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Kriaučių streikas New 1 
Yorke.

Neu York, 4 sausio.—Di- ! 
deles riaušes prasidėjo, kuo
met 2.500 streikieriu apsupo 
Alfred Benjami ir Co. dirb
tuvę prie Lafayette st. Tą 1 
dirbtuvę dabojo 30 policistu, ' 
persirėdžiusiu į paprastas dra
panas. Minia juos nuvijo. 
Tuomet buvo pašaukta re
zervistai. Prasidėjo mūšis, 
buvo mėtoma su plytomis, 
vienok minia buvo nuvyta 
nuo dirbtuvės. Keli policis- 
tai liko smarkiai apdaužyti. 
Vienas streikieris areštuotas. 
t Arti 20.000 streikieriu su
sirinko ant Rutgers square’o 
ir buvo sakomos prakalbos. 
Kalbėjo milijonieriaus soci- 
jalisto pati Rose Pastor 
Stokes. ;

Kitas didelis susirinkimas 
buvo laikomas Cooper Union 
salėj po priežiūra moterų 
kriaučku skyriaus sekreto
riaus John A. Dyshes. 1

Taipgi tikimasi iššaukti 
ant streiko 125.000 darbinin
ku šią nedėlią. Jgrie streiko 
prisideda ir moterįs.
Nori pasirodyt dideliu ge

radariu, "
Little Rock, 2 sausio.—Ar

kansas valstijos gubernato
rius nori pasirodyt dideliu 
geradariu. Jisai yra ištušti
nęs beveik visai valstijos ka
lėjimą visiškais savo dovano
jimais. Jisai paleidžia iš ka
lėjimo net didelius prasikal
tėlius ir beveik vhus, kaš'tiK 
paduoda prašymą apie pa- 
luosavimą ir bausmės dova
nojimą. Mat, tuomi nori su
mušti visus rekordus ir pasi
rodyti begalo geros širdies 
žmogumi.
Lenkai kolektuoja pinigų 

ant sukilimo.
Amerikos Wnkai dar vis 

kolektuoja pinigu ant sukili
mo. Ypač tuomi rūpinasi va
dinami sakalai (jaunimo 
draugijos). Jie taip-pat mo
kosi kareiviško amato, kad 
reikale vykti tėvynėn. x

Lenkai čia pasipiktinę, kad 
vadinama tautiška taryba 
Lvove priešinga yra sukili
mui.

Soči jai istai ne taip karštai 
remia sukilimo idėją.
Wilsonas už reformas.
Wilsonas sakosi stosiąs už 

reformas (atmainas), nes ki
taip galinti kilti revoliucija. 
Wilsonas sako, kad ligišiol 
šalį valdę trustai, dabar tam 
valdymui ateisiąs galas.

Pažiūrėsime!
Mažiau alaus, daugiaus 

degtinės.
1911 metais Chicagoje iš

gerta 5.564.684 bačkutės 
alaus. Pereitais gi metais 
alaus suvartojimas sumažėjo 
ant keliu tūkstančiu bačkų* 
čiu. Užtad kįla suvartoji
mas degtinės. Kolektoriai 
degtinės duoklių iškolektavo 
pernai daug daugiau pinigu, 
negu užpernai.
Vaikas sveria tik 16 uncijų.

Aurora, Ill. — Jieva Rott 
pagimdė kūdikėlį, kuris sve
ria tik 16 uncijų. Motinos 
žiedas apima kūdikio kojutę.
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Už dalinimą plakatų.
Worcester, 5 sausio.—Čia 

buvo areštuotas drg. M. Du- 
sevičia. Jisai dalino ant Wa
ter gatvės plakatus, kuriuo
se buvo garsinamos prakal
bos, atsibūsiahčios tą patį 
nedėlios vakarą. Bet buvo 
tuoj paleistas, užstačius , 
dviem draugam 10 dol. kau
cijos.

Štai tau Amerikos laisvė!
Už 66 darbo vai. moka 

$2.50.
Little Falls, 3 sausio.—Čia 

valstijos arbitracijos komisi
ja tirinėja darbininke-audė- 
je padėjimą. Per tirinėjimą 
pasirodė, kad daugelis mer
ginę per savaitę uždirba tik 
$2.50 ir $3.00.’ Daugiausia 
uždirbančios gauna apie $7.00 
į savaitę.

Ir ar gali žmogus pragy
venti prie dabartinio dalyke 
stovio, gaudamas tokią ma
žą algą?

Atvažiuoja Amundsen.
Kapitonas Roald Amund

sen, pietinio žemgalio atra
dėjas ir Norvegijos tirinėto- 
jas, atvažiuoja į Ameriką. 
21 sausio jisai pribus ir į Bo
stoną, kur tą patį vakarą sa
kys prakalbą Tremont Tem
ple salėje.

Prieš atvažiuosiant į Bosto
ną, jisai dar vyks į Washing- 
toną, kur nuo Tautiškos Ge
ografiškos draugijos bus jam 
įteiktas auksiniu 
Filipinai nori

Washington, 
Filipine seimas 
VaiStije kongresą reikalavi
mą suteikti jierjis savyvaldą 
ir prašo, kad tas dalykas bu
te pirmose sesijose jau svar
stomas.

Jiems jau nusibodo Suv. 
Valstije teikiama laisvė ir 
nori jau patįs valdytis.

Didelis užderėjimas.
Washington,; 3 sausio. — 

Metinė apyskaita parodo,kad 
Hawai sale įvežimai ir išve
žimai siekė $84,100,000. Įtai
gi šiemet pasidaugino ant 
$14,680,000 daįugiau, negu 
pereitais metaiš.

