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Kokia bausmė paskirta 
upijistams.

Geležies ir tilty unijos na
riams jau išnešta teismo nuo
sprendis. Kaip jau rašėme, 
tiktai du iš kaltinamų j y pa- 
liuosuoti. 38 žmonės, tarpe 
kuriy 30 turi savo šeimynas, 
susilaukė labai aštrios baus
mės.

Prezidentas unijos F. M. 
Ryan nuteistas ant septynių 
mėty į federališką kalėjimą 
Leavenworthe. šeši nuteis
ta ant šešių mėty kalėjimo. 
Jie paeina iš įvairių miestų 
Suv. Valstijų, du ant keturių 
mėty, dvylika ant trijų mė
ty, keturi ant dviejy mėty ir 
šeši po metus.

Grand Jury susidėjo iš vi
dutiniškų kapitalisty ir nieko 
neišmanančių farmeriy. Tie 
lengvatikiai įtikėjo McMa- 
nigalo parodymams, kuris 
kalbėjo tą, kas kapitalistams 
patiko.

Kuomet buvo apskelbta 
teismo nuosprendis—baisi 
tragedija pakilo teismo name. 
Prasidėjo motery verkimas 
ir rankų blaškymas. Niėkas 
tokios bausmės nelaukė.

1 d. sausio juos visuš’ nu
gabeno į federališką Leaven- 
wortho kalėjimą. Pasakoja, 
kad jie visi, pirm 
buvo baisia; nusiminę. Visą 
laiką raudojo, poteriavo ir 
giedojo šventas giesmes.

/ Kriaučių sveikas.
/ Milžiniškas kriaučių strei- 

kas jau prasidėjo. Ligi 2 d. 
sausio atsitiko ve kokie daly
kai. Reikia pasakyti, kad 
kapitalistiška laikraštija ar
ba užtyli, arba iškraipo strei
ko atsitikimų bėgį.

Kada streiko pasiuntiniai 
atėjo apšaukti streiką, į dau
gelį dirbtuvių neįsileido. Iš 
tos priežasties vienur-kitur 
kilo riaušės.

Kaip ir visur prasidėjo a- 
reštai. 31 d. gruodžio ir 
pirm to viename tik Brook- 
lyne areštuota 15 kriauČiy. 
Tarpe areštuotųjų daugiau
sia kriaučiai su lenkiškomis, 
vokiškomis ir žydiškomis pa
vardėmis.

Bosai laikosi gana drūčiai. 
Jų ūpas gana geras ir jie ti
kisi laimėti. Vienok geras 
ūpas neapleidžia ir darbinin- 
ky. Streiko lyderiai užganė
dinti streiko pasekmingumu. 
Geriausiais streikieriais yra 
kirpikai.

Valstijos arbitracijos ko
misija nori būti tarpininke 
tarpe streikieriy ir savinin
kų. Kaip jai pasiseks ta ro
lė sulošti, sunku spręsti.

Socijalistai išleido atsilie
pimą, kuriame raginama 
remti streikierius. Visuome
nės priejauta streikieriy pu- 

< sėj. Atsibūna daugybė mi
tingų. Sakoma, kad kitų 
miesty darbininkai prisidės 
prie streiko, kaip Newarko, 
N. J., Rochesterio, N. Y. ir 
kitų.
Motelių darbininkai ap
šauks visuotiną streiką.

Bosai, išgirdę, kad hoteliy 
darbininkai apšauks visuoti
ną streiką, jau pradėjo dar
buotis. Iš Astoro hotelio 
Nęw Yorke išnešta 4 uniji
niai darbininkai. Jie yra 
taippat areštuoti.

BOSTON, MASS., 3 SAUS
“Entered as second class matter November 13, 1911, at post office

Hoteliy žmonės nori geres
nių darbo sąlygų ir gražes
nio apsiėjimo. Jie reikalau
ja panikinimo bausmių siste
mos, prasivardžiavimo, ge
resnio valgio ir laisvės užsa
kyti drabužius ten, kur jie 
patįs nori.

Ima nagan.
Grand Jury išdąvė apkalti

nimą prieš tris New Yorko, 
NewHaveno ir Hartfordo ge- 
ležkelio valdininkus. Kožnas 
iš jų yra po kaucija $5.000. 
Teismas jiems dar atsibus.

Tasai gelžkelis kaslink be
tvarkės ir nelaimių su žmo
nėmis pralenkė visus kitus 
gelžkehus.
Garibaldi važiuos į Me- 

xiką.
Juozapas Garibaldi, anū

kas garsaus Italijos išliuosuo- 
tojo, važiuos į Mexiką. Ji
sai tiktai ką sugrįžo iš Grai
kijos, kur vadovavo kareivių 
pulku prieš turkus. Dabar 
jisai sugrįžo į Rymą ir grei
tu laiku važiuoja Mexikon. 
Mat, prezidentas Madera jo 
prašęs vadovauti valdiška 
Kariumene.

Pačioj Mexikoj nesibaigia 
revoliucijos, kurias reikėtų 
pavadinti paprastomis riau
šėmis.

Pažadėjo—patiešyjo.
Sultzeris—išrinktas ąnt gu

bernatoriaus New fnrko val
stijos, maloniai prizmė sufra- 
gistes, kurios atėjo pėksči'os 
iš New Yorko į Albany. Ji
sai pasisakė esąs šalininkas 
balsavimo. Pasakos, jog jau 
prieš 20 mėty moierįs būty 
balsavusios New Yorko val
stijoj, bet tuomet guberna
torius uždėjo savo veto (ne
valia) .

Rasit, ir gaus New Yorko 
valstijos moterįs renkamą
sias teises.

Aliaskos turtai.
Washington, ld. sausio.— 

Aliaskos kasyklos pereitais 
metais įšproauktavo aukso, 
cinko, vario ir t. t. už $21. 
850.000. Trįs kefcvirtdaliai 
tos sumos išpuola ant aukso.

Pranešime sakojmą, kad 
pernai smarkiai pakilo eks
ploatacija vario ii* atrasta 
naujos aukso vietoves.

Little Falls
Kapitalisty ir poli 

bariškumai pagaliai 
te valstijos arbitracijos ko
misiją įsikišti į strei ko reika
lą. Dabar pradėta vesti tar
dymas.

Policija tuo tarpi 
gai persekioja pikieūus.

Milijonierių su
Tarrytown, N.Y.,, 

džio.—Amerikos mihjonieriy 
vaikai veik niekados nesiva- 
duoia sveiku oro tu. bet kas

UZSIENYJ
Mažina kares išlaidas.
Nacijonališka Šveicarijos 

republikos taryba sumažina 
ant šių mėty išlaidas ant ka- 
riumenės 150.000 frankų. Tai 
vienintele valstija, kur pana
šios ryšies išlaidos mažėja.
Popiežius ir modernistai.

