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Mat, tie

Naujas Edisono išradimais.
Daug dabar rašoma apie 

naują Edisono išradimą. Ta
sai išradimas daro’ revoliuci
ją krutančiuose paveiksluose. 
Edisonas jau rodė savo dirb
tuvėje East Orange (New Jer
sey valstijoj) savo naują iš
radimą. Jisai vadinasi kine- 
mofon. Tai yra suvienyji- 
mas kinematografo su fono
grafų, Paveikslai ne tik ju-

Susivienyjimas apskųstas
“Tėvynė 

kad p. I- 
Bostono apskundęs S.L. A. 4 
d. sausio Centro Sekretorius 
p. Strimaitis gavo pakvieti
mą stoti teisman. “Tėvynė” 
sakosi nežinanti už ką p. Va
siliauskas skundžia S.L.A.

Telefonas:
So. Boston 21013,

mas ilgiau nusi

Kares pasekmes.
Amerikos misijonieriai ant 

Balkanų praneša apie baisų 
vargą vietinių žmonių. Visi 
kas tik sveikas—išėjo karėn. 
Namie likosi tik seneliai, vai
kai ir moterįs. Fabrikai su
stojo, prekyba žymiai suma
žėjo, sodžiuose nėr kam pri
žiūrėti ūkio.

Nuteista 200 dentistų.
Maskva, 8 d. sausio. Vie

tinis teismas nuteisė 200 žy
dų—dentistų. Visi jie gavo 
po vienus metus kalėjimo. 
Juos apkaltino tame, kad su 
pagelba papirkimo gavo teisę 
užsiimti daktariška praktika, 
nors jokio atsakančio mokslo 
nebuvo įgiję. Nuteista taip 
pat keli valdininkai, kurie 
jiems tame pagelbėjo.

Išviso buvo areštuota 500 
žydų-dentistų. Kitus betgi 

foaliuosavo.

/ BOSTON, MASS., 14 SAUSIO (JANUARY), 1913 m.
Entered'as second class matter November 13, .1911, at post office tit the Boston, Massachusetts under the Act fo March 3,1879

taminke ir Pžtnyčloj 
BENDROVfi” 
METAMS:

Eina du sykiu sąva
Leidžia‘,L> 

PRENUM1 >

Popiežius rūpinasi Kris
taus grabu.

Visi dabar prieš turkus, 
net ir Rymo popiežius. Jisai 
pasiuntė laišką į Londoną, 
kur veikia taikos konferenci
ja ir prašė, kad iš turkų at
imtų šventą žemę Palestiną 
su Jeruzolimu. Mat,^ dabar 
^Palestinoje šeimininkauja 
turkai. Jeigu gi valstijos atsi
sakytų atimti is turkų Pales
tiną, tuomet popiežius prašo 
bent pastatyti tarptautišką 
sargybą ties Kristaus grabu.
Moteriškė rūkė opium—ir 

ją nušovė.
Shanghai (Chinija, 11 sau

sio.) Gubernatorius provinci
jos Human išleido ediktą, 
kuriuomi viena moteriškė, 
rūkiusi opiumą, buvo viešai 
sušaudyta.

Opium—svaiginantis rūky
mas—kuriuo baisiai užsikrė
tę tūli chiniečiai. Iš parda
vinėjimo opiumo darė di- 
džiausį biznį Anglija Chinijo- 
je. Bet dabar, Chinijai bun
dant iš miego, eina smarki 
agitacija prieš opiumą, net 
baudžia mirties bausme. Ka
da viešai sušaudė tą moteriš
kę—buvo susirinkusios dide
lės žmonių minios.
Rumunija grąsina mobi-

-----------------------_______________________ _

Negali suvaikyti W. 
Rockefellerio.

Kongreso komisija, tirinė- 
janti pinigų trustą, nutarė 
pareikalauti patį Rockefelle
rs pas save, kad jisai duotų 
paaiškinimus. Nuo tos mi
nu tos senas gudruolis dingo, 
kaip akmuo vandeny. Nuė
jo į jo buveinę, bet ji visa 
buvo apstatyta pono Rocke
fellerio gvardijh. Įteikti jam 
popierą, kad atvyktų kongre- 
san, taip ir nepavyko. Pas
kui jisai kur tai pasislėpė. 
Tuoj atėjo žinia, kad jisai iš
važiavo jūron ant savo pui
kaus garlaivio. Pagaliaus 
atsirado koksai Rockefellerio 
tarnas, kuris pasižadėjo jam 
apie tai pranešti. Tuomi pat 
laiku išlindo, kaip Pilypas iš 
kanapių, Rockefellerio dakta
ras, kuris pasakė, kad jo po
nas nesveikas. - Kongresas 
neužsiganėdino daktaro pa
aiškinimu.

Suprantama, kad tas gud
ruolis mokės išsisukti!