15 sužeista.
Rochester, N. Y 

šio.—Iš priežasties daugybės 
sniego traukines netoli mies
telio Honeoye Į Falls nušoko 
nuo rėlie. Susidaužė keli 
karai. Liko sužeista 15 žmo- 

; niŲ. '
Tikisi, kad bus paleisti.
Indianapolis,; 6 sausio.— 

Kaip jau buvo pašyta “Lais
vėje” apie nuteisimą į kalė
jimą 38 žmonief už dinamita- 
vimo suokalbį, bet gal 32 iš 
je pavyks išimti iš kalėjimo 
po kaucija. Je išliuosavima 
rūpinasi name jr tilte staty
mo unija. Ji pasitiki surink
ti $1,070,000 kaucijos.

Chicagoje išnešta protesto 
rezoliucija prieš federališką 
Su vien. Valstijų valdžią, tei
sėją Andersoną ir Indianapo- 
lio teismą, kurie apkaltino 
dinamitavimo konspiracijoj 
33 darbininke vadovus.

Taipgi buvo kalbėta apie 
pagelbą kalinie žmonoms ir 
manoma greitu laiku surink
ti apie $4,000, uždedant 
mokesties po 5 c. ant nario.

Žinios apie santaiką.
Londonas, 6 spalio.—Tarp 

kariaujančiu Balkanų valsti- ' 
ju ir Turkijos santaika tur- • 
būt neįvyks. Didžiausias ne- 
sutikimas eina kaslink Adri- ' 
anopolio. Turkai jokiu būdu 
nesutinka užleisti jį bulga
rams . Šiandien bus paskuti
nė sueiga. Jeigu nesusi tai- 
kįs, tai konferencija pairs ir 
karė prasidės išnaujo. Ma
tomai Turkija tyčia vilkino 
galutinus atsakymus konfe
rencijoj, kad sutraukus į ka
rės lauką visas savo jiegas iš 
Azijos.

Iš Paryžiaus gauta žinia, 
kad Adrianopoly viešpatauja 
didžiausias badas.' Apie tai 
praneša du pabėgę aficiėriai. 
Miesto gyventojai meldžia 
komanduotojo, kad pasiduo
tu.

Turku beveik visi genero
lai reikalauja karės. ’ Mat, 
jiems gėda, kad juos likišiol 
visur įveikė.
Chinų moterims nevalia 

nešioti kelines.
Pekinas, 6 sausio.—Chini- 

jos valdžia išdavė uždraudi
mą nešioti chinu moterims 
kelines. Savo uždraudimą 
pamatuoja tuomi, kad balt- 
veidės moterįs nešioja keli
nes, tai chinietės bent tuomi 
turi skirtis. Argi nejuokin- 
— • — . m. . 1*1 .... «»« ~ Sgž « -.M- «. . MM. _

ga?
Moteris nori likt prezi

dentu.
Paryžius, 4 sausio.—Fran

ci jo j gerai žinoma sufragistė 
Marie Denizard iš Amiens 
apsiskelbė kandidate ant 
francūzu prezidento. Kuo
met šiemet pripuola rįnki- 
mai, ta ir moters neapsilei- 
džia.
Išbuvo suvirš valandų ore 

su 5 pasažieriais.
Mulhausen, Vokietija, 6 

sausio. — Orlaivininkas Ar
tur Faller paėmė ant savo 
orlaivio-areoplano 5 pasažie- 

1 rius ir išbuvo su jais vieną 
valadą ir 6 minutas. Tai pir
mas toks atsitikimas oriaivi- 
ninkystėj.

Prekyba Japonijoj.
Japonijos prekyba yra ga

na didelė. Per 1912 metus 
išvežta tavoru už 262,000,- 
000, o per tą pat laiką įvežta 
už 309,000,000.
Karalius užsimanė bal

suot.
Rymas, 4 sausio.—Italijos 

karalius Viktor Emanuel bus 
pirmutiniu valdonu Europoj, 
kuris galės balsuoti. Pagal 
paties meldimą jis likosi įra
šytas į balsuotoju skaitliu. 
Neseniai Italijoj likosi per
mainytas balsavimo tiesos, 
daleidžianČios visiems Bal
suoti, todėl ir karalius nau
dojasi proga.

Nuskendo'garlaivis su 
krąsa.

Londonas, 3 sausio.—Pran
cūze garlaivis Saint Augus
tin su visa krasa nuskendo 
Viduržeminėse jūrėse. Paša- 
žiefiuš pasisekė išgelbėti.

Londono vežėjų streikas 
tęsiasi?

Londonas, 3 sausio.—Dau-

giau kaip 11. OC 
streikavo per N 
dėlei pabrangin 
per vežimu sav 
vininkai teisina 
gufnos (wholes? 
jai pakėlė keros 
62 proc., todėl 
atiduoti už tą 
vežėjams.

f

Caro “ukaz 
žydt

Per Naujus 
išdavė “ukazą” 
iš Kijevo būtu į 
dai kupčiai. T’ 
išneša apie 25 n 
lie. Tie, žydai 
carui prašymą/

Suvalgė du
SydneyAusį 

sip. —- Vibtinia 
Gvinėjos žmone 
apsigyvenusius 
liūs James ir 1 
ber.

Juodu buvo 
tarp tu laukir 
(žmogėdžįu), kč 
gimines.

Ta žinia buvo 
kelis laukinius ž 
draugiškai atsir 
žudytuju*

Liko išsiųsta 
pediciją j atsitik

Caruką siunč?
gydyti 

"Taryžius, 6 sa* 
ce telegrafuoja, 
sosto įpėdinis A 
buvo į Mento 
vakare. Jis l 
Franci joj,, ligi i

Nusiz
Christiania, 

sausio. — Kapi 
sen, kuris daly 
Seno ekspedici 
pietinio žemgal 
nomis nusižudė 
kelionės jis 1 
kad jam nepa^ 
kiu su Amundi 
nio žemgalio, 
jo liktis užpak 
kitiems pageli 
ly vavo daugelį

Kiek buvo g 
puolime 

Peterburgas 
davimą vidaus 
terijos nuo 1 s 
iki 1 lapkričio 
39.094 ginklui 
Tuose užpuoli: 
mušta 1.719 ' 
diškas vietas 
paprastu žm< 
reitais metais 
nešiu buvo i 
užpuolimai.

