitais metais laike konfe
rencijos. 6 liko išteisinti, o 
10 nubausti nuo 1 iki 3 metu 
areštantu rotosna.
Kaimiečiai nužudė vagilius.

Voronežius, 4 liepos. Kai
me Staroživitenno kaimie-

Darho aukos.
Pereitoj savaitėj ant gel 

kelio “Canada Pacific

per vieną menesp
New York, 3 liepos. Bir

želio mėnesyj New Yorke 
apsivedė 6,449 poros. Šįmet 
apsivedusiųjų skaitlius sie
kia 1000 daugiau, kaip per
nai tuom pačiu mėnesiu.
Lietus ir palviniai Arkan

sas valstijoj.

Rymas, 7 liepos. — Šven
to Petro bažnyčioj liko pa
pildyta baisi žmogžudystė 
Tūlas miesto valdininkai

tu geležinę šėpą ir paėmė 
ant $5,000 vertės visokių 
brangenybių ir pinigų.

Atėmė ledo dirbtuves.
Miestas Cincinnati atėmė

Sučiupo apgavikus.
Petrakovo teismas nagri

nėjo bylą apie netikrus vek
selius vertės 100 tūkstančių 
rublių. -Tais vekseliais ap
gavikai mėgino gauti pini
gų iš dvarininko M. .Rogov- 
skio. Teisman įkliuvo žy
mieji piniguočiai žydai.
šoko augštai, bet nupuolė

San Francisco, Cal., 3 lie
pos.— čia susitvėrė tam tik
ra c h i nu draugija, kuri rū
pinasi parvežimu į tėvynę 
svetur numirusiu savo bro-

akių, nepasisekus išlaikyti 
ekzameną, nusižudė gimna- j 
zistas.

Aleksandrovske taipgi iš 
tos pačios priežasties nusi
žudė gimnazistas.

Ir taip toliaus, ir tt. Nei 
vienoj pasaulio šaly neatsi
tinka nieko panašaus.

Užpuolimas ant žydų.
Kremenčiuge laike užpuo

limo ant žydų pereitoj sa
vaitėj liko užmuštas jaunas 
ir veiklus žydelis H.. Fold
man. Užpuolimą padarė 
juodašimčiai.
Rusijos nacijonalistai apie

Lietuvos universitetą.
Peterburgo laikraščiai ra

šo, kad nacijonalistai rūpi
nąsis pas vyriausybę, kad 
Lietuvos universiteto klau
simas būtų kuogreičiausia 
išrištas. Nacijonalistai sta
to sąlygas, kad universiteto 
studentais nebūtų priimami 
lenkai ir žydai, kad profeso
riai būtų skiriami pačios vy
riausybės ir pagaliaus, kad 

, universitetas būtų steigia
mas ne Vilniuje.

miesto valdžia ir buvo pri
versta atimti.

Geistina, kad visi miestai
Sprogo bomba.

Lisbona, Portugalija, 5 d. 
liepos. Tula mergaitė, eida
ma gatve, rado apraišiotą 
dėžutę. Ji tą dėžutę paėmė į 
rankas ir metė tolyn. Nuo 
metimo dėžutė sprogo ir 
mergaitę sudraskė ant vie
tos. Taipgi sužeista keli 
darbininkai. Pasirodė, kad 
toj dėžutėj buvo bomba, pa
dėta ant galvos tūlų kariu- 
menės vi rši p ta
gatve turėjo tuojaus perva
žiuoti.

Bulgarija šaukiasi prie 
Rusijos.

padavė prašymą 
gubernatoriui, kad jisai leis
tų jiems išvežti iš šios vals
tijos visus chinų lavonus j 
Chiniją. Gubernatorius jų 
prašymą išpildė ir chinai iš
sivežė jau net 6000 lavonų. 
Tas viskas yra daroma dėl 
išgelbėjimo 
siu. Mat chinai, kurie numi 
rę ir palaidoti svetimoj že 
mėj negali būt išganyti.

Ir kokių tų prietarų ne

Vilniuje karo teismas na
grinėjo bylą Šiaulių karo 
viršininko raštininkų x Žda- 
novo ir Kuchalskio. Tuodu 
tapo patraukti teisman už 
tai, kad, padirbę netikrus 
raštus, norėjo paliuosuoti 
-nuo kareiviavimo Antanų 
Balinskį.

Ždanovą teismas nuteisė 
2 mėn. tvirtovės, o Balinskį 
—2 mėn. ir 20 dienų, Ku- 
chalskį gi išteisino.

jog jis esąs 
augštas valdininkas. Apsi
vilkęs formos švarku, kurį 
jis tam tyčia nusipirko, tele
fonu pranešė valsčiaus raš
tinei, kad nuvažiuosiąs raš
tinės “revizuoti.” Jam at- 
^įjįptė iš ke§^įrArejetą_ark- 
11117 kuri ai s ir nuvažiavo re-

mainos.
Makedonų vidurinės or

ganizacijos komitetas įdavė 
bulgarų ministerių pirmi
ninkui ir didžiųjų valstybių 
pasiuntiniams deklaraciją, 
kurioje jis skelbia, kad Ma
kedonija esanti bulgarų gy
venamas kraštas ir jeigu 
jos gyventojų reikalavi
mai nebūsią išpildyti, tai or
ganizacija nesiliausianti ko
vojusi už makedonų reika
lus visokiais jai prieinamais 
būdais.

Karės stovis Johannes-

sakė: “Mūsų mieste aš ne 
leisiu tokiu kalbu, kokias sa 
ko jūsų vienminčiai Pater

ekspliozijos liko užmušta 10 
italu darbininku.

Chinai veža savo brolių 
lavonus į tėvynę.

varė etapu Vilniun bajorą 
Buiką. Jis, atvažiavęs iš 

Vilniun, sumanė

ponų garlaivis 
Maru” susidaužė 
salos Hokkaido, 
nežuvo.

Rešės valsčiaus 
norėdamas tokiu

tančias medegas, leidžia fe 
jerverkas ir tt
buna daug susižeidimu, o 
tankiai net ir mirčių. Šie
met užmušė 16 ypatų, o su
žeidė net 874. Visai mažas 
skaitliu^ sulyginant su ki
tais metais.

Londonas, 5 liepos. Iš čia 
praneša, jog Bulgarija krei
piasi prie Rusijos, kad ta 
kuogreičiausia sustabdytų 
brolišką karę ant Balkanų.

Socijalistų manifestas.
Bulgarijos socijalistų 

partija išleido manifestą, 
kuriame nurodo, kad naujai 
kilanti karė nėra vienos ar 
kitos Balkanų tautelės pa- 
liuosavimui, jų gerovei, bet 
vien tik dėl kapitalistų kle- 
sos reikalų. Todėl socijalis
tų partija kviečia visas Bal
kanų tauteles susivienyti ir 
kuosmarkiausia protestuo
ti prieš kilančią karę.

3 metai kalėjimo už lai
vyno paslaptis.

Leipsic, 5 liepos. Už par
davimą Vokietijos kariškų 
laivyno pienų Rusijai, len
kas Lesniewski liko nuteis
tas ant trijų metų į kalėji-

Pažeruose, Suv. gub., Vei
veriui valse., birželio 29 d. š. 
m. buvo lietuvių vakaras. 
Vaidino Keturiakio farsą 
“Amerika pirtyje.” Po to 
vietinis choras padainavo 
keletą liaudies dainelių.

kus, kaip žinoma, padavė 
gazieta’ “Saule” tesman už 

Mat, “Sau-

apsirgo.
Pittsburge 18 mirė 

apsirgo.
Philadelphijoj 155 

(tarp jų 129vaikai) i 
apsirgo.

Baltimorėj 10 mirė ir 23 
apsirgo.

apsirgo.
Clgvelande 52 mirė 

apsirgo.
Cincinnati 20 mirė 

apsirgo.
Indianapoly 1 mirt 

apsirgo.
Milwaukee 6 mirt 

apsirgo.
Chicagoj 70 mirė

čiaus emigrantai į vieną 
traukinį nesutilpo. Ir nors 
visi jau buvo nusipirkę bilie
tus, bet daugeliui reikėjo 
laukti net 4 vėlybesnių trau
kiniu.

Nuteistas fabrikantas.
Lodžius, 5 d. liepos. Augš- 

čiausias teismas nuteisė fa
brikantą Lammertą trims 
metams ir keturiems mėne-

Uždraudė socijalistams 
viešus susirinkimus.

Lodi, Ohio, 5 liepos.—Ma 
joras miestelio Lodi uždraų 
tie socijalistams laikyti vie

Tverius, 5 liepos. 10 vers
tų atstuo nuo Tveriaus kai
miečiai surengė didelę prieš- 
valdišką demonstraciją, ku
rioje dalyvavo virš 1,000 
žmonių. Policija neišdrįso 
ant jų užpulti.

Kova už universitetą.
Minske dvasiški ja, susi

dėjus su juodašimčiais, pro
testuoja prieš įsteigimą uni
versiteto. Jie reikalauja, 
kad vieton universiteto bū
tų įsteigta dvasiška semina
rija, arba kad į tą universi
tetą nepriimtų jokių kitų 
žmonių, kaip tik “tikruosius 
rusus,” t. y. juodašimčius.

Mums rodos, kad juoda
šimčiai moka langus daužy
ti ir mušti žydus ir be uni
versiteto. O daugiaus jiems 
nieko ir nereikia.
Teismas pirmosios Dūmos 

atstovo.

jo apšmeižimą 
lė” kelissyk įdėjo melagin
gus pranešimus, būk dr. 
Stankus per nevykusią ope
raciją papjovęs Paznokai- 
tienę. Paznokaitis buvo pa
traukęs dr. Stankų teisman, 
bet teismas išteisino Stan
kų, kuris darodė, jog ji mirė 
suvis nuo kitų priežasčių, o 
ne nuo operacijos.

Dabar “Saulė” p ratio dr.



reiškia

UTėvynei pavojus

Matabelų sukilimas.

ten negirde-

Y-

be jokios ži- 
aptaria kaip

Keisti įpročiai japonų 
šeimynoje.

Darbininkai, orga
nizuokite s!

Organizuotis — 
vienytis, kuoptis.

Kodėl darbininkai privalo 
organizuotis? Todėl, kad 
niekas kitas, kaip tik darbi
ninkų organizacijos (poli
tiškoji socijalistų partija ir 
unijos) gali išgelbėti darbi
ninkus iš vergijos ir skurdo, 
tik per tas dvi organizacijas 
darbininkai gali pagerinti 
savo būvį.