Ir žydai nori karalystės.
Dabar, įkada Turkijoj tok

sai didelis ermideris, ir žydai 
pasitiki gauti neprigulmybę. 
Taip vadinami sijonistai (žy
dų • tautininkų partija) jau 
gana daug užkolonizava Pa
lestiną su Jeruzalės apygar
domis. Vienok, kada kitos 
tautos kovoja su ginklu, žy
dai tariasi diplomatijos ke-

Telefonas:

So. Boston 21018

Iš Solonikų praneša, ; 
tenais žydai esą pavojuje 
laukia skerdynių. 
Ispanijos valdžia 
jiems savo globą, 
žydai daugiausia ateiviai iš 
Ispanijos ir’Rusijos.

PKarsinlinų kai

“LAI
BroaJv.ay So. Boston, Mass. *
4 k

dės, bet ir kalbės. Publika 
galės matyti ne tik įvairiau
sius judėjimus, 'bet ir kalbą 
žmonių ir gyvulių, kurie ju
dėjime dalyvaus.

Edisonui naujas išradimas 
atneš didžiausią garbę ir tur
tus. Judamųjų paveikslų teat
rų savininkai, veikiausia, mė
gins pritaikinti tą išradimą.

Pakars nesveiką žmogų.
Washington, 10 sausio.— ; 

Prezidentas Taftas nesusi
mylėjo ant tūlo Gondaleco, 
kuris pakliuvo kalėjiman už 
užmušimą savo žmonos. Gon- 
dalecą nuteista nužudyti ant 
elektriškos kėdės. Daktarai 
pripažino, kad Gondalec ga
vo proto sumišimą, sėdėda
mas kalėjime. Taigi pami- 
šusį žmogų būtų nei šis nei 
tas pakarti. Vienpk Taftas 
nesutiko su daktarais. Jisai 
pasakė, jog Gondalecą reikia 
pakarti, kadangi, užmušda
mas savo žmoną, jisai nebu
vo pamišęs.
Kaip išnaikinus ledų kal

nus ant jūros?
Didžiuliai ledų kalnai, ku

rie plaukioja Atlantike pava
sario laiku, labai daug kliu
do normališkai jurlaivininky- 
stei. Tie ledų kalnai buvo 
priežastimi “Titanico” žuvi
mo.

Kad išvengus tų nelaimių, 
C. L. Ricker iš Brooklyno su- 
gaLvaįo..Norimą sų: 
rengti tvenkinį 200 mylių il
gumo ties New Foundlandu. 
Tasai tvenkinys sulaikytų 
šaltąją sriovę (tekėjimą). 
Tuomet šiltoji sriovė, pova- 
liai susidūrusi su šaltąja, nu- 
stelbtų šaltosios sriovės pajie- 
gą ir tatai prisidėtų prie 
sutarpinimo ledinių kalnų.

Policmanai sustreikavo.
Connellsville, Pa. Kadan

gi policmanams nepakelta 
algos nuo $65 iki $70—jie vi
si išėjo ant streiko.

Neverta gyventi.
Dabar yra labai daug nu

sivylusių žmonių. “Neturiu 
dėlko gyventi. Pasaulis per 
didelis dėl tų, kurie gyvena 
atskyrium” — pasakė ponia 
Lesser, gyvenusi Chicagoj.

Už kelių valandų jau at
rasta jos lavonas.

Turtai kĮla, kaip ant 
mielių.

Washington, 11 sausio.— 
Kongreso komisija, tardanti 
pinigų trustą, tirinėjo Backe- 
rį, prezidentą pirmojo nacio- 
nališko banko New Yorke. 
Tasai bankas įkurta prieš 50 
metų su kapitalu pusės mili
jono dolerių.

Ikišiol bankas atnešė pel
no 80 milijonų!
Persiskirimo priežastis.
Laike ^paskutinių 50 metų 

Illinois valstijoj buvo 120.000 
persiskyrimų. Tūlasiteisėjas, 
tyrinėjantis priežastis persi
skyrimų priėjo prie išvedi
mų, jog žmonės todėl taip 
tankiai persiskiria, kad yra 
labai lengva susirikti. Eu
ropoj 7 sykius sunkiau apsi
vesti, todėl ir persiskyrimų 
ten mažiau.

Teisėjas betgi nieko nepa
sako, kad čia daug kaltas 
kapitalistiškas sutvarkymas, 
prie kurio yra labai mažai

• meilės.

“S.- Z. Tel.” praneša, kad 
Vilniaus cenzūra konfiskavo 
išėjusį šiomis dienomis Vil
niuje lietuvių kalendorių, 
siuntinėjamą, kaipo priedą, 
su “Lietuvos Ūkininku”.

Tas kalendorius buvo vie
nas iš geriausių.

Žiema ir ruduo.
Anykščiai, Ukmerg. pav. 

Pas mus ligšiol žiema nenu- 
siveikia su rudeniu, kartais 
pašąla, pasninga, rodos, jau 
bus žiema, bet, žiūrėk, ant 
rytojaus jau vėl lįja; prieš 
pirmą gi gruodžio iš vakaro 
buvo didis vėjas su lietumi, o 
vidunaktį žaibavo ir griaudė; 
perkūnija trenkė miestelyje 
vienan žydo šulinin, kuris 
stovi viduryj miestelio, ge
rokai jį suardydama. Žmo
nės džiaugiasi, kad ne trobon, 
nes tokioj audroj kilus gai
srui, būt trečia dalis mieste
lio sudegus.