Geras is
Madrid, Isj 

--Ispanijos u 
mento narys; 
do naują būd 
gelba bus gal 
grafu" 1.820 i

Švedija st
Stokholm, 

seniai liko su 
dėl pabudav( 
Taipgi yra sus 
500.000 dėl 
ku orlaiviu*

e
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lietuviu 
ės srovės 
kur kalbai 
partijas, 
apie “Savai 

,s “apie Napo
sta gilesnės krii

Darbininkų partija ir 
apšvietimas.

sime, kad 1911—1912 m. tuos krnito pe
rėjo 1030 žmonių. tai tmlima sunrastL kain I

larmus rašo apie 
ma iš negyvo gy
ti; kitas rašytojas 
,pie orlaivystę.
oabriežti, kad ka- 
visai nieko nėra, 

skiriama kaimo ir 
rbininkams, tary
biškai nebūty. To- 
ku Lietuvoje būti- 
astis darbininkams 
kalendorius. Kaip 
j, betir“Viln. Ka- 

yra daug jdomiy, 
Žiniy.
ds metais męs tu- 
laudingus kalendo-

Laisvietis.

as pakeista an- 
is ateityj?

mėje randasi labai 
ies, vienok jos san- 

3S kada nors pasi- 
Kuomet mūšy gady- 
acija tampriai yra 
anglies vartojimu, 
simas apie kūreni- 
;y turi būti gyvai 
arstomas. z 
usimas pakeltas bu- 
ame chemiku kon-

lojant tuomi, kad 
saules kalorija*) 

per , minutą trims 
kalorijoms ant ket- 
santimetro, arba 30 
alorijy *per minutą 
'tainio metro, tuo- 
iku bus išskaitliuo- 
u’enas ketvirtainis 
,s žemės ploto gau- 

šilumos daugybę, 
gali suteikti 1,000 

tiy. Sacharos smil- 
rie užima 6 mil.ket- 
kilometry, gayna 

tuo saulės tokią ši- 
įergijos daugy bę, ko
ma būtu gauti tik

Skaitant Amerikos lietuviy laikraš
čius, dainai tenka matyti korespondenciją 
apie rei giamas prakalbas. Bet drauge 
matyti, • d tos prakalbos ne visuomet at- 
n Aša pag laujamus vaisius ir net kįla bal
sai; kad aikur būna visą! netikusios 
(žiūr. “Laisvės” “Laisvąją Sakyklą”). Man 
teko mažumą arčia pažinti Šveicarijos so
cialdemokratu organizacijos veikimas, 
ypač jos tarptautinis skyrius. Ši organi
zacija mažiau daugiau artima Amerikos 
Lietuviy Socijalisty Sąjungai, nes suside
da beveik vien iš ateiviy darbininku (iš 
Vokietijos, Austrijos, Italijos, taipgi iš 
Lenkijos ir kt.) ir veikia visai atskirai nuo 
vietinės Šveicarijos soc. demokratijos, ir 
tik dabar svarstomas klausimas, prisidėti 
ar ne prie vietinės šalies organizacijos. Ir 
štai kaip pasakoja “vietiniai organizacijos 
veikėjai ir kaip rodo praėjusiojo 2 mėty 
apyskaita, - vietiniai soc. -demokratijos va
dovai pastaruoju laiku ypač atkreipė do- 
mą i sistemuotą apšvietimo platinimą, 
Partijos sekretorius Plotten savo metinėje 
apyskaitoje apie apšvietimo platinimą taip 
sako: “Permažas apšvietimas darbininku 
klesą daro stačiai dvasios ir kūno vergais, 
nes proletariatas prieš viešpataujančias 
klesas privalo kovoti dvasiškomis priemo
nėmis. Dėlto yra kuosuprantamiausia, kad 
politiškos darbininku draugijos turi būti 
apšvietimo draugijos. Jau uždėjus pirmą
ją Šveicarijos darbininky draugiją męs 
matome, kad vyriausiu savo uždaviniu ji 
buvo pasistačiusi apšvietimo platinimą.”

Dabar apšvietimas platinama šiomis 
priemonėmis: 1) kuopeliy knygynai, 2) pa
skaitų vakarai, 3) literatūros vakarai, 4) 
diskusijų (ginču) vakarai, 5) vakarai-spek- 
takliai, 6) sistematiški kursai. Indomu, 
kad prakalbos, tokioš kaip Amerikoje, čią 
ne madoje. Tiesa, yra prakalbos, bet tai 
reikia vadinti paskaitomis, nes išanksto 
būna viešai pranešta ne tik prakalbos te
ma, bet net ir kiėk galint jos turinys ir 
klausytojai ateidami jau žino, apie ką jie 
išgirs. Bet indomiausias ir, man regis, 
vaisingiausias apšvietimo būdas—tai taip 
vadinami kursai arba ištisa prakalbu- 
paskaitu eilė, surišta viena bendra mincia. 
Šios rūšies paskaitos -prasidėjo da neseniai,

rėjo 1030 žmonių, tai galima suprasti, kaip 
smarkiai pakeliama darbininky prpįo ar 
dvasios jiegos.

Be šiy plačioms minioms rengiamu 
paskaity kursu taisoma da tam tikri kur
sai profesionaliniu draugijų vadovams ir 
agitatoriams parengti. (šie kursai ^da tik 
šiemet nutarta pradėti gyveniman vykdin- 
ti). Šiy kuršy programoj randame štai ką.