Pavienis darbininkas, ne
priklausantis prie organiza
cijos, yra bespėkis gyvūnas, 
kuris visko turi bijoti, prieš 
viską nusilenkti. Toks dar
bininkas, nors jis ir labiau
siai būtų skriaudžiamas, ne
gali priešinties darbdaviui, 
negali su juom kovoti, nes 
neturi spėkų. Taigi neorga
nizuotas darbininkas lieka 
kapitalo vergu ir neišdrįsta 
prieš jį pakelti balso. Orga
nizuoti darbininkai, surišti 
bendrais darbininkų ryšiais, 
sudaro didelę, galingą spė
kų, kurios niekas negali nu
veikti ir prieš kurią niekas 
negali atsilaikyti.

Kodėl tik darbininkiškos 
organizacijos gali pagelbėti 
darbininkams? Todėl, kad 
tik per tąsias organizacijas 
darbininkas gali iškovoti di
desnę algą ir geresnes darbo 
sąlygas. Pavienis darbinin
kas, būdamas bespėkiu, ne
gali to visko atlikti. Jisai, 
bijodamas nustoti darbo, vi
sada sutiks dirbti už tokią 
algų, kokią jam pasiūlys ka
pitalistas. Jeigu pavienis 
darbininkas ir nesutiktų su 
darbdavio paduotomis išly
gomis, jeigu jis ir pamestų 
darbą, tai kapitalistas nieko 
nuo to nenustos. Tą viet/ą 
tuojaus užims kitas, toks 
pat nesusipratęs ir neorga
nizuotas darbininkas.

Visai kitaip stovi reika
lai, kada visi tos dirbtu
vės darbininkai yra organi
zuoti. Tada ne vienas kuris, 
bet jau visi kartu reikalauja 
pakėlimo mokesties arba su
trumpinimo darbo valandų. 
Ir jeigu jų reikalavimai ne
būna išpildyti, tai visi kartu 
apleidžia dirbtuvę. Kada 
darbdaviai pamato, kad jau 
jų dirbtuvių mašinos susto
jo ir neišdirba jiems milži
niško pelno, — tada tiktai 
jie atkreipia atydą į darbi
ninkų reikalavimus ir pra
deda derėties apie sąlygas. 
Ir jeigu tik darbininkai ko
voje laikosi solidariškai, jie 
visada gauna tą, ko rei
kalauja.

Apart . to, organizacijos 
suteikia darbininkams kny
gas ir laikraščius. Tos kny
gos ir tie laikraščiai netik 
kąd apšviečia darbininkus, 
bet kartu ir išaiškina jiems 
jų vargo priežastis, taipgi 
nurodo kelius, kuriais eida
mi darbininkai galėtų iš to 
vargo išbristi. Darbininkiš
kos organizacijos savo su
sirinkimuose neleidžia lai
ko ant vėjo, bet visada ap
kalba apie kovą su pasaulio 
neteisybėmis, apie pasišven
timą dėl labo vargdienių ir 
visos žmonijos.

Darbininkiškos organiza
cijos mokina žmones veiklu
mo. Jos visada veda smar
kiausių kovą su tinginiavi
mu, girtuoklyste ir tikėji- 
miškais prietarais.

Taigi, organizuokitės, 
darbininkai! Neklausykite 
juodųjų pranašų prakeiki
mo ir netikėkite kapitalistų 
prižadams, nes jų reikalai 
yra priešingi jūsų reika
lams. Atminkite, kad kova 
tarp darbo ir kapitalo bus 
taip ilga, pakol tarp milijo
nų darbininkų viešpataus 
badas ir skurdas ir pakol 
darbininkų išnaudotojai vie
ni naudosis pasaulio gery
bėmis. Kova tarp tų dviejų 
klesų bus taip ilga, pakol vi
si darbininkai, kaip politiš
koj, taip ir ekonomiškoj dir
voj, nesusijungs į vieną ga
lingų krūvą ir nepasilaikys 
sau viso to, ką jie uždirba. 
Žinokite, kad visas tas, kas 

■? -darbininkams neša gerovę, 
tai kapitalistams ir jų tar- 
Mgrns lemia prapulti. Ju ge-

rovė priklauso vien tik nuo 
darbininkų pavergimo. To
dėl kuogreičiausiai stokit į 
eiles tos minios, kuri kovoja 
už darbo žmonių reikalus ir 
kuri skelbia tarp žmonijos 
broliška meilę ir lygybę.

Nei viena šalis nesirūpina 
taip stipriai apsiginkluoti, 
kaip Vokietija. Ji kasmet 
vis užsako kanuoles, kurias 
padaro “kanuolių karalius” 
Kruppas. Kasmet ant apsi
ginklavimo išleidžiama mi
lijonai.

Kodėl taip yra daroma? 
Argi ištikro Vokietijai grę- 
sia kokis nors pavojus iš ša
lies? O gal Vokietijos kai- 
minka Francija taipgi gink
luojasi ?

Atsakymą tuojaus suran
dame. Vokietijai gręsia pa
vojus — kaiminka Francija 
nesnaudžia ir kasmet užsa
ko naujus ginklus, todėl ir 
Vokietija neturi atsilikti.

Dabar męs paklausime, 
kas tyrinėja ir skelbia, kad 
Vokietijai gręsia pavojus, 
kad Francija galanda savo 
ginklus ir krauna krūvon?

Atsakymas vėl yra: tie, 
kam yra “brangi” tėvynė, 
kas mato “tėvynei pavojų”, 
kam rūpi “tėvynės labas”— 
patrijotai tuomi rūpinasi, 
patrijotai skelbia “tikras” 
žinias apie “pavojų”, patri- 
tai reikalauja, kad būtų už
sakyta kasmet naujos ka
nuoles, kardai, šautuvai ir 
kiti žmogžudystės įrankiai. 
Patrijotai yra “pasišventę” 
tėvynes labui ir taip karštai

tuojaus metas faktas į akis. 
Štai panašus Kruppo agen
tams “tėvynės mylėtojas” 
sėdi Paryžiuje ant penkio
liktų lubų įsitaisęs savo sos
tų ir šaukia, kad reikia iš
kelti Lietuvą taip augštai, 
kaip jis esąs, kad svetimtau
čiai jų pamatytų. O kad 
Lietuvą iškelti, tai nieko 
daugiau nereikia, kaip tik... 
na, jau žinot, pinigų!...

Ir Lietuvos “gerašir
džiai,” išgirdę tokį šauksmą 
iš taip augštai,kaip nuo pen
kioliktų lubų, susijudina, 
pasigaili savo brangios Lie
tuvos, taip žemai esančios, 
tarp kalnų ir klonių, ir nu
siunčia Gabriui pinigų. Ga
vęs keliatą šimtų, p. Gabrys 
nulipa nuo penkioliktų lubų 
ant penktų ir, atsisėdęs, pa
rašo francūzų kalboj brošiū
rėlę, o paskui išsiuntinėja ją 
visoms lietuviškoms redak
cijoms.

Ir atsiranda gi “pasišven
tusių” vyrų tėvynės “labui!” 

V. Paukštys.
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Maištininkų malšinimas

Buvusis kariškas gydyto
jas Vinje gana gerai ištyrė 
visokias Francijos valdinin
kų ir oficierų šunystes. Tarp 
ko kito, jisai aprašė tūlo 
“maišto” malšinimų.
Negrų-muškietininkų par

tija, Diazi-Mussas veda
ma, iškeliavo į girių malkų 
prikirsti. Jie vakare turėjo 
sugrįžti į stovyklų, bet, ačiū 
pakilusiai audrai, jie sugrį
žo tik ant rytojaus. Prancū
zai tuos negrus apskelbė 
maištininkais. Prancūziškas 
leitenantas pradėjo ramyt 
“maišto vadus”. Prasideda 
baisus kankinimai prie 'to 
budelius visų laikų girdo 
degtine ir duoda jiems do
vanas už pasekmingesnius 
kirčius. Kaikurie iš nese
niai pribuvusių europiečių 
pradėjo atkalbinėti žvėriška 
leitenantų nuo jo oficieriškų 
darbelių. Leitenantas tik 
atsakė: “Liaukitės, juos 
reikia išdresiruoti.” Kada 
vienas iš nelaimingų mėgino 
atsistoti, tuomet leitenantas 
sudrožė jam lazda per galvų 
ir vėl paguldė. Taip kanki
no tris “vadus,” kol jie judė
jo. Po tam jiems suspaudė
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Tuomet vėl stoja prieš 
mus klausimas, ką daro soci- 
jalistai? Kodėl jie priešin
gi apsiginklavimui ir nejau
gi jiems neapeina tėvynės 
labas ir nejaugi nori savo 
tėvynę parduoti ?>

Kuomet męs šitą klausi
mą pradedam rišti, tuomet, 
noroms nenoroms ir išlen
da yla iš maišo.

Neseniai vienas Vokietijos 
parlamento atstovas, socija- 
listas, pakėlė baisų skanda
lą. Kuomet buvo svarsto
ma apie naują užsakymą 
pas Kruppą kanuolių, patri
jotai karštai pradėjo daro- 
dinėti, jog ištikrųjų Vokieti
jai gręsia pavojus, nes, gir
di, Francija taipgi ginkluo
jasi ir dabartinis Francijos 
draugavimas nesąs ištiki
mas ir tam panašiai.

Laike šių diskusijų ant 
patrijotų galvos trenkė la
bai smarkus perkūnas. So
či j ai demokratas Karolis

Libknechtas išėjo su tikrais 
faktais ir prirodė, kad visos 
tos kalbos, visa ta vedama 
agitacija, kad Vokietijai 
gręsia pavojus, yra varoma 
papirktų Kruppo firmos 
agentų. Pagal i aus, jis daro- 
dč, kad Kruppo firma pa
perka net Francijos patrijo- 
tiškus laikraščius, kurie tal
pina sufabrikuotas žinias, 
būk ir Francija ginkluojasi. 
Kuomet tilpsta tokios žinios 
Francijos patrijotiškuose 
laikraščiuose, tuomet Vo
kietijoj papirktieji Kruppo 
agentai pradeda šaukt “ka- 
raul!” Reikia užsakyti tiek 
ir tiek naujų kanuolių, kar
dų, šautuvų ir tt., nes kitaip 
tėvynė “pražus.” Supranta
ma, atsiranda ir ne agentų, 
turinčių “geras” širdis ir 
karštai “mylinčių” savo tė
vynę, nelyginant . mūsų am
basadorius Gabrys, pritaria 
tam agentų šauksmui ir pra
deda reikalauti padidinimo 
skaitliaus ginklų. Na, val
džia ir paskiria tam tikslui 
milijonus, o Kruppo firma, 
“karštai mylėdama” tėvy
nę, už tuos milijonus padaro 
naujausios mados kanuoles, 
kardus, šautuvus ii’ kitokius 
žmogžudiškus įrankius.