Važiuoja Amerikon.
Šiaulėnai. Šiuo laiku pro 

Mantviliškių kaimą labai va
žiuoja į Ameriką; taip' dar 
nei kokiais metais nevažiavo, 
kaip šiemet. Dabar, kaip pra
dėjo nuo rugsėjo mėnesio, 
tai grūdasi ir grūdasi po tris 
vežimus kasdien. Kur kelias 
blogas, po tris arklius kinko 
ir važiuoja. Važiuoja dau
giausia jauni.

Nuteisė.
Gruodžio 23 d. Kaune Vil

niaus teismo rūmų išvažiuo
jamoji sesija svarstė inžin. 
V. Pauliukonies bylą dėl 1905 
m. atsitikimų. Pauliukonį 
nuteisė dviem mėnesiam.

^Viltis”.

Amerikoje.................
Kanadoje ir užrubež

PUS
Kanadoje ir užrubeži
Amerikoje...................

Tripolio arabai.
Nors Italija jau seniai pa

darė sutartį su turkais, vie
nok pačiame Tripoly vis ne
ramu. Italams dar daug ne
smagumų reikės ten pakęsti. 
Tripolio arabų vadai padarę 
susirinkimą ir viešai prisiekę 
nepasiduodi italams. Jie ne- 
pnsieksią būti ištikimais Ita
lijos karaliui ir kovosią to
liau už savo šalies liuosybę.
Armėnai prašo reformų.

■ Kįlant visoms Turkijos 
tautoms, ir armėnai pareika
lavo savy valdos. Jie kreipė
si su tam tikru meldimu į di
džiąsias valstijas.

Armėnai gyvena Mažojoj 
Azijoj ir yra baisiai persekio
jami. Turkai dažnai sureng
davo armėnų skerdynes.

Adrianopolis turės pasi
duot.

Jeigu tik pasibaigs per
trauka karėje, tuomet bulga
rai įtemps visas spėkas, kad 
užimti Adrianopolį.

Miestas pritrūko valgio. 
Jau beveik neužtenka ir juo
dos duonos. Kožnas kareivis 
ir šiaip jau gy ventojas gauna 
į dieną 4 uncijas duonos.

Ant Balkanų pussalio grei
tai prasidės pavasaris. Ma
noma, jog užstojus karštes- 
niems orams, prasMės smar
kiau plėtotis cholera.

Londone gauta žinia, kad 
Rumunija grąsina mobiliza
cija savo kariumenės, ką ji 
mano atlikti į 24 valandas. 
Ji nori gauti irgi-žemės skly
pelį ir išstatė savo reikalavi
mus Bulgarijai. Mat, Ru
munija laike karės laikėsi 
nuošaliai ir už tą savo nuoša
lumą nori gauti atlyginimą.

Prancūzams nesiseka 
Morokoj.

Paryžius. Morokoje, ku
rią francūzai ant žūt but no
ri užimti, jiems nelabai tesi- 
seka. Mūšyje ties Mogodo- 
su juos vėl supešė maurai. 
12 francūzų kareivių užmuš
ta ir 60 sužeista.
Pati save pasistatė kan= 

didate.
Paryžiuj atsirado smarki 

moteris Denizard. Matyda
ma, kad-ją niekas nepastatė 
kandidate į prezidentus, ji 
pati save pasipiršo. Išsiun
tinėjo laiškus visiems senato
riams, kad. ją rinktų.

Mobilizacija Austrijoj.
Užlaikymas sumobilizuotos 

kariumenės Austrijai apsiei
na milijonas ant dienos. Jeigu 
toksai 
tęs—Austrijai gręsiabankru

Streikas tęsiasi gerai. U- 
pas puikus.

“The New York Call” pra
neša, kad 20 streikierių, atsi
sakiusių mokėti bausmes* jau 
nuėjo kalėjiman. Moterįs, 
dainuodamos marsėljietę, 
drožė sau ramios į savo ka
meras kalėjime. »

•Streiko vyriausi vadai at
metė propozicijas, kurias bu
vo pasiūlę bosai, kaipo neuž- 
tektinas.

Ant 13 d. sausio rengiama 
milžiniška paroda, kaipo pro
testas prieš policijos ir teis
mo partyviškumą,. kurie pri- 
sidėję^prie bosų pusės. Lai
ke parodos kalbės streiko va
dovai kalbomis tų tautų, ku
rios dalyvauja streike.

Šiaip, kaslink paties strei
ko—tos pačios naujienos: pi- 
kietai areštuojami, ypač per
sekiojama merginos, vienok 
jos tūkstančiais prisideda 
prie streiko.
J ieškos Rockefellerio Flo~ 

ridoj.
Kongreso komisija, tar

danti pinigų trusto reikalus, 
siunčia savo pasiuntinį į Flo
ridą, kur, pagal paskutinių 
žinių, tikisi sugauti W. Roc- 
kefellerį.