Modernistai tai nauja srio- 
vė kataliky tarpe, kuri nori 
prisitaikyti prie naujy mok
slo ir visuomenės gyvenimo 
pakraipy. Popiežius jau ke- 
lisyk pasmerkė modernistus. 
Kartą jau rašėme, kad jisai 
išpeikęs tulus Italijos laik
raščius. Visa ty laikraščiy 
kaltė tame, kad jie nori, jog 
popiežius užsiganėdintų vien 
dvasiška valdžia. Tuo tarpu, 
popiežius nenustoja vilties 
įgyti svietišką valdžią.

Popiežius uždėjo interdik
tą ant Genujos vyskupijos. 
Normališkas bažnytinis gy
venimas pertraukiamas. 'Ta 
bausmė ant kataliky uždėta 
todėl, kad vyskupas Caron 
labai supykinęs popiežių, kri
tikuodamas kaikurias jo nuo
mones.

Ką jau besakyti, jeigu net 
vyskupai pradeda protestuoti
Turkai apleidžia Europą.

’e.
ei jos bar
us priver-

i ypatin-

n us.
30 gruo-

duoja sveiku protu, 
jiems iš to proto.

Štai Rockefellerid> sūnus, 
narys Y.M.C.A. vakar turė
jo čia prakalbą. Sa^o kalbo
je jisai užtvirtino, kad die
vas paskiria, kas turi būti 
turčiu, o kas - vargdienių. 
Kožnas turi būti pat 
iš savo padėjimo, — 
tai esanti dievo va|lia. 
Rockefellerio tėvas,

kad die-

enkintas 
kadangi 

, Jo, 
nebūty 

surinkęs milijonu, j^igu jam 
nebūty padėjęs dievas.

Jaunas Rockefeller!: tvir
tina, kad jeigu kam/reikia 
vargti, tai užtenka pasimel
sti dievui ir atliktas kriukis.

Čia apsireiškia tokia dva
sios ubagystė, kad jau ir kri
tikuoti nereikia.

kryžius gavo žinią, kad tur
kai ištiesy pradėjo krausty
tis iš Europos į Aziją. Yra 
tai valstiečiai, kurie ‘Turais” 
traukia iš savo sodyby. Vi
si keliai pilni betraukiančių 
linkui Azijos vežimy. Susi
dėję savo “skarbą”, vaikus, 
žmonas, sodiečiai, apsiašaro
ję, apleidžia apgyventas so
dybas, nes mano Europoj 
jiems jau negyvenimas.
Laukia ciesoriaus mirties.

Austrijos generolai ir tro- 
no įpėdinis laukia—nesulau
kia senelio ciesoriaus Pran
ciškaus-Juozapo mirties. Mat, 
jisai yra priešingas karei.

Dvariškiai tik kuždasi pa
tylomis ir varinėja intrygas. 
Sveikata ciesoriaus 
menka.
Lenkų ponai nenori 

limo.
“Rada Narodowa”

visai

suki-

Lvove 
(Austrijoj) apskelbė praneši
mą, raminantį lenkus ir at
kalbantį juos nuo sukilimo. 
Tuo tarpu Galicijos socijalis- 
tai už sukilimą agituoja.

Ismay rezignavo.
Londonas, 1 sausio.—Žino

mas visiems iš “Titanico” 
tragedijos J. Ismay, “White 
Star Line” direktorius-me- 
nageris rezignuoja iš savo 
urėdo. Tai yra pasekmė vi
suotino pasipiktinimo. Kaipo 
viršininkas, jisai turėjo gel
bėtis paskutinis, vienok jisai 
parodė kiškio drąsumą.

Karė atsinaujina.
Tarybos Londone neprive

dė prie jokiy pasekmiy. Sla
viškosios valstijos ir Graikija 
nesusitaiko su turky įgalioti
niais. Turkija nesutinka su 
mažyjy valstijų reikalavi
mais, ypač kaslink žemės. 
Mažosios valstijos nesutinka 
su turjey reikalavimais.

Tai tokios paskutinės nau-

j ienos iš London 
nos sausio.

Slaviškų valsti 
nepaprastai pt 
Turkijos sąlyga 
tame pažeminirr 
tai sako, kad 
nors iš didžiųjų 
stoty už Turkiją, 
vieną bus kovoja 
kutiniam lašui k)
Vėl gandas api 

tinę ka
Tarpe Vokieti j 

nės plačiai paplit 
už-kelių mėnesių 
visasvietinė karė 
pusės stos slavai 
germanai. Jeigu 
manai, tuomet 
pakils Vokietija, 
slavai—tuomet | 
jinti Lenkija ir 
pakiltų Anglija.

Rugiapjūtė ai
Silezijoj (Vokie 

Prūsy valdžiai pa 
tuoti 30 rusiškų š 
žastį areštavimu 
sekta slaptai k< 
cija.

Menama, kad 
buvo norėję iša 
netoli nuo Vrocl 
būtų kilus karė t 
jos ir Vokietijos.
Vilius nušovė 6 

vulius
Berlynas, 1 si 

sy karalius Vilius 
neša vienas laikre 
esąs nušovęs 67,2 
kurie pridera L24 
šis. Tarpe tų nu 
vulių yra 17,950 i 
laukinių meitėliy

Gaila, kad tasa 
raštis nepraneša, 
čių nukentėjo ir 1 
mokėti bausmes 
dies karališkų gir 
padaro ūkininkai 
Nauji ministers

Madrid, 1 sausi 
rė naujas Ispanij 
rių kabinetas. Pi 
grafas Romanoni 
fabrikantas ir sid 
ly savininkas.

Taigi nuo nau 
rių nieko gero 
laukti.