Bet jūs manot, kad tas da
rosi tik Vokietijoj? Anaip
tol! Tas “įstatymas” apie 
“gelbėjimą” tėvynės yra vi
sose viešpatystėse. Tas pats 
būtų ir su mūsų Lietuvos 
patrijotais, jeigu tik jie tu
rėtų savo kariumėnę.

Bet kamgi mums reikia 
Mams lemia prapultį. Jų ge- jieškoti kariumenės, kad

Nors Japonijoj civilizaci
ja smarkiai kįla, vienok dar 
ligišiol ten užsiliko daug se
nų ir bjaurų įpročių, prie
šingų kultūrai ir civilizaci
jai. Tokie negražus įpro
čiai pas japonus pasiliko šei
mynoj. Nuo tų įpročių Ja
ponija jokiu būdu negali ap
sivalyti.

Celebatas Japonijoj visai 
nėra žinomas. Nesiranda 
ten nei senberniu, nei sen- 
mergių. Vyrai apsiveda vi
sai jauni. Vos tiktai vaiki
nui sukanka 18 metų, mergi
nai 16, tuojaus tėvai juos ir 
apvesdina. Japonų įpročiai 
neleidžia vaikinui su mergi
na arčiau susipažinti, kad 
ištyrus vienas antro charak
terį. Vaikinas ir mergina 
turi pilnai atsidėt ant tėvų, 
kurie prirenka jiems porą. 
Vadinasi, nori ar nenori, o 
kokią merginą arba kokį 
vaikiną tėvai pririnko, su 
tuom arba su ta turi ir apsi
vesti.

Žodis “meilė” Japonijoj y- 
ra labai negražiai supranta
mas ir kalboje vuro su mote
li jo nesigirsi. Apsivedimas 
iš meilės — tai 
tas dalykas.

Tenai tėvai, 
nios jaunųjų, 
vestuves, taip ir pasogą.

Vos tik pas tėvus užgimė 
mergaitė, jie tuojaus prade
da rūpinties apie jos pasogą. 
Pasogos duodama žemė, me
džiai arba namų rakandai. 
Visą pasogą, kokią tiktai ke
tina duoti, turi porodyti 
prieš pat šliūbą. Apžiūrėjus 
pasogą.ir atlikus tam tikras 
ceremonijas, mergina lieka 
vyro savastim. Bet tiesos 
dar leidžia į tris dienas po 
šliūbui sugrįžti į tėvų namus 
ir būti atskirai nuo vyro iš
tisą savaitę. Praėjus vie
nai savaitei, jaunasis ateina 
parsivesti jaunąją namo. 
Vienok jeigu laike pirmųjų 
trijų dienų jaunasis būtų el
gęsis su jaunąja žiauriai, tai 
ji turi tiesą daugiau pas jį 
neiti ir be jokių ceremonijų 
palieka nuo jo atsiskyrus. 
Bet jeigu sugrįžta pas vyrą, 
tai jau nuo to laiko palieka 
vyro verge ant viso gyveni
mo. Nuo to laiko atsiskyri
mo jau negali’ gauti. Vyras 
palieka savo žmonos viešpa
čiu ir ji neturi tiesos jam 
prieštarai! t.

Japonų moteris, po išėji
mui už vyro, netik kad nesi
stengia pasipuošti, bet net 
darko savo prigimtą gražu
mą, kad tik nepritraukus 
prie savęs svetimo vyro" 
akies, žodžiu sakant, mote
ris turi pildyti visus vyro 
norus be jokio atsisakymo.

Draugišką, besimylinčią 
šeimyną Japonijoj sunku 
rasti. Tenai šeimynoje vieš
patauja vyro despotizmas ir 
pačios bei vaikų nuolanku
mas. /

Tai tokie keisti įpročiai 
užsiliko japonų šeimynoje. 
Tas parodo, kad dar ir po 
šiai dienai Japonijoj daug 
yra. barbarizmo.

J. Kelmutis.

Valandai praslinkus, nelai
mingi numirė.

Francijos valdžia tą leite
nantą apskelbė pamišusiu ir 
atšaukė į Francija, kur jis 
už savo prakilnius darbus 
gavo Garbingo Legijono or- 
deną.

Kaip matote, netik Rusi
jos valdžia moka tikrus 
žmogžudžius gerbti ir jiems 
visokias dovanas suteikti. 
Visos kapitalistiškos ir ka- 
pitalistiškai-bajoriškos val
džios vienodu mastu mas- 
tuojamos. Panašių leitenan
tų pasielgimai bus prote
guojami, kol kapitalistai 
viešpataus.

KOSTANTINAS JAS1UKA1TIS.

GRIUVĖSIUOSE
'1 (Tąsa.)

linguoja galva ir kalba, išmetinėdama:
—Jus visi tokie, katrie į Dięvą netikit! 

Jums viskas juokai! Veronika buvo pas 
šventąjį tėvą ir matė...

—Nu?
—Pavasarį ji buvo nuvažiavusi — pasi

melsti. Daug iš čia žmonių važiavo...
—Iš kur tokiai kelionei Veronika pini

gų gavo? Juk ji elgeta.
—Turėjo. Sakosi, ji dvidešimti metų 

apie popiežių mįslijo. Gaus,girdi, kur verp
ti ar taip kokį darbą — vis atidėdavo, vis 
atidėdavo... Septyniosdešimts rublių su
krovė ir užteko kelionei. Dabar ji daug ži
no ! Kaip ten, sako, gražu tame mieste! O 
šventas tėvas toks senelis, senelis! Pažiū
rės, girdi, į tave ir visus griekus jau žino...

Aš pertraukiu ją:
—Apie popiežių, Stasė, paskui, dabar 

geriau papasakok apie Veroniką, kaip ji 
pragaran pakliuvo.

—Ai, koks tu! Ar aš sakiau, kad ji 
pekloj buvo... Tik jau suvis arti davažiavo. 
Toj žemėj... Palauk... Kokia mano galva, 
ir užmiršau, kaip tas kraštas! Veronika 
man sakė...

Stasė nutyla. Pridėjusi prie apatinės 
lupos pirštą, galvoja, nežiūrėdama į mane. 
Klausia:

—Kiek popiežių ant svieto yra — tu ne
nujauti?

—Vienas.
—Jei vienas, muset tu žinai, kaip tas 

kraštas vadinasi...

—Kaip sau nori, o iš karto nuo raidžių 
nieko nebus.

—Ir nereikia! , :
Atsistoja ir nori eiti laukan. Aš sulai

kau ją, stengiuos perlaužti, pertikrinti — 
mano žodžius ji, kaip kirviu, nukerta;

—Ne!
Nieko nepadarysi — rašau pirmąsias • 

penkias raides.
Stasė atsisėda, paima plunksnakotį ir 

bado juo vienon raidėn, kiton — klausinėja, 
kaip vadinasi. Ir sako:

—Čia jau visos?
—Ne. Parašysi tas, paskui toliau.
—Tu man visas parodyk, kad iškarto... 

Parašyk visas!
—Negalima.
—Ar tau gaila?
—Rašyk!
—Nerašysiu! nenoriu!
Pradedam rietis. Stasė spiriasi, neužsi- 

leidžia Gangreit susipykstam. " Urnai ji 
padeda ant peties rankų ir šnibžda:

—Tu nepyk, aš didelė stačiukė! Geriau 
nerašysiu. • • .

Aš nusileidžiu. Imu naujų lakštą ir ra
šau visą abėcėlę.

Stasė išklausinėja raides. Bando rašy
ti D nevyksta, rašo — k, M — ir nesi 
seka. Deda plunksną ant stalo ir nusivilusi 
sako:

—Iš manęs nieko nebus, matyti. Ma
žą mane ir mokė, niekas neišėjo...

Atsikelia ir išeina, bet tuojaus sugrįž-
ta:

Z. Aleksa.

Matabelų kiltis seniau bu
vo gana plati. Ji naudojosi 
plačiomis žemėmis, gulinčio
mis pietinėj Afrikoj. Bet 
tenai įsišaknėjo kapitalistiš
ka kompanija “Chartered 
Company”. Ji susidėjo su 
matabelais. Prasidėjo bjau
rus ir labai žiaurus matabe
lų išnaudojimas. Kapitalis
tams jau nepakanka papras
tų darbininkų išnaudojimo 
ir jie imasi laukinius ir bar
barus išnaudoti, nes žino, 
jog su jais mažiau ce
remonijų reikia. Paprasti 
darbininkai sustreikuos ir 
dar prieš juos prisieis nusi
leisti. Laukiniai nemoka 
streikuoti; jie pataikys vien 
sukilti, — o prieš sukilėlius 
valdžia visuomet kulkų ras. 
Panašiai atsitiko ir su ma
tabelais. Kapitalistų pasiel
gimai padarė jų sukilimą. 
“Sukilimas” likos paskan
dintas kraujo sriovėse ir 
matabelų vado sūnus, kuris 
neseniai buvo gana galingu, 
nes jį palaikydavo plati lais
va kiltis, dabar rodomas 
Barnumos ir Beilio balaga
ne, kaip koks laukinis arba 
girinis žvėris.

Matabelų sukilimą tyčio
mis rengė patįs kapitalistai 
per savo atstovą Sesilių 
Rodsą, ką ir provokacijos 
griebėsi. S. Rodsas apskel
bė, jog matabelų žemėj ran
dasi aukso kasyklos. Tąsias 
žemes prisiėjo atimti nuo 
matabelų. Lengviausia tai 
padaryti, privertus juos 
“sukilti.” ’ s S. Rods pranešė 
matabelų prezidentui, jog 
negrai, paeinanti iš žemės 
Mason, nusivijo jo kaimines, 
—ir už tai tuos negrus rei
kia nubausti. Labengula 
tuoj pasiuntė kafrų būrį at
imti nuo juodųjų išplėštas 
kaimines. Tuomet S. Rods 
surengė baudžiamą būrį 
prieš matabelus, kam tie 
“persekioja ir išmuša” neg
rus. Baudžiamo būrio va
du liko daktaras Džonso
nas. Ir prasidėjo matabelų 
žudymas.

Panašių gi darbelių' pilna 
dabartis. Kapitalas nema
žai kraujo geidžia. Jo gerk
lė godi. Negreit pripildys!!