Gaudyk vėją lauke.
Už Vi ek iš vežami— 

dirbystės produktų.
Washington, 11 d. sausio. 

Pereitais metais iš Suvieny
tų Valstijų išvežta į svetimas 
valstijas žemdirbystės pro
duktų už $40,000,000 vertės. 
Prieš 10 metų eksportas sie
kė tik $18,000,000. Prieš 20 
gi metu buvo išvežta tik už 
$4,000,000.

Produktų buvo išvežta į 75 
šalis ir kolonijas.

Veiterių streikas.
Daugely miestų prasidėjo 

veiterių streikas. Kaip-kur 
būna net riaušės. Taip, New 
Yorko hotely Astor streikie- 
riai iškūlė langus. Sužeistas 
vienas policmanas. 19 strei
kierių areštuota.

Ką laimėjo Little Falls 
streikieriai?

Little Falls, N. Y. Algos 
pakeltos nuo 5 iki 10 procen
tų. Darbininkas, kuris prieš 
streiką pelnė $8.50, dabar 
pelnys $9.50. Darbininkai 
turi didelį prisirišimą prie 
unijos.
Gavo rykščių už žmonos 

mušimą.
Wilmington, Del. Juozas 

Smith gavo 20 rykščių vieti
niame kalėjime. Mat, jisai 
jau antru kartu papuolė ka
lėjiman už žmonos mušimą.

Pasirodo, kad ir Amerikoj 
rykštė nėra visiškai užmir-

Karė.
St. Peterburgas. Laikraš

tis “Novoje Vremia” talpina 
telegramą, kad ligišiol bul
garų kariumenėj užmušta 
284 aficieriai ir 21.018 karei
vių. Sužeista gi 876 aficie
riai ir 51.000 kareivis. Iš su
žeistųjų 70% jau išgijo ir 
stoja i kariumenę.

Londonas, 12 sausio. -Pas
kiausios žinios skelbia, jog 
vilties susitaikyti visai mažai 
beliko.
Už dideles šeimynas pre» 

mijos.
•Paryžius, 11 sausio.- Pre

fektas policijos Lepi n propo- 
nuoja, kad valstija duotų 
premijas už dideles familijas, 
nes tik tokiu budu galima 
esą sulaikyti francūzus nuo 
išnykimo. *

Apsaugojimo valtelės.
Anglai neužmiršta “Tita

nico” lekcijos. Neseniai pra
ėjo valdiškas įstatymas apie 
laivų apsaugojimą mažo
mis valtelėmis.

Popiežiaus brolis prašo 
pagelbos.

Iš Rymo praneša, jog pač- 
tos žmogus Angelo Sarto ga
vęs dovaną iš ministerijos 
175 lyras, kurios jisai buvo 
prašęs už savo sunkią tar
nystę, nes jau neturėjo pini
gų pragyventi.

Sarto yra brolis popiežiaus 
Pijaus X, kuris ima vienų tik 
Jbrocentirtt^^ 
laiko 11 tūkstančių kamba
rių, kurių įtaisymas kaštuoja 
40 milijonų.

Kaip matote, popiežius ne
labai tepaiso broliškos mei
lės. Sotus alkano nenuskun- 
džia.
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Dailininkas P. Rymša 
nedirba.

Lenkų savaitraštis “Tydo- 
dnik lllustrowanny” praneša 
iš Vilniaus, jog žinomas mū
sų skulptorius P. Rymša yra 
taip susinervavęs, jog nuva
žiavęs kaiman nieko neveikia 
ant dailės dirvos.

Jisai taip susinervavo nuo 
tos dienos, kada laike pasku
tinės dailės parodos sumušė 
savo skulptūrą “Kovą” (lie
tuvių vyties su lenkų ereliu).

Visgi gaila būtų, kad P. 
Rymša daugiaus nieko ne
veiktų!
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Draugijos.
Garleva, Suv. gub. Čia 

yra kelios draugijos. Seniau
sioji draugija “Žiburys”. Tu
ri mokyklą, kurioje mokosi 
apie 35 mergaites. Keli jau 
metai, kaip vidutiniai čia gy
vuoja vartotojų krautuvė 
“Vyturys”. Šiemet vasarą 
įsteigta čia kauniškės “Blai
vybės” skyrius. “Blaivybė” 
atidarė savo arbatinę su ke
pykla. Neseniai pradėjo veik
ti ir skol.-taupom. kasa.

Didelę naudą atneš drau
gijoms rudenį kun. Račiūno 
įsteigtas didelis susirinki
mams kambarys. Jame da
bar ir “Žib.” knygynas su 
skaitykla.