Bijosi sociji
Neperseniai fn 

jalistas Herve bu 
tas Ryme ir išsiųs 
Franci ją. Mat, j 
dalyvauti miting 
būty buvę pre 
prieš karę. Pana: 
ve pasielgę ir B< 
džia, kuri išankst 
kai pranešė Hervi 
nei nevažiuoty, i 
neleis jam kalbėti
Paskutinė žinia 
kos konferencija

Londonas, 2 s: 
kar išsirodė, kad 
sis apie santaik. 
užsibaigs ir vėl iš 
sides karė, vienc 
vėl yra viltis ant 
mo. Turkai jau 
didesnios pusės s; 
kalavimy. Fakti 
veik atsisako nu 
Europoje. Jie n 
tiktai Adrianopo) 
mes plotą, kuris 
pe Konstantinop 
anopolio. .Kasiu 
Egejiškų jūrių, 
nenori, kad jas 
Graikija.

i



_xŽU? RAMYBĖS TIKĖJIMAS.
artą vaikinas ir... 
sivesti. Dėlei tos 
priežasties, jisai 

įerginos. Ar tai 
ivaičiy nebuvo, ar 
ro, tai jisai jy, ar- 
jmylėjo—tik ėmė 
ą dieną ir pabrau- 
•aštį apskelbimą:

merginos”. Už 
iy laikraštyj juo- 
to jau buvo at- 

: toksai ir toksai 
irįsgerą “džiabą”, 
ir gražios ir pamo- 
ginos.
' seka, sunku žino- 
, tandasi nesusi- 
jrios siunčia tam 
latytam jaunikiui 
cafijas ir meiliškus 
iikiausia, kad ran- 
> juk nebūty pana- 
'imy.
vieną vaikiną pa- 

Kaip jisai apsivedė 
)imą. Kaip tik ji- 
rsino laikraštyje, 
įdėjo plaukti foto- 
laiškai. Tam vai- 

* ingai puolė į akį 
dos laiškas. Juodu 
;gė ryšius su pa- 
y. Žinoma, mui- 
kitam akis, kaip
Vaikinas tirpo iš 

apnavo apie savo 
ralienę, nors jos 

nebuvo regėjęs.
i ir susiženyjo.
kui prasidėjo lai- 
o būdas buvo to- 
atino, kitos, kaip 
>a atbulai. Kas 
:o, į tą kitas žiūrė- 
mas dantimis. Pa- 
budu atrado, jog 
ri vienas kitam pa- 
asiskaldyti, tai ve- 
irt. Tuomet vėl 
ipaty galybė, kad 
ženybines sąlygas, 
do, kad jeigu ne 

tu tikrai didžiumos 
y per laiškus, yra 

liūdna pabaiga.
jkurie vaikinai lim- 
apskelbimy, kaip 

medaus.
kad nebūty dar 

iny, kurie tyčia už
dą, kad sužvejoti 
į ir meilišky laiš- 
i būna paskui juo- 
irasideda fotogra- 
ky kritikavimas.
iš paklausiu, 6rgi

Argi galima tafp 
taip neišmintingai 
enybinį gyvenimą? 
ant vienos dienos 
irgi galima pavers- 
rimčiausią ir šven- 
mogaus pareigą? 
si, to dalyko nei 
Teikia.

man keisčiausia, 
iliu mėgina eiti ir 

Ir jos renkasi sau 
iš už keliy šimty 

ds netik kad nema- 
lesapnavo apie sa- 
, o tasai ima ir iš- 
lip Pilypas iš kana- 
i jau jūs, sesutės, 
po dešimtį kava- 

l visi nuo jūs išbė- 
įbar reikia meške- 
rumstame vandeny 
int, kartais ant 
užkliūva dievažių 

k ne žmogus.
j patarčiau mesti į 
vykusį, kenksmin- 
*y paprotį, vistiek 
ite į jį, kaipo į žais- 
o į apsivedimo pu

tai naujo ti-

Lietuviai dar ligšiol atsimena, kaip 
žiauriai elgėsi su Lietuvos žmonėmis pir- 
mi krikščionyštės platintojai, atėjusieji iš 
vakary-piety pusės. Kryžeiviai su savim 
nešė ne tik kryžiy, bet ir kąrdą, ką seniau 
turėjo kryžiaus išveizdą. Žmoniy žydi
mas, sodyby ir miesty deginimas, lauky 
naikinimas, turto plėšimai 
kėjimo vaisiai, ką žmonėms neva norėjo 
ramybę suteikti. Nedykai evangelijinis 
Christaus pirmtakūnas (Jonas Krikštyto
jas) taip apie naujo tikėjimo apaštalą išsi
reiškė: “Jis krikštys jus dvasia šventa ir 
Ugne” (Mat. III. 11), o pats mokytojas 
taip pridūrė: “Nemanykit, kad aš atėjau 
atnešti ramumą žemei; ne ramumą atė
jau aš atnešti, bet kardą” (Mat. X. 37). 
Ir sekė krikščionystės platintojai paskui 
tuos žodžius ir visur, kur tik pajiegė, ne
šė, o vietomis dar ir dabar nešą ugnį ir 
kardą.

Ne tik lietuviai krovė savo aukas ant 
kruvino krikščionystės aukuro. Dėl pa
vyzdžio čia ištraukos iš taip vadinamy sak- 
sonišky kapituliarijy (Capitulacio de. par- 
tibus Saxoniae 775—790 m.). Reikia skai
tytojams priminti, jog saksai tarp germa- 
nišky tauty užėmė maž-daug tokią pat 
vietą, kaip žemaičiai — tarp lietuvišky. 
Saksai ilgai nenorėjo pasiduoti krikščio
niškiems valdonams ir ilgai jie gynė savo 
stabmeldiškas laisves. Nedykai liko iš
leisti taip žiaurys nutarimai prieš pasku
tinius Saksonijos stabmeldžius. Prisižiū
rėkim tiems nutarimams:

‘ Ištraukos iš svarbesniy nutari m y (ma- 
iora capitula):

1. Nutarta visiems, kad Christaus 
bažnyčios, kurios statosi dabar Saksonijoj 
vardan tikro Dievo, naudotysi didesne, jo
kiu būdu ne mažesne paguodone, kokia 
seniau naudojosi staby šventinyčios.

4. Kas iš krikščioniško tikėjimo nepa- 
guodonės sulaužys šventos gavėnios past- 
ninką, mėsos suvalgęs,—bus mirtinai 
nužudytas...

5. Jei kas, velnio į pagundą nuves
tas, patikės,—kaip į tą‘tiki stabmeldžiai, 
—būk kas-nors, vyriškis ar moteris, — 
vampiras (striga — panašus į vilkalakį), 
žmones ėdantis, ir tuom pasiremdamas 

(kitam) duos suvalgyti, —bus mirtinai 
nužudytas.

7. Kas prisilaikant stabmeldišky ap- 
eigy sudegins mirusio kūną ir jo kaulus 
į pelenus pavers, —bus mirtinai m 
dytas.

8. Kas iš saksy kilties vengs ant 
liau krikšto, nestos atlikimui ant jo 
paslapties, norėdamas pasilikti prie 
meldystės,—bus mirtinai nubaustais.

10. Kas padarys sutartį su stab 
džiais prieš krikščionis arba laikysis k 
čy su krikščionimis, (toks) mirtinai 
nužudytas...