Z. Aleksa.

—Išteisybės, išteisybės ir Veronika taip 
sakė. Ten, girdi, ir yra toks kalnas, prie 
marių stovi, didelis, didelis — augštesnis 
už musų bažnyčią! Juodas... Ir ugnis iš jo 
verčiasi, durnai raudoni... Labai baisu, sa
ko! O kiek iškadų jis pridirba! Tame kal
ne, girdi, ir yra vartai į peklą. ,

Panašią legendą man ne sykį teko gir
dėti Lietuvoj. Kiek galima spręsti iš nupa
sakojimų, tat legenda apie Vezuvijų.

Aš imu aiškinti apie vulkanus.
Stasė klauso nenoromis, matyti, netiki 

mano žodžiams — jos galvoj dar savos min
tįs tebesįšvaisto. Atsisėda. Pradeda susi
koncentruoti. Veidas surimtėja. Mano pa
sakojimas patraukia jos domą. Gaudo žo
džius. Bet štai perkerta mano kalbą:

—Tu tik juokies iš manęs durnelės ir 
gana! Kaipgi, viduryj žemės baisi ugnis, 
viskas tirpsta, viskas tirpsta, o musų žemė 
ir nesutirpsta!

Aš aiškinu.
Stasė dar labiau surimtėja.
Užbaigęs klausiu:

. —Aišku?
’*■—Suprasti suprantu, tik dabar nebeiš- 

neša mano galva, kaip čia tas viskas yra...
Persiskyriam.
Už kelių valandų mergaitė sako:
—Kaip gerai* pagalvoji, gal ir tavo tei

sybė. Aš ir knygelėj skaičiau apie tokius 
pat kalnus, tik menkai tebepamenu, seniai 
skaičiau...

—Matai, niekus- pasakojo tavo Vero
nika.

—Veronika sena, ką ji gali žinot. Ji 
gera...

—Galiu aš paimti popierų?
—Imk.
Stasė išeina su abėcėlė.
Aš ir išėjau — i laukus.

VII. .
Namon sugrįžau išvakarėse.
Valgomajame kambaryj buvo tuščia ir 

tamsu:
Besisukiojant man apie stalų, iš karido- 

rio pasirodė Stasė. Užtėmijusi mane, ji 
tartum, atsiduso:

—Dieve mano, Dieve, kas pas mus!
Jos veido aš negalėjau nužiūrėti—juo

davo tik didelės akis.
—Kas tokio? — paklausiau.
—Ponaitis Adomas... Aš nežinau...
Silpnas jos balsas užsikirto. Sugrobė 

mane už rankos ir nusivedė ant viršaus 
Adomo salkon.

Ant stalo degė lempa.
Lovoj augštielninkas gulėjo Adomas, 

iki pusiaukrutinės pridengtas užklode. Gal
va ir veidas bintuose, matėsi tik kairioji už
merkta akis, sustyrę lupos ir smaili nosis. 
Išrodė lyg negyvas, tartum suraišiota mu
mija. Krūtinėj urzgė ir čipė.

Stasė pataisė ant Adomo užklodę ir su
stingo, kaip kolona.

Prie stalo tursėsi Daugirdas. Aš prisi
artinau prie jo. Drutinis raišiojo sužeista, 
apskretusių kraujais ranka. Jis sunkiai pa
sisukę ant nerangių kojų ir akimis parodė į 
Adoma:

—Matai, kaput jam!
Iš jo burnos vertėsi degtinės smarvė.
Aš paklausiau, kas atsitiko, kas Ado

mui ?
Gi, pasirodo, jiedu su Adomu, grįžda

mi iš medžioklės, užėjo miestelin ir užsuko' 
traktierin. Čia pasipainiojo kažin kokia 
kompanija, prisėdo drauge ir na gerti! Gė
rė, gėrė — vis nieko, net bučiavosi. Tik štai 
be niekur-nieko Adomas kaip skels vienam 
miestelėnui ausin — rodos, tarp jų kažin 
kas nuo seno buvo. Žinoma, kompanija už
sistojo už savąjį — Adomų pribubijo lig ne- 
gyvo!

Daugirdas pamerkė palšomis akimis:
—Kliuvo ir man, kur čia velnio atsitu

rėsi: jie keturi, o męs tik dviese!
Nusispjovė:
—Niekis! Numirs, tai numirs, o gal ir 

nenumirs! Ot, supranti, tos jo dubiltuvkos 
ištikro gaila! Už dviejų šimtų žingsnių va
rė, taip nė ant plauko į šalį! Sutrupino vel
niai !

Adomas turbut nugirdo prietelio baisa 
—atmerkė kairiųjų liuosų akį ir ilgai šnaij 
ravo į mus. Pasitampęs, dideliu vargu 
spjovė pora žodžių:

—Pribakijo pasiutėliai!
Iš Adomo burnos išsivertė kraujo sfio- 

vė. Stasė, išsigandusi, sugrobė jį už peties 
ir silpnu balsu suvaitojo:

—Tylėk! Tamstai nemožna kalbėti!
Suvilgė vandeny rankšluostį ir ėmė 

šluostyti juo Adomui lupas.
Kraujas apsistojo.

(Toliau bus.)

Rašyk, o paskui galėsi mano sekretus

t

U

Y

Toli, toli mintįs lankos...
Ko jos j ieško? ko jos geidžia?... 
Svajų žemės laimės klonyj 
Parinktuosius tik įleidžia...

VI.
Iš miesto aš pasiėmiau su savim darbą: 

žuvininkų draugija pavedė man sutaisyt. 
metinę jos darbavimos apyskaitą.

Užsidariau savo kambarį. Dirbu—die
na, kita.

Girdžiu — už durų šliaužo minkšti at
sargus žingsniai. Prisiartina. Beabejo 
Stasė—aš jos eigastį žinau. Ilgai ji stovi, 
laukia, turbut, klauso. Paskui vėl patyliais 
atsitraukia. Taip atsikartojo kelius kartus.

Įsigilinau į skaitlines. Darban pasinė
riau lig ausų.

Urnai tylą pertraukia skardus balsas:
—Tu vis tą popierą gadini!
Atsisuku. Tarpduryj Stasė: veidas 

šipsosi, akįs dega. Prikando lupas — juo
kas ją smaugia, bet laikosi — nesijuokia.

—Ar tau nepatinka, kad aš rašau?
Mergaitė atmeta galvą:
—Kas man darbo, rašyk sau! Tik gai

la, kad aš nemoku skaityti rašto, visus tuos 
tavo sekretus sužinočiau. Gal tu kokiai pa
naitei rašai, taip daug...

—Nejaugi tau norisi žinoti mano se
kretai?

—Noriu, noriu! Labai!
Aš paėmiau popierio laikštą ir parašiau 

kelius kabliukus, ritinėlius, linijas. Pasodi
nau Stasę. Ji žiuri ir į mane ir į popierį, 
nenuvokia kame dalykas. Klausia:

Ji skubotai sušuko:
—Rašyti?! Gerai!
Plunksna bakstelėjo kabliukan:
—Ta litera — kaip ji vadinasi?
—Čia ne raidė. Pakol pasilavinsi prie 

tokių, kad ranka priprastų.
Stasė pasilenkia prie popierio ir įsmei

gia akis į raštų. Paskui pakelia galvų ir, 
žiūrėdama į mane, sako:

v-r^Tų aš nenoriu! Literas tu man pa
rodyk.

—Negalima. Pripras ranka, pradėsim 
ir raides.

—Tu niekaniekių aš nerašysiu! Juokai 
tik — kabliukai! Aš ne mergaička!

Svajų žeme.
Toli, toli, svajų žemėj, 
Žydi mano laimės gėlė...
Ten—nesuprastos, n’išreikštos — 

~ Vis, kas dieną, ilgis vėlė...

Silpnos lempos žiburėlis
Vos apšviečia baltas sienas;
Rodos nuolat jos kartoja:
“Eei, tu vienas... vienas... vienas 

Klajūnas.
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Taylorville, III

7osi iki
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Montello, Mass 242 Broadway, So. Boston, Mass.

Scranton ves

nusiminimo

norinimas
(JAUTI ŠIOS KNYGOSrei
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20c.
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Korespondencijos

non
žinome

BENJ. CANNER
336—338 Broadwa

oston

«O. BOSTON. MASS

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

be kunigo gyventi negalima, 
todėl jie ir stengiasi jį kuo- 
greičiausiai paršitraukti.

la”. Deklamavo mergina, 
“Audra prieš dięną” ir maža 
mergaitė gražiai deklama
vo, bet jos vardo negirdė-

LAISVĖS” REDAKCIJOJ GALIMA

jeigu
jau taip, tai kam sveika ra-

mažai buvo išgarsinta.
J. Kasiulis

i daug gudresni. Paveizdan, 
I Norwoode ant kiekvieno po- 
kilio pastato prie kiekvienos 
bačkos po policistą ir tada 
alus su degtine neišdrįsta 
kelti revoliuciją.

Ten buvęs

vis tai atsitiko todėl

pngnesijo pries poną 
dievą” tik per tą vieną die
ną, tai jau vienas kunigas jų 
“griekų” negalėtų panešti. 
Žinoma, šitaip griešinant,

18 W. Broadway, So. Boston, Mass.

4 liepos suėjo 50 metų nuo didžiausio mūšio naminėj karėj ties Gettysburgu. Senelis kareivis, aplankęs tą vietą, sėdi po medžiu ir įsivaizdi 
visas tas karės baisenybes.

REVOLIUCIJOS ATBALSIAI. Dai 
lūs apsakimėlis iš revoliucijos lai

bai. Su paveikslais..............
JĖZAUS DRAUGIJA arba

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

29 d. birž. vietinė lietuvių 
kuopelė buvo surengusi te
atrą su deklamacijomis ir 
dainomis. Viskas atlikta ge
rai ir publika buvo užganė
dinta. Tik nedaug publikos 
susirinko, turbūt, todėl, kad

Čenstakavo . Kiioštoriaus Slaptybės 
arba kruvini Domaco Mac och o dar- 

15c.

50c.
15c.
15c.

si tuomi, kad moterįs, gir
di, tyli ir nereikalauja vyrų 
advokatavimo

apie 
matrijarchatas. Mat, gir
di, Engelsas sako taip, o 
Westmarkas kitaip, ir jos 
silpna galvelė nežinanti, ku
riam tikėti... Labai apgailė
tina, kad Vilmaniūtė neži-

davatkoms prie to didelio 
darbo neprisideda. Bet ant 
jų mažai kas paiso.

Juras.