Ūkininkai tariasi dar čion 
įsteigti ūkio draugijėlę. Nu
tarta susirinkti ir apie tai pa
sikalbėti. “Viltis”.
Konfiskavo Vilniaus Ka-

60 gimnazistų suareštavo.
Peterburgo gimnazijose a- 

reštuota kokia 60 gimnazis
tų. Valdžia susekė slaptą 
organizaciją, kuri veikė vi
dutinėse Peterburgo mokyk
lose. Mokiniai platinę atsi
šaukimus, kur buvo išguldo- 
ma, kaip netikusiai sutvar
kyti mokslo reikalai Rusijoj.
Nori reformuoti katorgą.

Ministeris Kokovcev pasa
kė Dūmoje, kad valdžia no
rinti reformuoti katorgą. 
Mat, dabar kalinys, atlikęs 
katorgos bausmę, dar paskui 
ant viso amžiaus išsiunčia
mas Sibiran, kur turi likties 
iki gyvos galvos. Valdžia 
sumanė sutaisyti tokį įstaty
mą, kad po atlikimui kator
goj jajį nebereikėtų važiuoti 
į amžiną ištrėmimą Sibiran.

Taip tai pažadėjo, bet sa
koma, kol saulė užtekės— ra
sa akis išės.

Varšavoje laukė žydų 
skerdynės.

Varšavoje labai nesutinka 
lenkai tautininkai su žydais. 
Ant Kalėdų buvo plačiai pa- 
sklydusios žinios, kad ren
giamasi pjauti žydus. Žy
dai darbininkai buvo jau ge
rai apsiginklavę. Žydai tur
čiai išvažinėjo užsienin ar į 
kitus miestus.

Bet viskas apsiėjo ramiai.
Ir ponios pakliuvo teisman

Kijeve laukiama didelio 
teismo. Bus teisiama ko
kia 20 ponių iš augstosios 
klesos. Susekta organizaci
ja, kuri užsiiminėjo abortu 
(išmetimu) kūdikių iš moty- 
nos įsčių. Surasta ištisos ka
pinės nelaimingų kūdikių.

Smarkus kunigas.
Charkove pravoslaviškas 

vyskupas išmetė iš kunigų 
garsų popą Tolmačevą. Jisai 
atėjo į hotel į ir'smarkiai ba- 
liavojo su mergomis. Bet 
paskui, kada reikėjo užsimo
kėti, jisai, nabagas, ar pini
gų neturėjo, ar buvo visaip 
girtas, tad pradėjo mėtyti į 
užveizdas bonkomis, stiklais.«v f

Oi, oi, oi tie Kristaus pie
menėliai !

Rusijos ginklavimąsis.
Jūros ministerija prašys 

Dūmos, kad užtvirtintų 1913 
metams karo laivyno reika
lams šią sumą: laivams sta
tyti 103 milijonus rub., gink
lavimuisi 47 mil. r., kariškų 
uostų reikalams 29 mil. rub.; 
be to dar bus prašoma 26 mi
lijonai rublių viršaus.
r Dabartinė Dūma valdžiai 

tinkama ir pripažins už rei
kalingą.

Užsistoja už unijistus.
Amerikos darbo federacija 

ir nekurie jos skyriai užsisto
ja dabar už nuteistus unijis
tus Indianapoly. Tuščios kal
bos nieko negali padėti.

Daug studentų yra soci= 
jalistais.

Socijalizmas tarpe Ameri
kos studentų ir abelnai inte
ligentų smarkiai platinasi. 
New Yorke 10 d. sausio at
sibuvo konvencija studentų 
atskirų universitetų. Beveik 
prie kožno universiteto yra 
jau soči jai istiškas brenčius. 
New Yorke priskaitoma jau 
1000 studentų. Ten, kur juos 
labiausia persekioja ir neduo
da salių susirinkimams—ten 
jie ypatingai stipriai jaučia
si. Vienoje kunigų mokyklo
je 8 iš 10 kandidatų į kunigus 
jau prijaučia socijalizmui;

Prova tęsėsi 23 metus.
23 metai atgal Chicagoje 

ant vieno laivo buvo eksplio- 
zija, laike kurios žuvo 28 ni- 
geriai. Tik vienam pavyko 
išsigelbėti. Jisai užvedė pro- 
vą, kad visų artimiems gimi
nėms būtų atlyginta. Prova 
tęsėsi 23 metus. Pati kom
panija iširo. Advokatas, ku
ris ją gynė, numirė, numirė 
ir patsai skundėjas nigeris.

Tik dabar apeliacijos teis
mas pripažino teisybę ir nu
sprendė, kad giminėms būtų 
išmokėta $110,000.

Tasai faktelis aiškiai pa
rodo mūsų teismų netikumą.

Baisi ekspliozija.
Mobile, Ala. 10 žmonių 

užmušta ir 16 sunkiai sužeis
ta laike ekspliozijos katilo 
ant garlaivio upėje Tombig- 
bee. Laivas nuskendo į pen
kias minutas po ekspliozijai.
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Plunksna darbi 
ninku rankose.

Visi tie straipsniai-straip- 
sneliai, kurie telpa šiame 
“Laisvės” N-ry, yra parašy
ti darbindnkais.