Panašią bausmę krikščionystės pikti 
tnini nnskvrp ir už kitus tos nat riši

I

JZU-

vilny

šyčiau vaikiny. ir 
tsiliepti.
O. Adomaitiene.

para- 
: kie-

ra-
nuo

'erosinas.
s metais kerosino 
r išdirbta vartoji- 
)0,000 bačky.

to- 
tos 

tab-

mel- 
ivir- 
bus

tin- 
jšies 
kar-

14. Kas, padaręs augščiau paminėtus 
savanoriai 

žintį

tojai paskyrė ir už kitus tos pat r 
‘"prasikaltimus”,—matomo ugnies ir 
du tikėjimo platintojai nemaža stabmel
diško kraujo geidė. Tiesa, nusidėjtįsieji 
prieš katalikiškus valdonus ir prieš 
mybės” tikėjimą, galėjo ir išsisukti 
mirties—

kriminališkus prasikaltimus, 
priduos pas dvasiškį (kunigą) ir, išp 
atlikęs, panorės išpildyti epitimiją (baus
mę už nuodėmes), ir dvasiškis paliiidyty 
apie tą,—tas išsisuks nuo mirties bauumės.

Kodėl gi reikėjo taip smarkiai bausti 
valdžiai ir bažnyčiai nepaklusnius sa ksus? 
Mat, nuo paklusniy aveliy daugiau 
galima nukirpti, o vilny kirpimas tai p iš
rodė—

“15. ...Kiekvienos bažnytinės 
pijos gyventojai turi duoti bažnyčiai; 
mą ir du “mansus” žemės, ir ant 120 žmo- 
niy, kaip garbingy, taip stačiai laisvy ir 
baudžiauninky, vis vien, — (turi duoti) 
vieną vergą ir vieną vergę.”

Kaip matome, kataliky bažnyčia ne 
tik nebuvo vergy apginėja, bet pati ver- 
gy geidė, kad juos išnaudoti ant sayo la
bo. Be to toks bažnyčios reikalalvimas 
vergus ir verges duoti, turėjo gimdyti ver- 
gy prekystę, nes parapijoms, neturinčioms 
savy vergy, prisieidavo pirkti svetimus. 
Nedykai dvasiškija labiausiai rūpinosi pre
kyste negrais; mat tokia prekystė ir ku
nigams nešdavo nemaža pelno, kurį jie su
vartodavo ant savo dievo garbės. A-

“16. Be to, patiko miela^irdin- 
gam išganytojui Christyi (pksislė- 
pus po svetimu vardu, vis patogiau gešef- 
tus varyti), kad nuo kiekvieno mokesčio,

įeinančio į iždą, kaip paprastos (pagal se
nus papročius duodamos', taip kiekvieno 
karališko pelno dešimti dalis eity bažny
čiai ir dvasiškijai (kunigams).

“17. Taipgi nurodom ir visiems, pri
silaikant ant Dievo paliepimo (žinia, kad 
dievu apsiginklavus ir ant jo visą bėdą su
vertus, visuomet lengviau akluosius ap
gauti), duoti bažnyčiai dešimtą dalį savo 
turto ir uždarbio; visi, kaip garbingi, taip 
ir stačiai laisvi bei baudžiauninkai,—visi 
krikščionįs be išimties turi grąžyti viešpa
čiui (t .y. neva dievui) to dalį, ką jis (die
vas) kiekvienam davė—(bažnyčia ir dva
siškija, užėmus dievo vietą, rinkdami nuo 
žmoniy įvairius turtus, tu|s atiduodavo 
ne dievui, nes ^dievui, jei jis|būty, žemiški 
turtai visai nereikalingi, bet patįs suvar
todavo ir tankiausiai suvartodavo bepuo- 
taujant ir bepaleistiįyiaujant. Tam pat 
laike, kada dvasiškiai, žmones apiplėšę, 
Bachui ir Venerai tarnavo, liaud’Vhiekaip 
negalėdavo atsikratyti nuo Alkio ir Var
go)-”

18. Čia reikalaujama, kad šventadie
niais nebūty liaudies susirinkimy. Bau
džiavos gi laikais valstiečiai ir galėjo rink
tis vien nuo darbo liuosomis dienomis. Šis 
paragrafas, kaip pasirodo, kėsinosi ant 
paskutiniy liaudies laisvės likučiy.

19. Reikalaujama, kad visi naujai gi
musieji byty apkrikštyti; kas nepildys, tą 
laukia pinigiška pabauda.

20. Pinigiška pabauda laukia ir tuos, 
ką pačiuosis senobiniu stabmeldišku būdu, 
irVengs krikščionišky apsivedimy.

“21. Kas sudės prižadus prie šaltinio, 
prie (švento) medžio arba gojaus, arba at
liks tenai kokias nors stabmeldiškas apei
gas, arba dalyvaus vaišėse ant piktyjy 
dvasiy garbės, užmokės: jei jis garbingas 
—60 solidy, jei laisvas—30, jei baudžiau
ninkas—15. Jei jis neturės iš ko tuoj už
mokėti, jį reikia paimti ant darby prie 
bažnyčios, kol jis neužmokės skolos.”

Gana pigus būdas dykai darbininkus 
turėti. Bet kova su šaltiniy bei medžiy 
garbinimu dvasiškijai visai nepasisekė. 
Liaudis nenorėjo klausyti kunigy uždrau- 
dimy ir po senovei vaikščiojo į jy bočiy 
garbinamas vietas. Nenorėjo liaudis nu
sileisti prieš kunigus, tai kunigai prisitai
kė prie liaudies tikėjimo—kad tik dides
nis pelnas pūty; ir įtaisė kunigai prie šal
tiniy ir kity senobiniy šventy. viety savo 
skarbonkaš^kur tikintieji ir p«Jmkščioniš- 
kus ir į savo tėvy dievus sudėdavo gausias 
kunigams aukas. Panašiai dėjosi įvairiuo
se žemės kampuose,—panašys atsitikimai 
neaplenkė ir “šventos” Lietuvos, kur ran
dasi koplytėlė ant Birutes kalno (PalanA 
goj), kur matom Deivoniškiy kryžiy su šal
tiniu, kur riogso Šventa Skala su kryžium, 
kur katedra pridengė Perkūno aukurą ir 
1.1:—Matoma, visur dvasiškija moka ant 
savo pusės suvartoti žmoniy tamsą.

“22. Paliepiam mirusiy krikščioniy- 
saksy kūnus laidoti kapinynuose prie baž
nyčių, o ne ant stabmeldišky pilekalniy.”

“23. Raganiai ir burtininkai turi būti 
išduoti krikščioniškai dvasiškijai”, kur 
juos laukė—laužas.