I. Visuomenes ūkio mokslu temos.
a) Abelna kultūros istorija,
b) Šveicarijos visuomenės ūkio mok

slas,
c) dabartinės išdirbystės elementai,
d) žemdirbystės ir pramonijos orga

nizacija,
e) visuomenės ūkio ir gyventoju sta

tistika.

lardy anglių tonuTP^ tebai-sparcrarpieto^asv nngausiū^yai-
jakant, išeina, kad 
ęauna per vieną die- 
:ąrtus daugiau šilu- 
saulės, negu tai ga- 
i viso pasaulio iš-- 
ieny . mėty anglįs. 
imant, kasmet yra 
anglies arti vienas 
tony. ;

: šilumos, surenka- 
augmenis, tai iš- 

nas parodo, kad 
ii. ketvirtainiu ki- 
žemės paviršiaus, 
ip sakant, ant vi- 

jšauga kasmets, išauga kasmet 
iliardai tony ang
ie augmenįs gaiety 
>kią šilumos daugy- 
gali tik duoti 18 
ony anglies. Iš to 
l žemes • paviršiaus 
gali duoti 18 karty 
lumos, negu iška
lėk pat laiko (vie- 
inghs.
iant Ciamičiano 
tūlose vietose su 
-eciališkos kultūros 
;y padauginti aug- 
tokiu būdu įgyti 
rgijos (jiegos) šal

vartojimo saulės 
ęalima būty karšty 
>se prirengti tam 
as sugavimui šau
ly. Ir jaū šiandien 
yra apie tai ple- 
net daromi' įvai

riai. ‘ -
isai nestebėtina, 
didelėse tyrumo- 

drasti pramonijos 
dsiškai be“ Nūmy,' 
ugybe, kaip tan- 
škas, stikliniu ka- 
pat daugybe stik
lu- Buvo net pa-‘ 
simas, apie įrengi- 
įtaisu panaudoji- 
spinduliy energi- 
ir net dėl to jau 

girdėtis buvo pa- 
Jęktįs.

P. Posmyla.
sJI-šilumos vienutė; ta Si- 

kuri yrą reikalinga del 
jeratųron vieno Vandens 
J iki 1* C.

tiksius atneša. 1910—1911 m. buvo da 
trijy ryšiy tokios paskaitos: kursai: 1) vi
suomenės ūkio istorija (9 vietose), 2) soci
alizmo istorija (6 vietose), 3) soc.-demo
kratijos programa (2 vietose). 1910—1912 
m. gi pirmasis kursas buvo 3 vietose, Ant
rasis—8, trečiasis—1 ir prie jy prisidėjo 
da du kursai: 1) ftlarkso ekonomijos mok
slas 2 vietose ir 2) kapitalistišku revpliu- 
cijy istorija 3 vietose. Kiekvienas kursas 
padalinta šešiems vakarams.

I. Visuomenės ūkio istorija (£• va
karai): 1) Iš žmonijos, kūdikystės, 2) Nuo
savybės ir valstybės atsiradimas, 3) rajnky 
darbo ir amaty išdirbystė, 4) kapitalistiš
kas išdirbystės atsiradimas, 5) kapitaliz
mo išsi pietoj imas, 5 sociališkas visuome
nės ūkio sutvarkymas. j

II. Socijalizmo istorija (6 vakarai):
1) Įžanga: socijalizmas, komunizmas, uto
pizmas.—Soči jalizmas ir bažnyčios
2) Platonas ir jo laikai.
nijos pastojimas; 3) Anksčiausiojo vidur
amžio viėnuolyny ir “eretiku” komųniz-

4) Tomas ftjiunceris ir Tomus
5) St. Simon,^Charles Fourier, Rob. 

Owen. Utopiškojo socijalizmo pabaiga. 
—Cabet, Weitling, Louis Blane. Į

III. Socialdemokratijos programa 
(6 vak.): 1) Partijosprogramoatsiradifnas

Eias; 
'ūsy 
irti- 
rbi-

vai;
Senovės krik^čio-

II. Profesionalinio darbini&u judėji
mo TEORIJOS IR ISTORIJOS.

a) Anglijos, Žiemiy Amerikos ir Au
stralijos unijos (Trades unionismus),

b) Francijos, Italijos, Ispanijos ir Pie
ty Amerikos profes. darbininky draugijos 
(sindikalizmas),

c) Ęelgijos, Austrijos ir Balkany val
stybių darb. draugijos (politiškos, profes. 
draugijos),

d) Vokietijos, Danijos, Švedijos ir • 
Norvegijos darb. draugijos (lasvos profes. 
darb. draugijos),

e) profesionaliniu darb. draugijų ju
dėjimas Šveicarijoj.

III. Praktikos kursai

a) Propagandos platinimas,
b) protokoly vedimas ir apyskaitų iš

davimas,
c) skelbimai, laikraščiu redagavimas,
d) spaudos intaisymai,
e) sąskaitų sustatymas,
f) santikiai su kitomis organizacijo

mis ir tt.
Žinoma, tokioms paskaitoms-kursams 

sustatyti reikalinga mažumą padirbėti. 
Bet reikia neužmiršti, Wd minėta* Šveica
rijos organizacija taipgi nėra perdaug di
delė. 1911 m. pabaigoj buvo 42 kuopos 
su 3800 nariu, taigi, regis, ne ką daugiau 
kai Amerikos L.S.S. Už tokiu nuolatiniu 
kuršy lankymą reikalinga paskirti bent 
menkas mokesnis. Lankytoju, man regis, 
atsirastu. Svarbesnis klausimas gaJJbŪty— 
—surasti tinkamus ir taktingus prelegen
tus. Bet pasirausus, man regis, irgi ga
lėtu atsirasti.

Šiaip ar taipx bet rodos? kad Amerikos 
lietuviy darbininku Vadovams laikas jau 
būtu pagalvoti apie panašu sistematišką 
darbo žmonių lavinimą. Juo* bus mažiau 
tuščiu, triukšmingu, kartais gal net ne
taktingu “prakalbu” ir daugiau bus su
teikta rimtu visuomenės moksly žiniy,— 
tuo greičiau plačios minios supras savo 
reikalus, tuo greičiau išnyks tokie nema
lonus apsireiškimai pačyį darbininky ir 
net ju vadovu tarpe, rtlitiškos, demo
kratinės darbo žmonių organizacijos ir jos 
vadovu vienas vyriausiųjų uždaviniu turi 
būti: kuodaugiau susipratusiu, s a- 
vystoviy organizacijos nariy . O 
tai galima atsiekti, tik per sistematinj, 
nuoseklyir rimtą lavinimos ir lavinimą 
visuomenės ir kt. moksly žiniy įgijimą ir 
skleidimą.

mas. 
rus.

o- Jus mano kanklės
Ii *'Ryiro« Nauj.”