28 d.birž. atsibuvo 17 LSS. 
kuopos piknikas su prakal
bomis. Kalbėjo J. Neviac- 
kas iš So. Bostono. Jo kalba

Meldžiame visų tų “Lais- 
skaitytojų, kurių prenu

merata jau pasibaigė ir ku
rie gavote nuo Administra
cijos paraginimą panaujinti 
ją, kad pasiskubintumėte at-

šai ir dejuoji apie nepa
kviestus advokatus? Juk

J. L. (Leechburg, Pa.) — 
Rašykit aiškiau. Nieko ne 
galima suprasti.

teisingiausia < lyT'TFlT* A 
IR GERIAUSIA Ar I I H K A 

lietuviška -*11 1

versti Jums “Laisvės” siun 
tinėjimą sulaikyti.

“L.” Administracija.

29 d.birž. čia atsibuvo Gri
galiūno varduvės, kuriose a- 
lus su degtine iškėlė didelę 
karę ir ten buvusiems prida
rė daug nuostolių. Vienas iš 
vyrų užsimokėjo gydytojui 
už sulopymą veido 28 dol., 
kiti trįs paliko teisme net po 
35 dol. ir vienas 15 dol.

nemažesni uz vyrų 
mai, Vilmaniūtei nėra žino

Prisiųsk $1.00, o šutau 
pinsi nuo $5 iki $10.

klausytojams patiko. Žmo
nių piknike buvo gana daug 
Pelnas nuo šio pikniko ski
riama Tautiškam namui.

Reikia pažymėti, kad mū-

Neseniai garsiausių geo
logų tapo apskaityta, jog vi
sa geležinė rūda, kurią dar 
galima iškasti iš žemės, su 
dabartiniais prietaisais, iš
neša į 22,000,000,000, tonų. 
Iš tiek rūdos galėtų išdegina 
ti tyros geležies apie 10,000,- 
000,000 tonų. Skaitant pa
gal dabartinio geležies var
tojimo, tos visos geležies už
tektų ant šešiosdešimts me
tų. Vienok, žemėje yra dar 
suviršum 123,000,000,000 to
nų geležinės rūdos, kurią 
su dabartiniais įrankiais ne
galima išimti ir pilnai išnau
doti. Pagerinus įrankius ir 
sutvarkius rūdos išnaudoji
mą, iš tos rūdos dar bus ga
ma išdeginti į 53,000,000,000 
tonų tyros geležies, kurios 
užteks pasauliui dar ant 300 
metų, jeigu, žinoma, vartos 
tik po tiek, kaip dabar.

J. Stropus.

Taip, 
Homerą, Lermantovą męs 

kaipo vyrus. Bet 
męs žinome ir moteris, ku
rių nuopelnai yra labai dide
li. Kur tie vyrai,kurie galė
tų lygintis matematikos sri- 
tyj su Kowalewska? Tegul 
nurodo Vilmaniūtė, ar daug 
jų yra. Apart to, męs žino
me gamtos mokslų srityj So- 
mmervil, Led-Franklin, li
teratūroj Elliot, Krestows- 
ka, Zond, dailėj Boner, Leb- 
ren ir kitos, kurių talentai 

Mato-

laidotas vienas lietuvys, ku
ris paliko pačią ir ketvertą 
vaikučių vargingam padėji
me. Mirė iš priežasties su- 
sižeidimo dirbtuvėj.

20 d. birž. tavorinis trau-

Telephone So. Boston. 845 M

žmonėms labai patiko . Po- 
tam buvo diskusijos. Atsi
rado katalikų, kurie norėjo 
sukritikuoti laisvamanius, 
bet tas jiems, nabagams, ne
pavyko. Už katalikus stojo 
net nekurie industrijalistai.

J. Perestupas.

30 d. birželio čia atsibuvo 
prakalbos, parengtos L.S.S. 
13 kuopos. Kalbėjo “Lais
vės” redaktorius L. Prusei- 
ka iš So. Bostono. Jo kalba 
buvo labai gera ir ant susi
rinkusių padarė gerą įspū
dį. Tik gaila, kad žmonių 
mažai susirinko. Mat, tą die
ną buvo “pėdė”, tai daugu
mas lietuvių garbino rudį.

Lietuvis.

J. E. Vasaitis (Detroit, 
Mich.) Su mielu noru bū
tumėm patalpinę jūsų kore
spondenciją, jeigu nebūt už
drausta trumpint. Talpinti 
gi ištisai, kaip ji parašyta, 
męs negalime.

Burdingieris (Easton, 
Pa.) — Talpinant pirmiau 
gautą.

A. V. Paulauskas (Nor
wood, Mass.) — Straipsniu
ką apie 4 liepos sunaudoti 
negalėsim.

F. MATULAITS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS

niūtė smarkiai nusijuokia iš 
—tariant jos pačios žodžiais 
— nepakviestų advokatų. 
Reikia stebėtis iš tokio Vil- 
maniūtės drąsumo. Juokia
si iš kitų, bet pati nei to ne
supranta, kad ji pasirodo 
daug didesne juokdarė, ne
gu tie nepakviesti advoka
tai. Ji bando įkalbėti, jog
vyrams nereikia rūpintis 
moterų reikalais, jeigu'jos 
pačios apie'tai nesirūpina, 
nes tai esą juokinga ir net 
kvaila. Puiki logika! Lyg 
kad vyrai gyventų čia, ant 
žemės, o moterįs ant kitos 
kokios planetos. Taip juk 
nėra. Moterįs ir vyrai su
daro draugiją, kaip vienų, 
taip ir kitų reikalai rišasi į 
krūvą ir jų visiškas atskyri
mas nėra galimu. Jei mote
rįs yra be teisių, jei jų reika
lai nėra aprūpinti, tai nuo 
to nukenčia ne vien moterįs, 
bet ir vyrai Ot, todėl ii 
kia nurodyti moterims, kad 
jos irgi rūpintųsi abelnais 
gyvenimo reikalais, jog mo
teris yra toks pat žmogus, 
turįs tokias pat teises gy
venti ir naudotis gyvenimu,

Angliakasyklose darbai 
eina labai silpnai. Išdirba
ma vos 1, 2 dienos į savaitę.

Springfieldietis.

Romos prietarų. Per 27 me
tus nebuvo galima šliūbą 
imti korte, bet jau metai lai
ko, kaip pripažino, kad kor
te imtas šliūbas vyresnis, 
negu bažnyčioj. Taipgi ir 
krikštas dar tiktai 7 metai, 
kaip įvesta.

Marijonas.

Po lošimo prasidėjo šo 
kiai. Žmonės links 
pat rytui. Vienas 
tas atsinešė maldaknygių, 
bet nepardavinėjo, tiktai 
duktė pardavė labai daug 
agitatyviškų knygelių, kaip 
tai: “Dievas, dangus ir pra
garas”, “Paslaptis”, “Jėzaus 
draugija” ir kitų.

Kaip girdėt, pelno kuopa 
turės apie $30.00.

me
vyro ar vienos 
nuo abiejų.

Tiesa, Vilmaniūtė remia

vyrai kalba, tai tas dar ne
reiškia, kad jie jieškotų iš

vien tik m o te rise

skebais, bet tas jiems nesi
seka. Vienas streikierys jau 
tapo papjautas peiliu. Pa
pjovė jį skebas Crane iš St. 
Louis, Mo. Skebas žmogžu
dys buvo suareštuotas, bet, 
užstačius kontraktieriams 
$10,000 kaucijos, tapo pa- 
liuosuotas iki teismui.

Birželio 23 d. Antanas 
Kučkaitis bandė papjauti 
savo uošvį V.Mikulį, bet uoš
vio būta drutesnio, tai šitas 
atėmė peilį nuo savo užpuo
liko žento ir jam pusėtinai 
gerai įpjovė, kad reikėjo 
įpjautąjį gabenti ligonbu- 
tin, o pjovėją kalėjiman. Bet 
šieji pjaustėsi ne už streiką, 
tik už mielą degtinę. Abudu 
yra karšti ir dievoti katali-

ganymo
kaip tą įsivaizdina sau Vil
maniūtė. Kiekvienas, kuris 
dar nėra ubagas dvasioj,

29 d. birželio atsibuvo 
prakalbos lietuvių švento 
Juozapo parapijos. Kalbė
jo vietinis neprigulmingas 
kunigas Mickevičius. Jisai 
savo trumpoj kalboj gerai 
papasakojo apie Rymo-ka- 
talikų kuniginį trustą, nu
rodydamas, kaip tasai trus- 

pagauti tamsius 
žmonelius į savo žabangus 
ir išnaudoti juos. Taigi čia 
dar kartą pabrėžiu, kad ku
nigas Mickevičius dėl lietu
vių yra geras žmogus.

Viskas būtų gerai, kad tik 
Scrantono pirmeiviškesni 
lietuviai tarp savęs daugiau 
■susitartų ir vengtų vieni ki
tiems kuomi nors užkenkti. 
Kolkas pas mus to nėra. Pa
veizdan, trįs pirmeiviškos 
draugystės ant 10 liepos nu
tarė parengti ekskursiją. 
Pelnas tos ekskursijos bus 
skiriamas statymui tautiš
ko namo. Parapija gi nuta
rė tokį pat pasilinksminimą 
parengti ant 7 liepos, vadi
nasi, užbėgo anoms draugy
stėms už akių. Tas yra ne
gražu ir ateityje reikia to 
vengtL

Galop reikia nurodyti ir 
tai, kad Vilmaniūtė pasakė 
didelį nonsensą kas link mo
ters būdo. Girdi,- ji yra ko- 
ketka, veidmainė ne tik mei
liškuose, bet ir kituose daly
kuose. Labai gali būti, kad 
Vilmaniūtė išties yra pir
mos klesos koketka ir veid
mainė, tačiaus visos moterįs 
tokios nėra. Abelnai 
liškuose dalykuose moterįs 
daug mažiau veidmainiauja, 
negu vyrai. Didžiuma mo
terį) pilnai pasitiki vyrams, 
bet vyrų didesnė dalis arti- 

meiliais žode-

per express jums geras gyduoles. 
Siųsdami pinigus, adresuokite šitaip:

P. JATULIAVIČIUS

no. Tuomet ir ji suprastų, 
ar moteris gali turėti tokias' 
pat teises, kokias turi vyras, 
ar ne. Dabar, matomai, jai 
tas klausimas yra neaiškus 
taip, kaip jai neaiškus ir vi
sas žmonių gyvenimas.Pasa
kykit, kuriam lai ji tiki, — 
Westmarkui ar Engelsui — 
o ji jums pasakys, kuom tu
ri būti moteris...

Čia jau matosi netik juo
kingumas, bet ir... protavi
mo nenuoseklumas.

Toliau Vilmaniūtė su išdi
dumu sušunka: “Kur yra 
moterįs — Homerai 
mantovai ir kiti?