Visus tuos straipsnelius ra
šė ne nuolatiniai mūsų ben
dradarbiai. Juos nerašė nei 
Z. Aleksa, nei V. Paukštys, 
nei J. Stropus, nei Barabo- 
šius; juos nerašė nei J. Ne- 

• viackas, nei Bostonietis, nei 
St. Strazdas; juos nerašė nei 
Senas Vincas, nei P. Posmy- 
la, nei Jurevičia; juos nerašė 
nei Antonov, nei Volungevi
čius, nei Adomaitienė, nei 
Mažoji Onytė; juos nerašė 
nei J. Pladiškis, nei J. Reda, 
nei Ex Papė ir kiti mūsų 
nuolatiniai bendradarbiai, 
kurie jau mikliai plunksną 
valdo ir^kuriu raštus nereikia 
taisyti.

Tą viską parašė žmonės 
pūslėtomis rankomis. Jie jau 
sugeba parašyti ne vien ko
respondencijas.

Tai yra linksma, tai yra 
džiuginantis mus faktas. Tai 
rodo, kaip smarkiai paskuti
niais metais pakilo augštyn 
mūsų darbininku susiprati
mas.

Linksma taip pat, kad 
“L-vės” šeimyna vis auga, vis 
didėja. Nenuilstančiai dirb
dami, męs galėsime atlikti 
milžinišką darbą.

Tegul auga mūsų būrys, 
tegul prie jo spiečias vis nau
ji veikėjai!

Argi, tokiame padėjime 
būnant, žmogus gali naudo- 
ties savo prigimtais talentais 
ir tobulinti juos? Todėl ne
reikalaukite pas darbininkus 
prielankumo, mandagumo, 
kol viešpataus dykaduoniu 
gauja.

Tie dykaduoniai naudojasi 
universitetais, knygynai^ dai
lės muzėjais ir visais patogu
mais. Mums tas viskas nėra 
prieinama.

Bet jau nauja aušrelė švie
čia. Darbininkai, bent ap- 
šviestesnieji, jau rašosi į so- 
cijalistu partiją, kuri eina 
prie teisybės. Jos negali su
kritikuoti nei gudriausi kapi
talistu šunadvokačiai.

Būkime žiaurus su priešais 
ir pilni broliškos meilės savy- 
tarpy.

JL Repšys.

Moterų prieglau= 
dos namas.

Redaktorius.

Darbininkai žiaurus.

Daug kartu man teko gir
dėti inteligentus kalbant, 
kad darbininkai yra žiaurus. 
Šie neturi mandagumo ne tik 
apsiėjime su žmonėmis augš- 
tesnės klesos, bet ir savy; 
tarpyj. Taip prastai apsiei
na, tokius bjaurius 
vartoja, kad net šiurpas pai
ma, iš šalies klausant.

Taip-pat nemažai rašalo 
sunaikina kapitalistu šunad
vokačiai ir plunksnabraižiai 
skelbdami, kaip žemai nu
puolus darbininku dora. Gir
di, tai bedoriai, supuvę žmo
nės, permirkę nusidėjimuo
se.
• Bet kas kaltas, kad męs 
žiaurus, jeigu šimtą kar
tu žiauresnė, žiauri iki begė
diškumo, kapitalistu taktika.

Iš darbininku nuo pat ma
žumės išplėšia brangiausius 
talentus, sumina, sutrempia 
gražiausius jausmus.- Nebū
tu taip lengva kalbėti apie 
tai, jeigu nebūčiau vienas iš 
pavergtųjų- Bet dabar, kada 
velku alginės naštos jungą, 
naikinu kasdien savo sveikatą 

už tą viską negaunu nei 
oro, kad užtektinai kvėpuoti.

Ilgai gyvendamas Ame
rikoj, nemažai mačiau 
dirbtuvių įvairiose valstijose 
ir nemažai jose padirbėjau— 
tai galiu pasakyti, jog visur 
vienas ir tas pats.

Dirbu dabar Chicagoje, 
kaip žmonės sako, dar paly
ginamai geroj vietoj. Dar
bininkai apkrauti nepakelia
mu darbu. Kurie dirba po 
vieną—tie tampos per dieną, 
nesulaukdami vakaro. Tie, 
kurie dirba išvien, priversti 
būna dar patįs paspirti savo 
silpnesnį brolį. Kas tik pail
sta— tąu tuoj pradeda kumš- 
čiuot, neapkenčia jo. Iš tos 
priežasties tankiai kįla vai
dai. Užžiūrėtojas, pamatęs 
besipešant, tuoj kelis išgena 
ir tie atsiduria už vartų.

Kiekvienam gali būti aiš
ku, su kokia širdgėla jie eina 
tuomet namo. Gal perkelis 
mėnesius badaus jie ir ju 
šeimynos. >

Moterų prieglaudos namas 
Berlyne išdavė atskaitą savo 
veikimo ir savo stovio už 1911 
metus. Tame name ra^do 
sau prieglaudą 6 vedusios 
moterįs ir 112 nevedusiu. 
Taip pat toje prieglaudoje 
buvo 5 kūdikiai vedusiu poru 
ir 124 kūdikiai nevedusiu.