Valdžia mirties bausme bausdavo pra
sikaltusius prieš katalikišką tikėjimą, ka
talikiškoji valdžia dvasiškijai suteikė gi
lius pelno šaltinius, tai reikėty laukti, kad 
ir kunigai geru už gerą atlygintu. Ir iš- 
tikro, kunigai savo rankose turėjo pragaro 
bausmes i Aatilus smalos pilnus, su kuriy 
pagelba,kaipsu geru rimbu, jie priversdavo 
saksus savo valdžios klausyti. Bet val
džiai to nepakakdavo. Juk liaudis gali 
ką-nors slaptai sugalvoti, juk ji niekam 
nežinant gali prie sukilimo prisiruošti. Šių 
liaudies užmanymų susekimui reikalingi 
geri šnipai. Tokiais šnipais apsiėmė likti 
katalikiškoji dvasiškija.

“37. Uždraudžiam saksam rengti liau- 
dies susirinkimus, bendrus visai kilčiai 
(nestoki labai pavojingi,—daug susieis, 
ūpas pakils ir gali atsirasti noras nuo en- 
gėjy jungo atsikratyti), išimant to atsiti
kimo, kada tokį susirinkimą sušauks mū
šy pasiuntinys, prisilaikant musy paliepi
mo (tokį susirinkimą lengva pridaboti). 
Bet kiekvienas grafas turi priedermę su
šaukt teismiškus savo apskričio susirinki
mus. Dvasiškija turi sekti, kad 
šitas nutarimai būty neperžen
giamas.”

Jei dvasiškija turi sekti, kad,padėkim, 
visuotiny liaudies susirinkimy nebūty, tai 
aišku, jog tokiems susirinkimams įvykus, 
kunigy priederme pranešti apie tai, kur 
reikia. Kynigams gi prieinami yįsi už
kampiai, o per tai geriausi iš jy šnipai.

Tai taip išrodo antroji ramybės tikė
jimo pusė. Tai tokiais keliais buvo pla
tinamas mokslas to, ką reikalavo mylėti 
artimą savo, kaip patį save (Mor.XII. 31). 
Vienok prie kasdieniniy visai priešingy at- 
sitikimy ir tie žodžiai labai keistai skamba.

Lietuviai, kuriy bočiai ant savo spran
do turėjo kryžeiviy kardą ir kryžiy, netu
ri užmiršti, kas to reikalavo.

Z. Aleksa.

i



linini 
Uill

U.X) 
4 V

i

jrespondencijos
Chicagos chronika.

Gruodžio 21 d. 1912 m.
lutos” choras parengė va
rą—“teatrą” p. Meldažio 
etainėje. Vaizdeno tūlo 
tiečio “veikalą” —“ Ne- 

>rogo bomba.” Paskui se- 
S “dialogas”, “dainos” etc. 
t ir originališkas tas 
^ūtos” choras! Ten, esant 
ikalui, randasi poetai, kom- 
zitoriai, dramaturgai, žo

džiu—pilnas kompletas lietu
viu paškviliškos pseudo bohe- 
ipos!

Ką gi apie juos pasakyti? 
Daug ko nereikėtu, nes 
tai būtu bereikalingas dar
bas. Tėčlaus tulus dalykė
lius būtinai matau reikalin
gu paminėti, bet nedėlto, 
kad kritikuoti juos, tik kad 
parodyti visuomenei, kokios 
žemos rūšies žmonelių dar 
esama...
“Nesprogo bomba”—taine- 

švariausis literatiškas paškvi- 
lis, kuris galbūt tiktu girtu 
kompanijoje - smuklėje, o ne 
publikai rodyti. Ten suran
kioti visi biauriausi išsireiš
kimai, kokius tik galima ras
ti lietuviu įkalboje. Keletą 
iš ju cituoju. Tečiau už juos 
neimu ant savęs jokios mo
rališkos atsakomybės. Klau
sykitės, štai kaip “filosofuo
ja” Tilvikienė savo vyrui: 
“...palauk tu man kiaulių 
eržile!” Toliau, mušdama 
tarnaitę Barbę, prideda jai 
“priedą”:...“šia tau, šia tau, 
kiaulės kiaušiniu!”... Paga
lios, likusi viena ant scenos, 
ji ir vėl “filosofuoja,” kodėl 
Barbę nieks nemyli. Kasgi, 
girdi, ją ‘ mylės, jei ji—kur 
eina, ten užmiega: “...atsi
gula... (apleidžiame šlykštu
mus. Red.)”

Antrame akte mūsų Barbė 
guodžiasi, kad ją šeimininkė 
vadina ‘ ‘juodakiške”. Ir “ne-' 
gi aš tokia esu”... Ką gi?- 
ji... apžiūri tas savo “kiš
kas”!!. Publikoje vieni švil
pia, kiti ploja. Persitikri
nus, kad tos “kiškos” d 
nėra taip baisiai juodos,'ji 
vėl “filosofuoja” apie savo 
kaimo vaikinus, kaip pasta
rieji ją myli ir t. p. Girdi: 
“...kaip Juozas ateina, aš 
tuoj ir išsileidžiu”... Paga
lios įeina Tilvikienė ir, radus 
Barbę “krakoviaką” bešo
kant, išvaro ją prie darbo, o 
pati vėl “filosofuoja”: “Kas 

sako - jąją ženytus, tam 
protas būtu žemiau pilvo 
(sic!!), o ne galvoj”...— Ar 
bereikia didesnio seksuališ- 
kumo begėdiškumo?! Vie
nok, tai tik keli ruožai mūsų 
scenos mano žagintoju dar
bo. Norint aprašyti viską 
pilnai nepakaktu šio trum
po rašinėlio.

Galu gale buvo dar neva 
“dialogas” — teisingiau — 
šmeižimas nepatinkamu 
jiems asmeny. “Dialogui” 
medega—-p. Stasio korespon
dencija, tilpusi “Laisvės” 90 
numeryj. Čia irgi musu paš- 
kyilantai pasiekė aukščiausį 
laipsnį...

Nesinorėtu visus choristus 
pavadinti panašios rūšies 
žmoneliais; ten yra ir geru, 
sąžinišku žmonių, kurie pik
tinasi panašiais aktais. Vie
nok, kol gerbiamieji choris
tai leis save vedžioti už no
sių tūliems bažnytkie- 
mio žvakdegiams — “poe- 
tams-kompozitoriamsb ‘ arba 
—teisingiau sakant -užkam- 
piniams politikieriams, tol 
jie neras sau publikoje sim
patijos bei pagerbimo. Tie 
žvakdegiai naudojasi choro 
vardu ir kolioja jiems nepa
tinkamus asmenis net per 
spaudą! <

Gerbiamasis choras ištikro

galėtu užžavėti publiką savo 
dainavimu, jei jis naudotųsi 
geresniųjų mūsų rašytoju bei 
kompozitorių veikalais, bet 
deja! ten randa sau vietą 
žvakdegiu “poezija” bei 
“kompozicija”, kuri panaši i 
tą rusu balaganistu talakuš- 
ką: “Ech, za tri kopeiki”...