“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas. 50c.
“KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” .
“KIBIRŠTIS ŠVIESS.”........
“GIEDROS KALENDORIUS

Taipgi galima gauti šie puikus pa 
veikslai:
“PASKUTINIS STREIKAS.
“BLAIVININKŲ PUOTA.”
“KAPITALIZMO SISTEMA
“MEDIS NEDORYBĖS.” ..

Reikalaudami knygų arba paveiks
lų, rašykite sekančiu adresu:

“LAISVĖ,”
242 Broadway, So. Boston, Mass.

Springfield, III.
Birželio 29 d. čia atsibuvo 

prakalbos surengtos LSS. X 
rajono. Kalbėjo drg. L. 
Prūseika iš So. Bostono. At-

Taipgi mūsų aptiekoj randasi įvai
rių geriausių gyduolių, teisingai su
taisytų. Aptiekoj randasi lietuvis 
aptiekorius P. A. Jatulevičius.

maniai surengė prakal
bas. Kalbėtojum buvo M. 
Mockus, kuris kalbėjo apie 2 
valandas laiko. Jo kalba

A. Čekanauskas.
Norwood, Mass.

4 liepos čia atsibuvo pik
nikas, parengtas LSS. 133 
kuopos.' Žmonių prisirinko 
daug ir labai gražiai pralei
do laiką. Reikia pagirti 
Norwoodo socijalistus už 
tokį gražų šventadienio pra
leidimą.

Visai kitaip linksminosi 
katalikai. Jie sriaubė iš 
bačkučių rudį ir šūkavo ne
gražiais žodžiais. Kiek jie

LIAUDIES DAINOS 15c.
MOKSLAS RANKŽINYSTfiS arba 

kaip pažinti žmogaus praeitj ir at
eitį..............................................  15c.

LEKCIJOS apie at.skirimą ženklų 15c.
VADOVAS Keliaujantiems į Ameriką 

ir iškeliaujantiems ............... 15c.
NAUJOS KANT1ČKOS arba politiš

kos giesmės............................ 30c.
PASLAPTIS. Puikių dialogų ir mo

nologų rinkiny

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,jokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. C st.

TĖVYNĖS LAUKUOSE. Jovaro raš
tų rinkinys.................. -.......... 10c.

BEŽDŽIONIŲ PREZIDENTAS. Juo
kingas apsakymėlis................... 10c.

SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽIŪROS 
ir reikalavimai........................ 10c.

TEATRAS ŽMONIJOS GYVENIME.
Labai naudinga knyga............ .. 20c.

PRASIKALTIMAI ir prasikaltė-

Motreal, Canada.
Atsibuvo LSS. 84 kuopos 

balius su įvairiais lošimais. 
Tai 1-mas toks balius Mont
real, nes publikos prisirin-' 
ko į 300 ir visi buvo užganė
dinti. Pasišnekėjo Maikė su 
Tėvu, teipgi pasakė Džian 
Bamba spyčių. Atlošta dia
logas, “Kapitalistas ir šmėk-

ma, nes, jei žinotų, nedrįstų 
sakyti, jog moterįs nėra at
sižymėję literatūroj, kad jos 
tiktai seka kitus (suprask 
vyrus) ir nieko originališko 
netveria. Tiesa, moterų di
delių talentų yra mažiau, 
bet tam yra tam tikros prie- 
•žastįs. Juk pati Vilmaniūtė 
sako, kad moteris yra moti
na. Ir motinos pereigos rei
kalauja daug energijos ir 
spėkų, tatai ir nestebėtina, 
kad iš moterų yra mažiau, 
kurios būtų atsižymėjusios 
savo dvasios tvariniais. Tai 

> viena. Antra, jų ekonominė 
ir politiška nelygybė neleis 
džia joms pilnai parodyti sa
vo savystovumo, talento.

kinis nuvažiavo koją vienam 
vaikinui lietuviui. Per keno 
kaltę ta nelaimė atsitiko, ne
galima žinoti.

29 d. birž. atsibuvo pui
kios prakalbos. Kalbėjo 
“Laisvės” redaktorius drg. 
L. Prūseika. Jo kalba žmo
nėms labai patiko, ką.liudijo 
didelis delnų plojimas. Dek
lamavo Lekešienė ir Starke-

sų visos susivienijusios 
draugystės nutarė viso va
saros sezono pasilinksmini
mų pelną skirti tautiškam 
namui. Tai yra labai gražu. 
Tik vieni kaziukai su savo

supranta, jog išgany
mas, žmogaus gyvenimo lai- 

nepriklauso nuo vieno 
moters, bet

moterįs tyli. Reiškia, jos 
nemato nieko tame blogo, 
apart naudos. Čia jau aiš
ku. Sveika irgi nepakvies
ta nori advokatauti. Ar ne?

Vilmaniūtė, nežinodama, 
sukasi lyg užburtam rate 

klausima — ar buvo

nas su savo 
liais prie moterų tik dėlto, 
kad kokiu nors būdu iš jų 
pasinaudoti. Šitą mums pa
tvirtina daugybė gyvenimo 
faktų.

Man rodos, kad tas jos 
straipsnis yra' klaidingas iš 
visų atžvilgių.’ Todėl tikiu, 
jog neatsiras tokių moterų, 
kurios persiimtų jos kreivo
mis pažiūromis.

Gyvenimas, ypač darbi
ninko, nėra žaislas. Gyve- 

tai begalinė kova! 
Irtą kovą galima išlaikyti 
tik tada, kada ne vien vyras, 
bet sykiu ir moteris rūpina
si gyvenimo reikalais, abu 
bendrai kovoja ir neša gy
venimo našta.

Valandoa:
Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare, 
Nedaliomis iki 3 vai. po piet.

kiekvienas girią kalbėtoją, 
kad labai aiškiai ir gražiai 
kalbėjo. Žmonių atsilankė 
neperdaųgiausia iš priežas
ties didelės šilumos,nes buvo 
net 100 laipsnių karščio. 
Kur kas būtų buvę geriau, 
kad rajonas prakalbų marš
rutą būtų surengęs kiek vė
liau, kada oras būna vėses
nis. Šitaip męs perdaug su- 
varginam kalbėtoją ir dau
gumas žmonių negali ant 
prakalbų lankytis.

Namų budavotojų strei
kas dar vis tęsiasi. Kont- 
raktoriai bandė dirbti su

Kuris iš “Laisvės” skaity
tojų prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanų 
sekančias knygas: “Censta- 
chavo Kiioštoriaus Slapty- 

“Revoliucijos atoal- 
“Mokslas Rankažinys- 
Lekcijos apie atskirimo 

ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siųs
kit Money Orderiais šiuomi 

“L A I S V£"

29 birž. burdingbosiai šaukė 
susirinkimą dėl sutvėrimo 
unijos. Susitaikę nutarė 
nelaikyti burdingierių pi
ginus, kaip už dolerį ant sa
vaitės.

Išrinktas komitetas vaikš
čiojo po stubas, prikalbinė
damas, kad ant jų nutarimų 
pasirašytų nedalyvavusieji 
susirinkime ir nelaikytų 
burdingierių pigiau.

Nežinia, ką ant to paša-
šFaip ar tS° be?laŠiŽ kad P™ bačk°8 nebuv0 Pa’ 
kimas sukėlė neapykantą. 8tatytas Polieistas su buože. 
Daugelis gaspadinių pakėlė KltlJ išteku lietuviai 
mokestį. Burdingieriai, ne
užsiganėdindami, vaikščioja 
ir jieško bent geresnės vie
tos už brangesnę mokestį.

Mūsų aptiekoj randasi geriausios 
gyduolės, kurios sulaiko šutimą ir 
naikina prakaitą. Vartodamas mūsų 
gyduoles suteiksi smagumą kojom, 
nes tos gyduolės užlaiko kojas sau
sas ir sveikas. Kada kojos sveikos, 
tai ir autuvas ilgai n?šiojas.

Ilgai nelauk. Prisųsk $1.00 per 
pačtą money orderiu arba registruo
tu laišku, o męs tuojaus prisiusime

Neseniai prapuolė J. Ku
raičio vaikas apie 7 metų 
amžiaus. Po 10 dienų rado 
St. Lawrence upėje prigėru
sį. Tėvai 
kreipėsi pas kunigėlį, bet 
tas atsisakė kavot, nes į pa
rapiją nepriklauso. Tada 
atidavė i chramatoriją sude
gint. Pagirtinas pasielgi
mas, bet bobelės labai pailso 
ir suvargo, bebčgiodamos 
viena pas kitą su pletkais.

S. Taurinskas savo mer
gaitę nenešė į bažnyčią, bet 
atliko visą tą “biznį” korte. 
Nors miestas labai šventas, 
bet jau atsiranda laisvesnių 
žmonių, kurie atsisako nuo



VIETINES ŽINIOS AR NORI

PIRMYN
SAVAITINIS LAIKRAŠTIS

AKIS

LAIVAKORČIŲ IR PINIGU* SIUNTIMO AGENTŪRA

Laivakortes'%,*

NAUDOKITĖS PROGA! ihAWfi

A. G. Groblewski

GEORGE BARTASZ1US

PIRKIT SVEIKIAUSIUS GĖRIMUSStoughton, Mass
arba P. O. Box 45, Stoughton, Mass

$1.00

25c

LAIVAKORTES
25c

PIGUS NAMAS $1.2

25c

50.000 Kataliogų DYKAI!

48 Exchange St
I 28 Essex st

$2.00
$1.00

25c
25c

25c
50c

$2.00
$2.00

Toliaus
Adrc-

THE 1 
MAGIC I 
SILENT

Jei nori keliaut į 
seną Tėvynę arba 

jei nori siusti

mui 
ėjimo 
Skaudėjimo

BOSTON, MASS

maudynėse ant L st., So. Bo
stone, iškilo peštynės tarp 
airių valkatų ir ateivių. Val
katos pradėjo vyti ateivius 
iš maudynių laukan. Tie pa
sipriešino. Į peštynes įsimai
šė policija ir nuramino val
katas.

DOVflNftl-DOVANfll!
KNYGA SVEIKATOS bei nau
jausio mokslo ir ką reikia daryti 
apsirgus. Teip-pat kame ir kur 
greit išsigydyti, lygiai ta knyga 

„DAKTARAS“ 
parodo, kaip nuo ligų apsisaugoti.

Pereitoj nedalioj D. L. K. 
Vytauto draugystė paauka
vo Labdarystės draugijai 
dėl nupirkimo salės $200.00. 
Taip pat buvo paduotas su
manymas, kad dat pasko-

dėl 3 Šeiminy su 9 kambariais 
ant Bolton St., netoli D st. 
Kaštuoja $1100 ir tik $100 
reikia į mokėti. Savininkė yra 
našlė ir už skolas turi greit 
parduoti.