(6 vak.): 1) Partijos programo atsirad 
ir uždaviniai; ^Kapitalizmo atsiradii 
3) kaip atsiranda proletariatas; 4)'ft 
pamatiniai reikalavimai; 5) Mūsydab; 
niai reikalavimai; 6) Klesy kova ir di 
ninkai. J

IV. K. Markso polit. ekonomijos 
mokslas (6 vak.): l)x$anga. Visuome
nės moksly išsiphėtojimas; 2) Abelnos pa- 
matĮnfiSr-ę^vokos: ta voras; kaina; 3) Kapi
talas; 4) Didęsnėji vertybė (? MehrWert);
5) Darbo užmokesnis; 6) Kaina ir pelnas.

V. Kapitalistiškųjų revoliucijų is
torija (6 vak.): 1) įžanga. Revoliucija, 
evoliucija, reforma. 2) Olandu sukilimas. 
3) Anglijos revoliucija. .4) Didėji Franci- 
jos revoliucija. 5) 1848 m. revoliucijos.
6) Naujausiyjy laiku revoliucijos.

t -Kaip matote, šios paskaitos sutvarky
tos labai sumaniai ir tvarkingai ir gali 
duoti tikrą ir gilu supratimą apie visuo
menės ūkio sutvarkymą ir darbo žmonių 
padėjimą bei uždavinius. O jei atsimin-

? .

Jūs mano kanklės—kogi tylit? 
Garbingos stygos—ko rūdyjat?...
Ar jus užšaldė šalti vėjai,
Ar gal sudaužė piktadėjai?<.. *

Paleiskit akordus galingus, 
Paberkit žodžius išmintingus; 
Žmonijai siuskit gaidą naują, 
Uždegkit liaudžiai šaltą kraują.

Ko tylit liūdnai nusiminę?...
Prabilkit, praeigą atminę, 
Išreikškit jausmą dabartini ( 
Ir sielos jausmą vidurini. t

Į ateitį drąsiai pažvelgkit,
Vilties maloniu vėju dvelki t,
Iš meilės šviesią laimę pinkit, 
Piktuosiusnorus sutirpinkit.

Kraujuotos stygos—ko jūs tylit?.
Argi gražybės nebemylit,
Argi pasaulis jums išrovė 
Graudingus aidus ir gerovę?...

Jovaras.

.4
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Kūdikių sVeikajta.
Kur męs nepe įsisuksime, 

ar jiirbtuvesft, ’Kasyklose ar 
kitur, visur pamatysime dau
gybę žmonių išblyškusiu, su
nykusiu ir liguistu. Nyksta 
ne tik suaugę ir pasenę žmo
nes, kurie pririšti prie amži
no darbo, bet nyksta ir jau
ni, nyksta tik ką pražydę 
žmonijos žiedai—kūdikiai! 
Jeigu iš mažens negauna 
žmogus atsakančiai išsivys
tyti, tai ir užaugęs jis lieka 
silpnas, netikęs gyvenimui— 
kovai už būvį.

Nekalbėsiu čia apie kitu 
šalių kūdikiu sveikatą (kapi
talizmo gadynėj visur vienos 
ir tokiem pat apraiškos yra), 
bet tarsiu žodį apie Ameri
kos, tos “aukso” šalies kūdi
kiu -mokiniu sveikatą.

Prof. Wood surinko labai 
daug įdomiu, bet sykiu ir 
liūdnu faktu apie būsinčios 
gentkartės sveikatos padėji
mą. Jis sako, jog Amerikoj 
yra 20 milijonu kūdikiu, ku
rie lanko mokyklas. Iš to 
skaičiaus 75% serga įvairio
mis ligomis, kurios trukdo ju 
išsivystymą ir gręsia gyvy
bei. Vienas milijonas serga 
skurdo žmonių liga—džiova; 
milijonas yrapuskurčiu; pen
ki milijonai yra silpnomis a- 
kimis; penki milijonai yra 
sunykusiu ir nesveiku iš prie
žasties stokos maisto; de
šimt milijonu blogais danti
mis; šeši milijonai serga į- 
vairiomis gerklės ligomis. Iš 
tu visu skaitliniu matosi, jog 
daugelis kūdikiu serga net 
keliomis ligomis.

Keno tie liguisti kūdikiai, 
ar ponu? Oi, ne! Daug di
desnė dalis, būtent 90%, yra 
darbininku tėvu vaikai—tu 
darbininku, kurie gyvena ne
švariose miestu dalyse, troš
kiose bakūžėse, į kurias neį- 
siskverbia saulės spinduliai; 
tie yra vaikai tu, kurie.patįs, 
vergauja, skursta, kenčia 
šaltį ir badą! Suprantama, 
daugelis iš tu kūdikiu ir už
augę negalės išlaikyti tu 
žiauriu kapitalistiškos siste
mos aplinkybių, negalės ko
voti, nes gyvenimo kova rei
kalauja spėkų ir energijos. 
Tai^i jie liks gėdos tašku da
bartinei draugijai—tai drau
gijai, kuri taip garsiai ir su 
pasididžiavimu kalba apie 
sanitarinį mokslą, apie žmo
niškumą, dorą...

Vienok nieko nedaro ir ne
nori daryti pagerinimui dar
bo žmonių sąlygų, kad būt 
galima išauklėti sveikus kū- 

" dikius.
Barabošius.

)

Laukinių nuodyjimas.