Ant kiek “Rūtos” chorui 
besimpatizuoja vietinė publi
ka, tą iHąkiai parodo pasta
rasis jos vakaras: publikos, 
priskaitant ir pačius chorie- 
čius, buvo vos 40-50 asme
nų... Aišku, žmonės moka 
atskirti pelus nuo grūdu.

* **
Gruodžio 22 d. pr. metu 

“Dramos Draugija” vaizdino 
seniai laukiamas Sudermano 
“Jonines.” Vaizdino “Hull 
House” salėje.

Sudermanas—jo veikalo
karžygis—maištiškasis birge- 
ris revoliucijonierius, kuris 
kariauja prieš visą, kas že
mas, tylus, nuolankus. Maiš- 
tiškasis revoliucijonierius ne- 
pasikakina esančiu; jis įieš
ko ko nors gyvesnio, žadan- 

1 čio, naujo. Žodžiu—jis nori 
viešpatauti! Vienok jo maiš- 
tiškumas netenka konsek- 
vencijos—ištvermės, kuomet 
jis nuo žodžiu pereina ‘ prie 
veikimo. Priėjęs prie veiki
mo musu “revoliucijonie
rius,” iš išdidaus aro, lieka 
paprasta kurapkute, kuri, 
bėdoje, kiša savo galvą į 
sniegą—į tą patį tylybės 
guolį, prieš kurį jis taip bai
siai sketriavosi.

Veikalo karžygis Georgas 
atkaklus, nelankstomas žmo
gus—kontrastas senajai Vo- 
gelreiteriu šeimynai. Visuo
met status, atviras ir neno
rįs nusilenkti — koketuoti 
prieš senąjį Vogeireiterį, o 
tečiau pildąs jo įsakymus; 
širdingai mylįs energiškąją, 
daug kenčiančią Marikę, o te
čiau vedąs vergiškąją Trū- 
dą, kuri apart vergiško atsi
davimo, gerėjimpsi savo 
plaukais ir tikėjimjo į sapnus 
nieko kito neturi.

iu sparnai sutrupaį prie pir- 
o atsikirtimo į 

yvenimo pagrinc 
iškasis revoliucijo 

nuleista galva atsi 
ve likimo globon... 
same trumpume ve 
rakteristika.

O vienok... męs i ;u Georgu 
ir Marike! Nors nęs nesu
tinkame su pasekm e, tečiau 
męs gerbiame ju no rą gyven- 

lueina ne 
męs eina-

Jo svajo-

reališkojo 
ą. Maiš- 
nierius su 
duoda sa- 
Tokia vi- 
ikalo cha-

u-mažiau 
L Su pilna 

sušukti:

ti ir jieškoti! Jie 
tais keliais, kuriais 
me, vienok gi jie jiiško! . O 
męs visi daugia 
esame jieškotojai.- 
teise męs galime 
daugiau mums tokiu Georgu 
ir Marikiu, o mažiau vergiš
ku Trūdu! Nes [pirmuose 
apsireiškia mažiausiaP Wrs 
noras gyventi.

Vaizdenimas paliko gilu įs
pūdį publikoje, žinoma, toje 
tik, kuri norėjo ir mokėjo ne
tik matyti, bet ir gyventi— 
jausti sykiu... Lošėjai-mylė- 
tojai savo roles atliko gana 
puikiai. Nuoširdžiai reikėtų 
“Dramos Draugijos”—jos 
nariams mylėtojams—palin- 
kėti geriausiu pasisekimu! 
Gal nors sykį ir męs galėsi
me kuo nors švaresniu, pra
kilnesniu pasigėrėti apart 
mūsų trikapeikinio balaga- 
nistu-žvakdegiu paškvilio.— 
Dirbkite, vyručiai, męs su 
jumis!

* * ♦
Gruodžio 22 d. “Aušros” 

draugijos svetainėje p: Valys 
skaitė paskaitą: “Baltoji 
vergė.” Dalykėlis užiman
tis, tik trupatį per mažai ap
dirbtas. Tečiau prelegentas 
abelną savo pažvalgą link 
“baltosios vergės” išlaikė

Kariaujančios Balkanų šalįs stengiasi paga 
perstatyta pavidale balandžio. Bet vargiai jon

spindančiai. — Prostituciją— 
sako prelegentas—pagimdė 
socijališkoji nelygybė—pri- 
vatiškasis monopolis ant iš- 
dirbystės įrankiu. Todėl tik 
šiai (nelygybei) pranykus, 
pranyks ir prostitucija.

St. Strazdas.
Providence, R. I.

Providence lietuviu apskai
toma! į 2000. Gyvuoja drau
gystė DLK. Gedimino, šv. 
Jono ir darbininku partijos 
kuopa. Dr-stė DLK. Gedi
mino surengė 22 d. gruodžio 
prakalbas.

Pirmiausia A. Sutkaitis 
perstatė L. Pruseįką. x Jisai 
kalbėjo apie ‘ tai, kas reikia 
darbininkams daryti šioj ga
dynėj ir kvietė kovoti už mo
terų teises. Pertraukoj de
klamavo P. Pietaris ir J. Mic- 
ka. Potam kalbėjo J. Per
kūnas, kuris prajuokino pir
miausia publiką pasakymu, 
jog jisai esąs ne tasai perkū
nas, kuris tranko bažnyčių 
bokštus, bet geras žmogus. 
Gražiai išaiškino kapitalizmo 
šunybes, ragino rašyties į so- 
cijalistu partiją. Potam bu
vo užduoti keli klausimai, į 
kuriuos abudu kalbėtoju la
bai gerai atsakė.
—Viskas atlikta atsakančiai.

.ugijos pristojo 8 nau-Prie 
ji ; nariai 
viams, kad taip 
lankė ant prakalbu

siima katalikiški 
kurie nekenčia ki 
minčių.

Ar negėda lietu 
elgties? Ke
San Francisco
Musu miestas d 

štai apgyventas 
Vienok jaučiama, 
yra nemažai, bet 
gero neveikia, n< 
su kitu bijo susiti:

Trįs metai atgs 
viai turėjo geras ( 
jas. Čia buvo L 
nu dr-stė, SLA 1( 
LSS 72 kuopa, b( 
jau yra mirusios.

SLA 100 kuopa 
veik 8 metus. T 
truputį apirus per 
bėjimą (1906 m. 
lietuviai išvažinėj' . 
atlaikė du vyrai: t 
V. Akromavičius. 
tuviai susivažiavo 
pa sutvirtėjo ir e; 
1909 metu.