Lithuanian Agency
315 Broadway,So. Boston

F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St., New York, 
prs Klchtcr’io Congo Pillčs yra gcrOa nuo viduriu suktelėjimo.

Kokia priežastis taip pigaus ir greito 
pardavimo, galite dasižinoti “Laisves” 
redakcijoj.

I'uos keleivius, kuri 
cų, aš imu į i 
vietos

nužemintas kainas 
gerų laivy: 
May 31 į Liepoj y

,, į Rotterdamą

padarysite
Laišku Rašykite aiškiai

CHEMICAL 0(1

Samdome darbininkus
dėl gelešinkeliy, Canadon 

fabrikų ir farmy.
United States

Employment Office
43 Portland st., Boston, Mass.

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

(iarsių Lietuviškų l.enkškų Vasty

Prašom atsilankyti j mūšy 
ofisą. Parduųdapie šipkor- 
tes ant geriausių laivų ir 
siunčiame pinigus į visas da
lis svieto.

K. Yurgeliunas 
233 Broad way, So. Boston.

Tel. So Boston 605

A 1VAŠKEVIČ, Mgr

tai visada pirk pas 
(i. BARTASZIŲ 

Dabartiniam laike iš Hamburgo j Bostoną galima atvažiuoti tik už $10.00. 
gyvenanti rašykite į jums artimiausį ofisą, o visas žinias mielai suteiksime 
suokit šiaip:

AR MANAI KELIAUT Į 
TĖVYNĖ?

Kątik išėjo iš po spaudos 
nauja knygele 32 puslapių

Didelės vogos, vertės $150, antros vo- 
gos- $75, Registeris $250, Aisbuksis 
$150, Vežimas ir Arklys $260. Taipgi 
yra kitokiy smulkesniu daiktu. 'Puoš 
visus daiktus gausite labai pigiai, jeigu 
atsišauksite greitai šiuo adresu:

VISIEMS ATIIOL’Y.I ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Knygelę parengė SENAS VIN

CAS, kurioje telpa juokinga ko
medija ir daugybė Monologu, Di
alogu ir Deklamacijy. Kiekvie
nas jaunas ar senas pirmeivis lai 
Tą nusiperka. Kainu Iff c. 
Reikalaukit:

“LAlSVfi”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

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

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. ELM <ZMAIN STS.. PLYMOUTH, PA.

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE LIKIERHJ PARDAVĖJAI

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

galo gerklės ir gulėjai kėlės savaites?

. Dr. Richter io

Geriausiai žinomam ir teisingiausiam šeimynos store.

Niekur kitur negausite geresnio vyno ir likierių nes 
męs parduodam geriausius už žemiausią kainą.

Parduodam į Luiropą ir iš Euro- 
pos ant Visų linijų ir už pigiausių 
kainų 
žiuojaį Am 
pat gyvenimo vietos ir pervedu 
per rubežių liuesai be jokių užru- 
bežinių pasportų. Išvažiuojan
tiems iš Amerikos j Rusijų pnrų- 
pinam konsulio' paliudijimų del 
pervažiavimo liuesai per rubežių.

Naujos Mados

GRAMOFONAI

Parsiduoda visai pigiai 
bučernės rakandai.

Pinigus siuskit pačios ženkleliais šiuo adresu.

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

gauti DYKAI dvi gerai, setu- 
kas ir Kalalioga visokiu geru 
niagiszku szt'uku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la- 

I Lai nori, o nežinai kur ju gaut? 
/Jeigu taip, tai atsiusk savo pil- 
j na ir aiszkn adrese, o asz tuo- 
/ jaus ta Katalioga ir tas sztiikas 

tau nusiusiu ihkaT. Adresuoki
JUOZAS J. szlikaS, 

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

NAUJA IR PUIKI KNYGELE

"PASLAPTIS"

dėtas ant extra susirinkimo, 
kuris atsibus 18 d. liepos.

Tų pačią dieną šv. Petro ii 
Povylo draugystės susirin
kime buvo didžiausias triuk
šmas. Kada tai minėta drau
gija buvo nutarusi paaukaut 
Labdarystės draugijai 150 
dolerių dėl nupirkimo salės. 
Dabar Labdarystės draugy
stės delegatas paprašė tų pi
nigų. Atsirado smarkių 
priešininkų ir sukėlė di- 
džiausį triukšmą. Iš tos 
priežasties tas klausimas li
ko neužbaigtas.

Mums rodos, kad būtų di
džiausia sarmata šv. Petro 
ir Povylo draugystei, 'jtdgu 
ji nuo savo prižado atsisa- 
kytų.

Nekurie progresyviskes- 
ni tos draugijos elementai 
mums pranešė, kad jeigu 
šv. Petro ir Povylo draugys
tė neaukaus nieko Labdary
stės draugijai, tai ir turės 
skilti į dvi dalis, kaip kad 
skilo šv. Kazimiero draugys-

Jei norite aiškiai suprasti darbininkų klesos gyvenimo ir judėji
mo reikalus; jei norite sekti šios šalies politikų ir turėti žinių iš 
viso pasaulio kraštų; jei norite apsipažinti su visuomenes ir gamtos 
mokslų klausimais, - tai užsirašykite laikraštį “PIRMYN”.

Prenumerata metams: Suvienytose Valstijose $1.50
Užsieniuose $2.00

“PIRMYN”
748 W. Lexington st., - Baltimore, Md.

PAIN-EXPELLERIS 
tas ištikimas senas naminis vaistas duos /T 
pagalbą ir prašalįs ilgą vargą jeigu 
urnai vartosi.

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

Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir \ ?
žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo. j

261 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS

Prisiųsk už 3c štampų, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausių Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokia kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojaus.

I P Tniniln 822 Washington St.
• I llUllla? I3OSTOINJ. MASS:

Tikras lletuvys suko taip: jeigu 
sergi, tai kreipkis tiesiog pas tei
singu. daktarų, o tiktai tenai aptu
rėsi teisingąpngelbųsavo ligoje. Ne- 
mčt.lk savo sunkiai užprocevotus 
pinigus, bet jeigu sergi, tai kreip
kis ypatlšknl arba laišku tiesiog 
pas daktarą Ignotu Stankų, o aptu
rėsi teisingą pag»H>ą, Jis gydo vi
sokias ligas : vyri], motorą ir vaikų. 
Ligas kulias jau yra nebegalinta 
išgydyti su lėkaistomis, gydo su 
pageliai elektriko ir darymu ope
racijų. Dr, Staukusturi savo icc- 
ną I’rlviit iškų natoidją, 
kur piiinm ir užlaijto visokius ligo- 
s (lėka rstos) kokios tikt ai yra ant 

t galima matyti

K y. Taylor (mua supilstyta) linuką 
Decatur Club, visa kvorta..............
Apricot Brandy, bonka....................
Duffy’s Malt, bonkw..........................
Ferguson’s Scotch...............................

Perkant žiūrėk, kad butų ta murkė, 
o Kausi teisingai.

Ce.-iausia gyduole nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečių, Krūtinės, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokių vabaliukų.

Egiutero No. 1. -
Egiutero No. 2. '
Zmijecznik - 25e., 50c. ir
Gumbo Lašai -
Meškos Mostis -
Trejanka.......................................
Limmentas Vaikams
Gyduoles nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių

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

ir Kruvinosios
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabd 

Galvos Skaut
Lašaynuo Dantų 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojų - . - 
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugo toj as 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo

WILLIAM !-. J. HOWARD
Lietuviška pavarde buvo 

Vincas E. J, Kavalinuskas

Peikant gorčiais, nuleidžiamo už žemiausias kainas

Kentucky Straight Degtines pilnos micros gorčius $2.00 , 
Californijos Brandes gorčius ^2.00

Alų, Elių, Porterį ir 'Tonikų galite gauti skryniomis, bačkomis. pusbaČ 
kinis ir bertainiais. Perkantiems daug ant balių, veselijų, krikštynų i 

kilų pas*linksminimų nuleidžiamo labai pigiai.
Atsilunkykile pas mus, o užtikrinatne, kad ik mus patarnavimo busite užganėdinti

“Storas su žemiausiomis kainomis’’

TRIS GEROS KNYGOS: <

ausios Dainos ir Eiles

ADOMAS
ir JIEVA

SU PAVEIKSLAIS
Kiekvienas žinome seną pasaką apie 
musą pratevius, vienok šita nauja 
pasakaite geriaus išaiškina ir paveik
slais nurodo sutvėrimą ir gyvenimą 
pirmąją žmonių.— Ųabai užimanti ir 
žingeidi kiekvienam/

Prisiąsk mums 10c arba dešimtu
ką į konvertą, o tuojaus prisiąsime 
tamistai šitą naują knygelę.

J. ILGAUDAS
1841 So. Halsted St. Chicago, 111.

Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 
Kiekvienam pritaikau pagal jo norų ir pasiuvu pa
gal naujausių madų. Senus sutaisau, išplaunu, iš
valau, išprusimi ir padarau kaip naujus. Visą darbą 
gvarantuoju. Taipgi priimu iš tolimesnių miestelių, 
kurie prisiunčia audimų del siuto arba kitokio ap- 
vilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimą, kaip nu
imt mierų ir madas dėl išsirinkimo. Todėl, lietuvia- 
ir lietuvaites, reikale kreipkitės pas savo tikrą ta” 
tietj, o busit užganėdinti.

' P. BUZEWICK,
Athbl, Mass.

Jei manai, tai čia paduodu 
keleto

Siunčiam PINIGUS į 
visas svieto dalis. 'Taipgi išimti
nom visų viešpatysčių pinigus. 
Iškolektuojani Pinigus, sudėtus 
kitose Amerikos ir Rusi jos liau
kose. Visada kreipkitės pas:

J Telefonas Richmond 22120 — I
; „ 2787-j ;

i Dr. David W. Rosen i * ! jj 321 Hanover Street Į 
? UOSTOM. MASS, i
į Mano ofise galite susikalbėti vi- J 
* soso kalbose. i
f VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai, ryto I 
A Nuo 2 Iki 8 ir nuo 7 iki 8 vak. J

I Akušerkai

Apie 80 visokių dainelių. Kaina 20c

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

MEILES KARŠTLIGE
meilę...................................................................  2<

Imant visas tris sykiu, atiduodam už fiftr

Nauja Lietus litu 

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome ge
riausia SIUVAMAS 
MAŠINAS, puikiau
sius Gramafonus ir ki
tokius muzikaliSkus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus. Bai- 
sikelius, visokius laik

rodžius ir tam panašius daiktus. Duodame 
lekcijas ant visu inuzikališku instrumentu.