Baltveidžiai, persiėmusieji 
krikščioniška neapykanta 
prieš viską, kas stabmeldiška, 
su laukiniais elgiasi, kaip su 
paskutiniais žemės gyvento
jais. Krikščioniška buržu
azija griebėsi net šlykščiau
siu priemonių, kad atsikra
tyti nuo tu laukiniu, ką ju 
bizniui kenkia. Australijoj 
bado metu europietis išdalin
davo badaujantiems lauki
niams miltus, sumaišytus su 
aršeniku, kad tie greičiau iš
mirtu. Brazilijoj portugalai 
užnuodydavo sožalkas, iš ku
riu vietiniai laukiniai vande
nį semdavo, kad greičiau 
juos išnaikyti. Šiaurameri- 
kiniai baltveidžiai aršeniku 
užnuodijo šaltinius, iš kuriu 
indėnai vandenį gerdavo. To
kiu pasielgimu kaltininkai 
netik nebaudžiami, bet dar 
pagiriami. Gal būt seniai ba
jorai panašiai elgdavosi su 
valstiečiais. Žmonių pasakos 
apie vandenų ir valgiu nuo- 
dyjima ligų metu (per marą,

cholerą ir t. t), veikiausiai 
atsirado ne vien dėl žmonių 
tamsumo. Pavyzdžiai paim
ti iš kitu vietų sako mums, 
jog ir Europoj panašus daly
kai galėjo seniau dėtis. O 
tos valdžios, prie kuriu pri
klauso beveik visu dabarti
niu valstijų valdžios, kurios 
ligi šiai dienai pataikauja ir 
proteguoja visokius žmonių 
žufiymus, turi atsakyti ir už 
maištus, pakilusius, padė- 
kim, choleros metu. Reikia 
spiestis jr ruoštis, kad grei
čiau prašalinti tasias val
džias, nuo kuriu darbeliu la
biausiai prisieina nukentėti 
darbininkams ir kitiems be
teisiams, prie kuriu priklau
so ir dabartiniai laukiniai bei 
barbarai. Z. A.

Krikščionyste Chinijoj.

Įvairiu tikėjimu kunigai 
besivaržydami platina savo 
mokslą tarp chiniečiu, bet 
pastarieji ne labai mėgsta 
krikščionystės, kuri chinie- 
čiams labai daug bliedies at
nešė ir net ne vienam gyvas
tį atėmė., Per tai, kunigams 
prisieina nepaprasto . būdo 
griebtis, kad turėti bent ko
kį aveliu būrį. Su tuo tikslu 
vieni kunigai materiališkai 
padeda alkaniems ir nuskur- 
dusiems chiniečiąms. Nema
nykit jog kunigai taip 
daro iš savo geraširdystes! 
Ne! Tie kunigai sušelpia tik 
tuos chiniečius, kurie priža
da apsikrykštyti. Alkanas 
chinietis, pašelpa pagundy
tas, eina krikštytis, bet krik
ščioniu jis nelieka. Kitur ku
nigai kreipėsi prie nuteistu 
prasikaltėliu (vagiliu, žmog
žudžiu, plėšiku ir t. t.) ra
gindami juos krikštą priimti, 
už ką prižada pasirūpinti pa- 
liuosavimą nuo bausmės. Ir 
visokį niekšai priima krikštą, 
nes ant laisvės išėję tikisi vėl 
sentr amatu užsiimti. Pas
kutiniais laikais kunigai su
rado būdą, kaip galima krik
štyti chinietiškus vaikus. Jie 
renka našlaičius, pamestus 
vaikus ir t. t., ir krikština 
juos.' Kąi-kurie katalikiški 
kunigai, kad prieš kitus pa
sigirti savo mokslo vaisiais, 
nuduoda gydytojus begydant 
mirštančius vaikus-chinie- 
čius tris kartus j vandenį nu
leidžia, o paskui iškilmingai 
įrašo juos į krikščioniu skait
liu*

Gana parankus būdas pa
rodyti, jog krikščionystė vi
sur pasisekimą turi. Z. A.

Žmonos sudeginimas.

Kada vyriškiai moteris ap
galėję patįs užviešpatavo 
taip šeimyniškame, taip vi
suomeniškame gyveniihe, tai 
ištiktųjų užėjo sunkus mote
rims laikai. Žmona už ma
žiausią prasikaltidią prieš 
vyriškas savo vyro teises su
laukdavo baisios bausmės. 
Vyrai savo neištikimas žmo
nas, o tėvai savo nepaklus- 
nes dukteris skandydavo, su
degindavo, arba panašiu bū
du gyvastį atimdavo. Liau
dies dainose ypač tankiai 
pasitaiko žmonų sudegini
mas. Žmonas pririšdavo gi
rioj prie medžio ir deginda
vo. Taip elgėsi ir lietuviu 
didvyriai. Z. A.

Beširdis.
Šimkaus buto savininkas 

buvo toks beširdis žmogus, 
kad kuomet Šimkaus triobą 
apsėmė van (Juo ir prigėrė vi
sos vištos skiepe, ant Šim
kaus pasiskundimo jis atsa
kė: “Laikyk antis!”

“Tik. Juokai”.

Korespondencijos Įj-
Brook lyno chronika.

Gruodžio 28 d. atsibuvo p. 
M. Petrausko koncertas. 
Žmonių buvę visai neskait
lingai prisirinkę, taip apie 
trįs šimtai asmenų; girdima 
yra, kad lėšas vargiai pa
dengs. Priežastįs tokio ne
skaitlingo susirinkimo žmo
nių, regis, bus tos: per šven
tes žmonės yra perdaug nu- 
sibeldę ir centus ’ išleidę ant 
dovanu. Antra, tai streikas 
rubsiuviu. Trečias ir tai, ro
dos, svarbiausia priežastis 
tai ta, kad mūsų žmonės tik 
viena ausia tegirdi tokius 
koncertus ir ju vertės nesu
pranta. Todėl nesilanko. 
Patsai koncertas, kaip girdė
ti nuo tulu klausytoju, yra 
pagiriamas.* / **

Gruod. 29 d. atsibuvo IV 
rojpno L. S. S. konferencija. 
Delegatu pribuvo 20, su ra
jono komitetu dalyvavo 24. 
Pati konferencija buvo gana 
rami. Nutarimu, rodos, svar
biu nepadaryta, vien tik pa
tįs rajono reikalai sutvarky
ta. Atrasta pas rajono se
kretorių klaidos suskaityme 
referendumo balsu. I tai tu
rėtu labiau atkreipti atydą.