Motinu prieglaudos namas 
priima visas motinas, nežiū
rint, ar jos vedusios, ar ne, 
ar jos po pirmą kūdikį turi, 
ar jau kelintą, nežiūrint ko
kios religijos prisilaiko. Na
me yra sutaisytos trįs klesos. 
Pirmoj klesoj viena yoata 
gauna kambarėlį už $1.25 į 
dieną, antroj klesoj — guli 
nuo dvieju iki trijų ypatų 
kambarėly ir moka 75c., tre
čioj klesoj yra daug lovų ir 
mokama už dieną po kvoterį. 
Beto yra dar penki laisvi 
kambariai.

Motinos pačios peni savo 
kūdikius nekurį laiką ir peni

’ ■ pagetooš sesers. C:

po gimdy- 
ten būna

20 metru

silaikymas motinu tuose na
muose yra neaprubežiuotas. 
Vienos ateina kelios savaitės 
prieš gimdymą, kitos užsilai
ko kelias savaites 
mui. Kelios net 
jau ištisi metai.

Name yra salė
ilgio, 12 pločio, kurioje ran
dasi mažiulėliai nuo 10 dienu 
iki 2 metu. Tankiai juos ten 
prižiūri pačios motinos.

Kūdikiai užlaikomi iki 6 
metu, vėliaus atiduodami tė
vams, kad įgytu meilę prie 
tėvu.

Jeigu vaikučius visai nea
tiduoti tėvams, tuomet jie 
pasidaro dvasiškais užšalė- 
liais ir tankiai neturi nei vie
no sau brangesnio, artymes- 
nio žmogaus. Tuomet leng
va jau pasidaryti prasižengė
liu. i

Vokietijoj kasmetai gim
sta apie 200.000 nevedusiu 
motinu kūdikiu, kurie negau
na atsakančio išauklėjimo. 
Tasai skaitlius lygus veik pu
sei Amerikos lietuviu.

Kaip išvengus tos nelai
mės? Juk iš tu mažulėliu iš
auga žmones, kuriems niekas 
ant svieto nebrangu.

Prieglaudos įsteigėja sako, 
jog būtinai dar reikia už- 
miesto, arčiau, prie giriu ir 
lauku, pastatyti maži name
liai ir pratinti vaikai prie na
minio gyvenimo. Aplink 
tuos namelius reikėtų sodne
liu ir šiaip jau visokiu gražu
mu.

Su laiku, rasit, tai ir įvyks.
Grįžtant prie prieglaudos 

turiu pasakyti, kad vaikai 
ten atsakančiai prižiūrimi. 
Prieglauda rūpinasi dar gau
ti motinoms, išeinančioms iš 
prieglaudos, atsakantį dar
bą.

Vertėtu, kad ir Amerika

Argi ga- 
.ci gatves

pąsen
Įima vai..
auklėjimui, kur kūdikis ne
mato jokio gerumo, vien tik 
vargą, skurdą ir nedatekliu?

Tokiu vaikučiu yra' šimtas 
tūkstančiu Amerikoj. Iš to
kiu vaiku neišaugs sveika 
karta. Iš ju išaugs prasižen
gėliai. P. Svotelis.

Gražiausia męrgi-
na pasauly

(Feljetonėlis)

Darbininko nusiskundimas 
' ant laikraščių.

Meile be laisves

Remkime Lietuvos liau
dininkus.

Dažnai mūsų mintįs skra
joja po tėvynės šalį, dažnai 
męs persistatoin sau broliu 
beturčiu gyvenimą. Be pail- 
sio dirbantis darbininkas, 
tamsybėje ir varge skęstan
tis bežemis, mokesčiais, mui
tais ir akčyžėmis apkrautas 
mažažemis, liaudies tranu 
persekiojamas ir purvinamas 
inteligentas, debesiuose fa
natizmo,paskendęs jaunimas!

Mums aišku, kad tas vis
kas išnyks tik mokslui kįlant. 
Bet iš kokio šaltinio gali sem
ti Lietuvos varguoliai tą ap- 
švietą? Tenai veik visa laik
raštija, veik visos draugijos, 
veik visi knygynai yra tranu- 
klerikalu rankose. Juk tai 
protligės ir fanatizmo žydi
mai, o ne mokslo šaltiniai. 
Tokiu tad maistu vaišinami 
mūsų broliai. Kartais gema 
mintįs, ar jau ten broliams 
neliko nei truputis proto, ar 
nejaučia save žmonėmis 
esant? (Ne taip jau blogai 
yra.—Red.)

Aš pasakysiu, kad žmonės 
ten darbštus, tvirtos dvasios, 
tik jiems trūksta šviesos ir 
vienybės. Tatai daro j u gy
venimą nuolatine kankyne.