Bet dabar lietu 
skutinius metus r 
su kitu nenori su; 
sos ju organizacijc 
nykę. Daug čia 
vatiški reikalai, 
kad pačios pavilii 
leidžiame.—Red.)

Tas dar kliudo 
susieiti, kad jie/1 
kyti po įvairias n 
Daugelis iš ju yr

W. K. Artojas ?>ltėję, vieni vadin

Wilson, Pa.
Darbai eina gerai. Pribu

vusiam darbą galima gautj. 
Lietuviu čia yra pusėtinai. 
Gyvuoja pašelpinė draugystė 
šv. Jono ir dar kuopa LSS, 
Į S. L. A. priklauso 1 narys. 
Tamsus lietuviai mūsų mies
telyj. Girdėjau, kad po nau
ju metu žada surengti pra
kalbas, kad sustiprinus LSS. 
kuopą.

Laimingo pasisekimo.
, V. Jazdauskas.

Aberdeen, Wash^
Šitame miestelyj gyvena 8 

liet, familijos ir 80 pavieniu. 
Tarpe lietuviu yra kataliku 
ir liuteronu. Vieni myli ap- 
švietą, kiti girtuoklystę. 
Daugiasia girtuokliavimu už

kais; kiti gudais, 
rie šiaip taip grat 
kiškai, jau\5ako: 
man.”

Trįs mėnesiai 
naujino LSS. 72 
nariu. Toji kuop 
sėkmingai auga, 
j e jau priskaitomę 
Lietuvos Sūnų d 
rėš atsinaujinti, 
draugystės vardo 
je šiek-tiek pinigi

Čia lietuviai m 
skaityti laikraščh 
pareina “Laisvė 
“Kel.”, vienam į 
Tikplačiaus yra 
“Kova”. Nors ji 
numeruoja, bet 
stuboj ji randasi.

Manome, kad
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nieriai!
rit, kad jsų spaudos 
tūtų atlikti greitai, 
r suprantamoj kalboj, 
t spausdint i

lisves ” 
ustuvę
ikam visokius spau- 
us daug gražiau,negu 
lustuves ir už pigesnę 
Spausdiname

icijas, 
, Plakatus ir 
s Darbus.

J1 >> 
ii atydą atkreipiam 
iy darbus. Niekad 
duoti darbą j tokias 
ėles, kurių darbinin- 
ika lietuviškos kalbosV
sta savo amato, nes 
.idarko darbą. Jeigu 
j spaudos darbą, tai 
mums šiuo adresu:

JSVE”
. Broadway 
TON, MASS.
' i. ■■■■■ .!■■■, „.■gyj—S

ojai, imkit 
/anas!
‘Laisvės” skaity
tos “Laisvei” du 
tytoju ir prisius 
,tas gaus dovanu 
nygas: “Čensta- 
štoriaus Slapty- 
ivoliucijos atbal- 
slas Rankažinys- 
jos apie atskirimo 
“Vadovas keliau- 
Ameriką ir iške-
> . A UO biyo" 
Orderiais šiuomi

J S V Ė”
r, So. Boston, Mass.

UCA 400 VYRŲ 
j Į GIRIAS 

vairių darby. Jeigu ap- 
sežoną, kompanija ap- 

*. Norintieji platesniu 
šiuo adresu:
ES
MPLOYMENT OFFICE
. - - Boston, Mass.

LENKIŠK AI-RUSIŠKAS

TARAS
tau- 

rofe- 
setts 
;i 18 
įsek- 
• at- 

Tė- I 
•škot 
ant 

ofisu, bet-lipk vienais 
iš num. 7 Parmenter St. 
o nuteptos baltai, o vir- 
didelėm raidėm parašy- 
)aktaras”. Oftiso va
li ryto, nuo 1 iki 2 po 

) vai. vakare.
. ZISELMAN
., Boston, Mass.
Richmond 1O67-R.

Jieškotojams.
Šidomi atkreipiame atydą gerbiamųjų 

‘'Laisves” skaitytojų, kad pajieškoji- 
mus giminiu ir draugu tai pinam ant mė
ty 1 sykį dovanai. Už bizniškus pajieš- 
kojimus imam po 50c. už 1 vieną sykį ir 
t dol. už 4 sykius. Neskaitytojams pa- 

eškojimus dykai netalpinam.
Administracija.

Į Akušerkai 
g F. STROP1ENE | 
§ Pabaigusi kursą Womans Medi- * 
M cal College, Baltimore, Md. g 
# Pasekmingai atlieka savo dar- g 

bą prie gimdymo, taipgi suteikia W 
visokias rodąs ir pagelbą jvairio- x

W se motery ligose. g

e) OPFISAS RANDASI: (
§ 30 W. Broadway J
g SO. BQSTON, MASS. !

AKIS
apžiū

rime
ir prirenka
mo Akinius

Akių Spccijalistas
399 a Broadway

arti E Street

T

Dr. Chas R. Vinal
Yra geriausis Gydytojas-specal s- 
tas, kuris išgydo vyry, motery ir 
vaiky ligas pagal naujausį būdą. Ne 
jokis gydytojas taip pasekmingai 
neišgydo, kaip męs. Ypatingai grei
tai išgydome kraujo ir odos chroniš
kas ligas. Apie išgydytas Inkstų, 
Pūsles, Nusišlapinimo, laukan ėji
mo organy, Plaučių, Reumatizmo, 
Kauly, Sąnarių, Ausy, Nosies ir 
Gerkles ligas gali jums paliudyti 
tūkstančiai ypatų. Patarimas dykai.

KALBAME LIETUVIŠKAI.

Ofiso valandos:
Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro;
Nedaliomis nuo 10 iki 1 po piet.

140 Boylston Street
BOSTON, MASS.

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsų Lietuviškų — Len kškų Vastų

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

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

>IG1Ų KNYGŲ.
ažas žodinėlis, labai 
lokinimui angliškos 
....... .........................25c 
nos, surinktos nuo 
ežio pav. Surinko 
.....................   25$ 
nai, veselijos ir daį^ 
.................... ■........... 20c 

■’-ystės. Lalp^i nau- 
tiems, Jxurie nori 

moteryste......... . 15c,
•as, ’paimta iš Salia- 
i /daugybe visokių 
’...........  15c
tjs. Čion yra išaiš- 
ybinis gyvenimas, 
ti kiekvienas vyras, 
įas ir mergina..... . 25c
gražybių. Tai yra 
įsiy dainų knygelė 
1.... ........................  20c
valsai. Graži dai- 
..............................  15c 
malonės arba ma-
............ '................. 10c 
ocijalizmas. Nau- 
.....................  15c 
ir parmazonai...... 10c

>dame gerą rabatą 60 
Visados pinigus siųskit 
su užsakymu knygų, 

3 niekam nesiunčiam. 
isti registruotame laiš- 
ly Order. Adresas: •
VALASKAS,

fi Didžiausias £ Z I Z < Y A • • Leidžiamas
fi Darbininkų • • g 1 %/ A 7 7 Lietuvių Soc.
g Sųvaitinis 1 V y/ ▼ ‘j W Sąjungos
m Laikraštis Amerikoje

Egiutero No. 1. ... 25c.
Egiutero No. 2. ... 50c.
Žmijecznik - 25c., 50c. ir $1.00
Gumbo Lašai - - - ’ - 85c.
Meškos Mostis - - - - 25c.
Treianka - - - - - 25c.
Limmentas Vaikams - - 25c.
Gyduolės nuo Kosulio - - 25c.
Liepų Baisumas ... 25c.
Antylakson del Vaiky - _ - 25c.
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 25c.