*♦
Viršminėtą dieną atsibuvo 

Moksleiviu Paskolos Ratelio 
7 kp. teatras ir balius. Vai
dinta buvo “Piršlybos”, dvi
veiksmė komedija garsaus 
rusu rašėjo Gogolio. Lošė 
aktoriai mėgėjai LSS. 52 kp. 
Lošimas pavyko gerai, visi 
aktoriai savo roles atliko at
sakančiai, nėra katruos nei 
peikti nei girti. Žmonių bu
vo susirinkę vidutiniškai ir, 
rodos, liks dar kiek pelno 
minėtai kuopai./• * **

Gruod. 80 d. kriaučiai išė
jo ant streiko beveik iš visu 
dirbtuvių. Streikas bus ga
na didelis. Apie patį strei
ką pranešiu vėliau, dabar dąr 
stoka žinių.

Liutkų Kazys.
Waterbury, Conn.

29 guod. atsibuvo koncer
tas Miko Petrausko, svetai
nėje 103 Green st. Jau nuo 
6 vai. publika pradėjo rinktis 
j minėtą svetainę, taip jog 7

dėt ant 8:15, t 
prisiėjo laukti ii 
O dar pats ko 
dainius M. P. pa 
lika ilgą laika 
trypė kojomis.’ 
sirodė tvarkos 1 
siprašė publikos 
mą, perstatė dai

Prasidėjo dain 
šia M. - Petrausl 
francūziškai, ai
JV.HU UHU a •

Toliaus sekė dain 
kos ir dainelės, 
lyvavo P. Pricev 
tiniai klarnetiste 
Bagdanavičiai.

Viskas nusisek 
šiai. Publika, r 
užganėdinta. G 
nu M. Pet. gavo 
vu geliu nuo dr- 
M; Petrauskas i 
savo užduotį atli 
geriaus, negu p 
tais, kada ,lankė: 
ryj.
. V. ir P. Bagda 
solo, taip ir du< 
pusėtinai. Čiurl 
panavimas ant ] 
puikiai. M. Pet 
vo dainelėmis v 
džiai pajuokino, 
žavėjo.

Lewiston
21 gruod. ab 

105 kp. viešos 
Tema buvo “Ar 
moteris lygias tfe 
rais?” Pripažint 
lygios tiesos. B« 
rims patarta syki 
su vyrais dėl lab(

LSS. 105 kp. 1 
Ratelis 28 gru< 
dramą trijų aktu 
Banga”.

22 gruod. pasii 
du iš komiteto J 
Baltramiejaus d 
laikė tą dieną sa£ 
mą, kad atsibusi) 
ant tos^ddenos, i 
rengtu šokiu. K 
trarhiejiečiai išsi 
žvėrių nereikia 
neįsileido mūs k 
ant tos dienos 
draugystė parent 
dyką (bjauru. Re 
labiau užkenkti,] 
gi pasirodė kuor 
męs tikimės, ka<



stuvę
m visokius fepau- 
laug gražiau, negu 
uvės ir už pigesnę 
ausdiname

KOVA’

sves
<a

iriai!

Didžiausias 
Darbininkų 
Sąvaitlnis 
Laikraštis

kad jsų spaudos 
atlikti greitai, 

rantamoj kalboj, 
ausdint i

Leidžiamas
Lietuvių Soc
Sąjungos
Amerikoje

' OPPJSAS RANDASI:
! 30 W. Broadway i
; ' SO. BOSTON, MASS. '

Nuo Naujų Metų (1913] pasirodys 

Dievo Rykšte 
arba mėnesinis paveikslų Žurnalas, 
knygos formate artistifekat apdirbtas. 
Toks kokio lietuviai da neturėjo. Jisai 
pats kalbės —• taip, kad Ir nemokantis 
skaityti galės suprasti. Dykai Kampe
lių nesiunčiam. Prenumerata už me
tus $1.00. Užsirašykite dabar, nes 
mums reikalinga skaitytoj^ idant 
gautume pačto tiesas. Adresuokite: 
“Dievo Rykštė’’, 1957 Fowler St., 

CHICAGO, ILL.

*815 E. Moyamensing Ave
V <X F»HIUADI3L«F»HIA, PENN’A
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Akušerka C

J ieško toj am s.
Šiuomi atkreipiame atydą gerbiamųjų 

.‘‘Laisvės” skaitytojų, kad pajieškoji- 
mus giminių ir draugų laipinami ant me
tų 1 sykį dovanai. U^ bizniškus pajieš- 
kojimus imam po 50c, už 1 vieną sykį ir 
1 dol. už 4 sykius. Neskaitytojams pa- 
jieškojimus dykai netalpinam.

Administracija.

F. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo dar
bą prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pagelbą įvairio
se moterų ligose.