A. RAULUKA1TTS ir ,L GIRDVAINIS
1 net aviai savininkai

SO.VBOSTON evoi-H oo.
310 Broadway, So. Boston, Mass.

Reikalaujame Agentų
PADARYSITE DAUG PINIGO.

KLAUSYKITE! Męs išdirbame visokias 
stebuklingas šeimynos gyduoles, kaip tai, 
Magiškas Atleiiiinuis. didžiausias sveika
tos stiprintojas. Butylax, del kepenų, 
gardžiai valgosi, kaip kendės; lai yra ge
riausias pasaulyj žarnų vaistas. Stebuk
linga Salve, nesutepa drabužiu ir staiga 
susėda in odų, ir išgydo stebuklingai grei
tai. Plaukę Tonikas padaro stiprius ir 
gražius plaukus. Ve:do Smetona padaro 
odų švelnia ir skaisčia antsyk. Čiulpimo 
Gumas, geresnio negausite niekur. Taip
gi daugelis kitu naudingu vaistu. Rašy
kite šiandien del gavimo artesnių žinių ir 
likite' mus pirmu agentu 
džiausi bizni

T OI >1 >
VVvilKMttl 11$33.00 

31.00 
June 7 į Hamburg iš Boston

$35.00 
,, 10 į Rotterdamą 35.00 
,, 10 į Bremą, Express,

G paras $40.00 
,, 14 į Liepojy tiesiog 33.00 
,, 17 į Bremą Expr. 40.00 
,, 28 į Antwerp Expr .35.00 
,, 28 j Liepojų 35.00 
Norėdami ką nors daugiau 

sužinoti, adresuoki! pas
Bartašių, Agentą

261 Broadway, So. Boston, Mass, 
arba

558 Broome St., New York City

Telefonas Bell Dickinson 37-57 w.

DAKTARAS IGNOTAS STANKUS

Harrison Rye XXXX. visa kvorta.. $1.00 
Darlin Straight, visa kvorta................... (>5c
G. O. Blake (mus supilstyta) bonka... ,79c 
Hunter Rye (mus supilstyta) bonka. . ,89c 
Golden Rye X X X X. visa kvorta...........75e

aPz,u" 
r •m e

"/ ir prirenka- 
me Akinius

M.S. STONE
Aki'j Specijalistas

399 a Broadway K,™ 
arti E Street

315 V/. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Suč&dyk savo sveikatą irpinigus <9 Nusipirk musu nanjau-JjĮSy šio pagerinimo PROSĄ
‘ir atlik prosinimąį nu- 

A J sę laiko su mažais išlai-
^a‘s *r Isiko gaišimu. 
VisadK gatavas;šiluma 

a reguliuojama.galipro- 
syti laukę ar viduje; 
Kiekvienai moteriai nu 
tinai reikalingas. Rašyk 
apie platesnias žinias. 
Agent geras uždarbis 

The J. Ilgaudas Novelty Co.
1841 So. Halsted St. Dept.4 Chloago, III

epenų 
Valytoiaa Plėmų Drabužiuose 
Rožės Balsamas 
Kinder Balsamas 
Bobriaus Lašai 
Švelnintojas 
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas 
Egzema arba G’ 

pas Vaikus 
Groblevskio I’leisleris

(Kaštavolo) 
Pamada Plaukams 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausį 
Gyduolęs nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistus (didesnė) 
Akines Dulkelės 
Gydymas tnuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

Aš užlaikau Columbios gramofonus 
su lietuviškomis dainomis, kurias iš- 
gieda labai gražiai ir aiškiai. Ant 
abiejų pusių yra kitokia dainelė. Re
kordai yra padaryti stipriai ir gali 
laikyti kelis metus. Kiekvienas rekor
das ktiinupja tik 75c.

Jeigu norit turėti gerą gramofoną, 
tai tuojaus rašykite pas mane, o aš 
jums pristatysiu greitu laiku už pi
giausią kainą. Jeigu norit mano ka
talogo, tai atsiųskit štampą už 2c., aš 
nusiųsiu jums didelį ir puikų katalo
gą, kuriame rasit visokiu mašinų su 
triūbomis ir be triūbų. Jeigu reikia 
gražių gromatų, galite gauti pas ma
ne tuziną už 25e., 6 tuzinus už $1.00. 
Taipgi galima pas mane gauti Grob- 
lewskio liekarstvas. Apart to užlaikau 
puikiausius laikrodėlius ir, reikalui 
esant, pristatau į namus.

Kreipkitės šiuo adresu:
CHARLEY GRANECKAS,

Atlrol, Mass.Ii r

M AI II J ’R, Aįjen L

Rusiškai-Amerikoniška Agentūra

ai Pabaigusi kursij Womans Medical 
o) College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbų prie @ 
•R gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 5? 

pagelbų in vai Hose moterų ligose.

» F. Stropiene, „„oa’.A'av *
* .SO. BOSI'OiN, 1MA4SK. *

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas

ŠITOJ KNYGOJ „DAKTARAS“ netik 
pamokina kaip Ir kur nuo visokią ligą gerai 
išsigydyti, bet telp-pat labai gražiai, kaip tik
ras tėvas pamokinu Ir kaip nuo visokią ligą 
apsisaugoti. .

KNYGOJ „DAKTARAS“ labui daug ap
rašo apie vyrą ir rtioterą lytišku gyvenimą Ir 
aiškiui, atvirai telp išdūstinėje, jog kltoso 
knygose apie tokias paslaptybes negulite, at
rasti. Šita knyga kiekvienam vyrpi ir moterei 
labai reikalingu, turėti, kad žinoti kaip ir ką 
daryti, seniems ir Jauniems ir kaip laimingai 
gyventi. Čion viską negalimu aprašyti, bet tik 
perskaičius knygą atrasite.

ŠITA KNYGA llliustruota pMkhtls moks- 
sllškais paveikslais ir apie žmogaus kimo su- 
budavojimąsu visokiom.s paslaptybėmis.

Apie MEILES DALYKUS „Daktarus“ 
nemažai rašo.

YPATINGAI serganti, nusilpnėjj;, sukliu
rę, pasigadinu per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežiomis 
telp iižslsetiejiislomls Ir užsikrėtusiomis ligo
mis, šitoje knygoje at rasite t ikrą rodą.

JEI-sorgi aid. kokios nors ligos, tai pir
miau no kaip kreipsies prie kokio nors gydy
tojaus, arba vartosi liekurshis, reikia perskai
tyt knygą „Daltluras“, nes diileles daugybės 
žmonią, kurie tik perskaitė šilą knygą, išsi
gydė.

TODĖL, kad ta knyga del labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas ją apturės visai 
dovanai,kuris tlkalsiąs keletą štampą už pri- 
sluntimą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą Ir adresuok telp'-

The PHILADELPHIA M. CLINIC, 
1117WaInut st, Philadelphia, Pa.

TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 
st'rgi, jautiesi kokį nors nesveikumą ir reika
lauji geros, teisingos pugelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai alsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, l’h. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk, Ateik.

Ofiso valandos kasdien 10 iš ryto liti •! po 
pietą. Nedėl. Iki 3,o Utar. ir l’ėtn. vakare nuo 
ii iki 8.

Dr. Ign. Stankus civiliškoj formoj. 
nlilH. Čionai rnudasi visokios gytlt 
svieto; visokios elektriškos iiinšiiios su pagelbit kurių 
visus žiuognus kaulus.

J ) A U G Y B ES I ’ A1 K A VO N1 Ų
Už išgydymą nuo visokią ligą. Čion sutalpinti visą yra negalima, bet kelios padčka- 

vones talpinasi su pavelijimu pačią pacijentų. Aš Juozapas Gudauskas, 417 Chesnut St., 
Newark, N. J. ištariu širdingą ačiū daktarui Ignotui StanlAli už prisiuntimą gyduolių nuo 
sunkaus kvėpavimo, užkietėjimo vidurių, skaudėjimą kaulų ir abi lno nusilpnėjimo. Nuo 
pirmos dienos pajutau, kad nuo jųsų gyduolių teisingai sugrįsta mano sveikata ir daugiau 
gyduolių nebereikalauju. Victoje*p;‘dėkavoi:cs aš nepatingėsiu atv erti savo burnos prieš 
savo draugus ir pažįstamus. Aš Juozapas Šallinskas, 670 So, Pleasant St., Kenosha, Wis. 
ištariu ačiū savo draugui Jonui Šąltinskui už patarimą kreiptis prie, d-ro Ignoto Stankaus. 
Aš likaus išgydytas nuo išbėrimo spuogais ant kūno. Juozapas Vinkcviče, 40 Cross Si., 
Boston, Mass, širdingai dėkavoju Dr. Stankui už išgydymą mtmęs nuo skaudėjimo galvos, 
sunkaus kvėpavimo, kosulio, ir sugrąžinimo jaunų dienų. Ta".stos vardą garai, siu vsur 
Bostone tarp lietuvių. Ona Marsatffkienc, 2 Hutchinson St., Jo’ostown, N. .1. Id.os išgydy
ta nuo Nervų ligos, negalėjimą miegoti ir j uitin u lakstutį kraują su mėžė.ii ia>; ant viršaus 
kūno. Adele Bagdonas, P. O. Box 95, Puritan I’a. likos išgydyt., nito slinkimo plaukų. Jonas 
Saurusąitis, 3206 Stanford St., Pittsburgh, Pa., mane išgydė Dr, .Stankus nuo išbėrimo 
spuogais ant veido. ,1 K GYDO LIGAS.

Nuo skaudėjimo strėnų, — sąnarių ranki) ir kojų, skaudėjuno paširdžių, ■ peiių ir 
kaulų, — reumatizmo,— nuo visokių kraujo ligi,, uįlrre 
spuogų ant veido ir kūno, - užkietėjimą ir mdirbimą vid 
dervinių, — slinkimą plaukų, — skaudėjimą g. lve . viso 
ir kepenų ligas, — nervų ligas — neuralgijos >i< g < limo i
— peršalimo kosulio—sunkaus kvėpavimų negalcjiuK
— visokias moterų ir vytų ligas.

Visuomet kreipkitės ypatiškai arba r.u laišl tt ant tikro a

Dr. Ignatius 
1210 South Broad Street,

Ofiso valandos: Iš ryto nuo 9 iki-tl, Po pietų nuo 2 iki 4 ir vakarais 
Nedaliomis nuo iki lt vai. ryto ir n»o 1 iki 4 valandai po )

I

* -.v