,, nuo Kirmėlių del suaugusių 85c. 
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 25c.
Ugniatraukis - - > - - 25c. 
Skilvio Lašai ... - 25c. 
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo

ir Kruvinosios - - - 75c.
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo - - - $3.50
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - - 50c.
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo _ - - 10c.
Į,ašai nuo Dantų Skaudėjimo - 10c.
Mostis nuo Gedimo ir.

Prakaitavimo Kojy - - 25c,.
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos. z’50c. 
Vaistas Nutildymui Vaiky 25c.
Vaistas nuo Papauto J/ČŲ??/Ūure) 15c. 
Gyduolės nuo Grinafo - - $1.25
Plaukų Apsauig’Jtojas - - 50c.
Muilas PJftrtiku Saugotojas - 10c.
Milteliai nuo Kepeny - - 35c.
Valytojas Plėmy Drabužiuose - 25c.

''Rožės Balsamas - - - 25c.
Kinder Balsamas - - - 25c.
Bobriaus Lašai ... 50c.
Svelnintojas .... 35c.
Kraujo Valytojas ... $2.00
Nervy Ramintojas - $1.00
Egzema arba Odos Uždegimas

pas Vaikus - - - $1.25
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) - - < - 25c.
Pamada Plaukams - - - 25c.
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 25c. 
Gyduolės puo Riemens - - 50c.
Vengriškas Taisytojas Osy - 15c.
Inkstų Vaistas (mažesne) - 25c.
nksty Vaistas (didesnė) - $1.00
Akines Dulkelės - 25c.
Gydymas nuo uždtegimo Danty arba 
< abelnai Skausmo ir Skorbuto $1.25 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų

ir Niežų - - - - $2.0Q
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės $2.00 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos $50

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

“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip 
prašalinti juos.

“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo 
idėja.

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

Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujų myetų “Kova“ išeina tokia kaip “Keleivis”.

; E. Moyamensing Avė.
IX.<JV,Cl PHILADELPHIA, PHIXIN’A.

TEISINGIAUSIA
IR GERIAUSIA 

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. I3OSTOIN, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Nuo Naujų Metų f 1913] pasirodys 

Dievo Rykštė 
arba mėnesinis paveikslu žurnalas, 
knygos formate artistifikai apdirbtas, 
loks kokio lietuviai da neturėjo. Jisai 
pats kalbės — taip, kad ir nemokantis 
skaityti galės suprasti. Dykai samu
lių nesiunčiam. Prenumerata už’ me
tus $1.00. Užsirašykite dabar, nes 
mums reikalinga skaitybai, idant 
gautume pačto tiesas. Adresuokite: 
“Dievo Rykštė", 1957 Fowler St., 
 CHICAGO, ILL

NAUJA STEBUKLINGA MOSTIS!
Iš Keriausių inyrredencijų, vartoja ireriausi dak

tarai. Gvarantonč užtvirtinta. Be daktaro pa- 
Relbos urnai prašalina didžiausi niežulį, papui- 
kus, nosini katara, gerklės skausmu, pleiskanas, 
urnai sustabdo plaukus nuo alinkimo. Daugelis 
sako,kad verta yra $10; parsiduoda dabar priei Ka
lėdas tik už $1 Ir dykai duodasi ex trak to perfunie- 
r<o bonkute. kuria Kalite sumaišyti su kvorta van
dens. Užtiek aptiekoje mokėtumėte $6. Per pač- 
ta išsiunčiame. Pasiskubinti reikia, nes iftsibaiira. ’ 
Tokia mostis turi rastis pas kiekviena, kada prasi
deda lijja, kad urnai pasjjrellditf. Tai teisingiausia 
mostis ant viso svieto. Siųskite orderius pas

THE BRUNDZA MED. CO.
106 South N-th & B’way. Brooklyn, N. Y.

Visiems athol’yj žinomas lietuvis

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

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

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

50.000 Kaialiogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausj lie
tuviškoj kalboj KATALIOGA LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksorišky daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksorišky 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.

.1. P. Tllinila. 822 Washington St. - ------- -- - —--------y t5OS fuS, AlASSx

Ant Jupiterio

Tai vienas iš daugelio 
paveikslų knygoje

“Pasaulių'
Ratas”

Astronomiška knyga 
apie saulę, žemę ir kitas 
planetas.

KAINA tik 25c

Leidėjo adresas:

J. STROPUS
<30 \V. tir-oadwoy

SO. BOSTON, MASS.

HM.HMMMM■■■M.

5

$

patarijjnoųjr iš-
utryniau su

Or. Richter’io
Pain- 

Expelleriu

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūšy puikiai 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
fiardavimo, kad mūsų tautiečiai į reika- 
audami, galėtu pas savo štomiką nusi- 

Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
ovanai kokiems nors apgavikams tose 

apielinkėse. Stornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to gerąs už
darbis, ir parduokite mūsų tyras ; Lietu
viškas Gyduoles, kuriaš męs gvarantuo- 
jame. < Rašykite šiuo antrašu: į

ALB. G. GROBLEWSKI
Chicago, 111. cor. blm a main sts., Plymouth, pa.

£

4
Dingo skaudėjimas kakle ir diegi- 

mas šone, jaučiuos visiškai gerai. Pri- 
valo būti kiekvienos šeimynos šėpoj ė. t 
Sergėkis nuo pamėgdžiotų. 25c. ir 50c.

F. AD. RICHTER & CO., 21 S’Pearl Street, New York 
Richter io Coujo Tė'.lė.'; yru geros na<> viduriu sukiuUjiino. ir Uta.

DIDŽIAUSIA BOSTONE
SANKROVA įOLSELISl
Vyno, Visokių Likierių, Degtinės, 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 pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
atsiveši. Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 
o męs prjsiųsim orderius per expresą. Rašykite lietuviškai Šiuo adresu:

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

<