įjas, 
Plakatus ir 
Darbus.
atydą atkreipiau) 
darbus. Niekad 

loti darbą j tokias 
es, kurių darbinin- 
a lietuviškos kalbos 
,a savo amato, nes 
larko darbą. Jeigu 
spaudos darbą, tai 
aums šiuo adresu:

ISVE”
. Broadway
EON, MASS.

ojai, imkit 
/anas!
‘Laisves” skaity- 
ins “Laisvei” du 
itytoju ir prisigš 
,,tas gaus dovany 
nygas: “Censta- 
jštoriaus Slapty- 
evoliucijos atbai
gsiąs Rankažinys- 
d jos apie atskirimo 
• “Vadovas keliau- 
Ameriką ir iške

ls”. Pinigus siųs- 
1 • • v ♦ ♦■ — •-< — «• • •• WN Ny uraeriais siuotin

rimes 
ir prirenka’ 
me Akinius

Akin Specijnlistas

399 a Broadway boston 
arti E Street

Dr. Chas R. Vinal
Yra geriausis Gydytojas-specal s- 
tas, kuris išgydo vyrų, moterų ir 
vaikų ligas pagal nąujausį būdą. Ne 
jokis gydytojas taip pasekmingai 
neišgydo, kaip męs. Ypatingai grei
tai išgydome kraujo ir odos chroniš
kas ligas. Apie išgydytas Inkstų, 
Pūslės, NusiŠlapinimo, laukan ėji
mo organų, Plaučių, Reumatizmo, 
Kauliu, Sąnarių, ' Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas gali jums paliudyti 
tūkstančiai ypatų. Patarimas dykai.

KALBAME LIETUVIŠKAI.

Ofiso valandos:
Nuo 10 ryto iki 8 vai. valurro;
Nedėliomis nuo 10 iki 1 po piet.

140 Boylston Street
BOSTON, MASS.

A.G. Groblewski

ay, So. Boston, Mass.

25c., 50c

75c.

I

25c

25c

20c

15c
$1.25

15c

25c

20c

15c
)rų malonės arba ma7

10c

15c
10c

$2.00
$2.00

$50

10c.
10c.

dainos, surinktos nuo 
nevėžio pav. Surinko 
ts..................... L..........
ikimai, veselijosir dai-

•

iŠ 
•P*l 
>N

C

$3.50
50c.

PIGIŲ KNYGŲ 
i mažas žodinėlis, labai 
šsimokinimui angliškos

COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsų Lietuviškų—Len kškų Va stų

aHOttMiMHKHNHHHMHP "Mt 1 ■«.'f'

INGA 400 VYRŲ illUA (GIRIAS
a įvairių darbų. Jeigu ap- 
są sezoną, kompanija ap- 
nęl Norintieji platesniu 

5s šiuo adresu:
TĘS
EMPLOYMENT OFFICE
St. - - Boston, Mass.

U-LENKIŠKAI-RUSIŠKAS 

KTARAS 
is tau- 
Profe- 

husetts 
arti 18 
pasek- 
ir at- 

as. Tė- 
jieškot 
ką ant
io ofisu, bet lipk vienais 
/n iš num. 7 Parmenter St. 
ifiso nuteptos baltai, o vir
tos didelėm raidėm parašy- 
s Daktaras”. Of tiso va
iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
ki 9 vai. vakare.
M. ZiSELMAN
St., Boston, Mass, 

one Richmond 1O67-R.

oterystės. Labai nau
delė tiems, kurie nori 
su moteryste.............
abalas, paimta iš Sali’a- 
V su daugyba visokių 
urtų.................. ...........
daptjs. Čion yra išaiš- 
ženybinis gyvenimas, 

iŽiitti kiekvienas vyras, 
tikinąs ir mergina.......
os gražybių. Tai yra 
ujausių dainų knygelė 
'ainų..... ........ ........ .
mo balsai. Graži dai-

j ir socijalizmas. Nau
delė................ ..............
lovai ir parmazonai.....
i duodame gerą rabatą 60 
•ga: Visados pinigus siųskit 
oerte su užsakymu knygų, 
kolos niekam nesiunčiam. 
na siųsti registruotame laiš- 
Money Order, Adresas:
SYS VALASKAS, 
st., Chicago, Ill.

Perkant žiūrėk, kad but^ ta markė, 
o gausi teisingai.

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

25c. 
50c.

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

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Zmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka - 
Limmentas Vaikams 
Gyduoles nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson del Vaikų > - -
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių

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

ir Kruvinosios
“Uicure” arba gydymas

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

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

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugoto]as . - 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėmų Drabužiuose -
Rožės Balsamas - - -
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai ...
Svelnintojas - 
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas - 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus - - -
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavote) 
Pamada Plaukams - 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akines Dulkelės
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

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

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

ALB. G. GROBLEWSKI
CQR. BLM * MAIN STS.. PLYMOUTH, PA

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

$1.25 
50c. 
10c. 
85c. 
25c.
25c. 
25c. 
50c. 
85c.

$2.00 
$1.00

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

$1.00
25c.

‘‘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 žfi^.OO Amerikoj ir kitur.

Pfisiųskit savo-odresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui
DYKAI. Nuo naujų metų “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis“

g 
g ra

TEISINGIAUSIA < TVT’IT’I/' A 
IR GERIAUSIA AHI IKK. ALIETUVIŠKA 1 llulVn

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ai* tįe 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, Lamp. c st.

SO. BOSTON, MASS.

Telephone .So. Boston 21014 ir 21013.

g
ra

’ Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
; 495 Broadway
; SO. BOSTON, MASS.
Į Valandos;
1 Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
! Nedėliomis iki 8 vai. po piet.
i'diOOO-OiOcjilDitcJOOOO 1

s

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

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

P. BUZEWICK,
4$ Exchange St Athol, Mass.

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didŽiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksorišktj Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nesjis apsaugoja žmones nuo apgavikų. -

Reikalaukite tuojaus.

J P Tniniln 822 Washington St.• 1 • I UlIHIcl, BOSTON, MASS:

titrymau su

Dr. Richter’io
Pain 

Expelleriu
Dingo skaudėjimas kaklo ir diegi 

mas šono, jaučiuos visiškai gerai. Pri 
valo būti kiekvienos šeimynos šėpoje. 
Sergėkis nuo pamėgdžiotų. 25e. ir 50c.

F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl Street, New Yprk 
Richter io Congo l’illės yra geros uu<> viduriu sukietėjimo. *25c.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA ĮOLSEL1S
Vyno, Visokių Likierių, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos 

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

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

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