Tiesa, tenais randasi žmo
nių, nešančiu liaudžiai šviesą 
ir šaukiančiu vienybėn, bet 
prieš juos dykaduoniai stoja, 
apsiginklavę žmonių tamsu
mui _______

Bet nežiūrint to viso, liau
dininkai (tai yra liaudies- 
žmonių mylėtojai) veikia ir 
šį bei tą jau yra nuveikę. 
Męs matome, kad j u darbas 
Lietuvoje yra darbu naudin
gu, todėl mūsų doriška pa
reiga remti juos.

Liaudininkai organizuoja 
kaimo jaunimą į kuopeles, 
tvarko knygynėlius, skleidžia 
naudingus raštus, pratina 
jaunimą prie doru užsiėmimu 
ir žaislu. Męs galime jiems 
pagelbėti knygomis, laikraš
čiais, pašelpa.

Taip-pat kiekvienas ame
rikietis, kuris nori pamatyti 
savo tėvynę šviesesne—teuž- 
rašo savo giminėms ir drau
gams kokį darbininkišką laik
raštį ir nuperka bent ke
lias knygeles. Tokiu bū
du męs taip-pat paduosime 
ranką tėvynėje draugams.

Pačioje Lietuvoje kaimo 
žmonėms yra tinkamas laik
raštis “L. Ūkininkas”.

K-m -tis iš
New Britaino.

Nuo Red.— Liaudininku 
veikimas yra naudingas, bet 
mums išsirodo, kad dabartės, 
atgijant socijalistu organiza
cijai, užvis daugiausia jinai 
reikalauja paspirties.

Sąjungos reikalais.
‘ ‘Kovos” N2 skaitome se

kantį LSS. sekretoriaus pra
nešimą Bagočiaus reikale:

“Sulyg didžiumos P. K. nutarimo šis 
dalykas eina viešam apkalbėjimui per 
organą netrumpiau, kaip dviem mėne
siam laiko nuo pasirodymo šio tarimo 
“Kovoje”.

Pagaliaus, “Kovos” skiltįs 
atsiveria viešam apkalbėji
mui viešu Sąjungos reikalu, 
nors tai tūliems diplomatams 
ir nepatinka.

Kaip tik išbrėško rytas, as 
patraukiau į artimą gojalį, 
kad pasislėpti nuo saulės 
spinduliu.

Štai ir gojalis. Užvertęs 
galvą, traukiu per jį ir j ieš
kau sau patogios, ramios vie
tos. Aha... tankumynas, pro 
jį teka upelis, tyliai sroven
damas pro akmenukus. Tik
rai poetiška vieta.

Nereikia nei sakyti, jog 
kuomet* tik vaikinas nieko 
neveikia ir įsisvajoja, . visos 
mintys jo sukinėjasi apie 
merginas X Pradėjau mąsty
ti... Barbutė... nieko sau, 
tik ta ilga, stora nosis suga
dina viską. Agutė... ta ant 
eisenos blogai atrodo ir ko
jos, kaip iki pusės x. Onutė 
visai būtu puiki mergina, tik 
nabagės, tos luputės kreivos. 
Toliau nepamenu, ką mąs
čiau, bet mintimis vaikiausi 
dailjąją lyti.

Tik staiga mane išbudino 
sunki ranka, kritusi ant ma
no peties.’ Atsižvelgiu—ogi 
čia mano draugas. To tik ir 
tereikėjo. Jisai buvo vedęs 
žmogus, vadinasi, kompeten- 
tiškas meilės reikaluose. Aš. 
jam tuoj pasiskundžiau, jog 
rengiuosi apsipačiuoti. Keb
lumas, matai, dėl tu mergi
nu. Iš vienos pusės, lyg ir 
bijausi, iš kitos—nė pats ne
žinau, kas širdį taip peršti.

Jisai nusišypsojo ir prata
rė: “saldus gyvenimas! Kiek 
tu bučkiu, kiek meilės, nei 
sieksniais neišmieruotum. O 
antra, juk* žinai, pati gam
ta... o prieš ją nepapūsi”.

Aš daf išsižiojau, jog mer
ginu, girdi, nesiranda, bet 
jis tai kaip atkirto:

—“Ką, merginu! Tik juo
kai. Aš pažįstu vieną tokią,

fiiTcft tcl ynicKiF7 
rasi, net visame pasauly. 
Veidelis pilnas ramaus ma
lonumo, jos melsvos, gilios, 
kaip jūra, akutės, it pavasa
rio gėlelės, kuriose galima 
išskaityti ateitį ir praei
tį. Žodžiu tariant, pilna 
visoko, kaip rožė bumburuo- 
se...” *

Čia jau aš neišturėjau be
klausęs. Pertraukiau jo kal- 
bą> kuria jisai mane apsargi- 
no meilės karštlige.

* **
Nepraėjo nei keliu minu

čių, jau mudu traukėme iš go- 
jalio. Męs ėjome pas ją... 
Aš maniau jau, kaip aš į ją 
pažiūrėsiu meilės pilnomis 
akimis.

Mus pasitiko skaistaus vei
do moteriškė, dar jaunutė. 
Jisai rekomendavo: “tai ji, 
ta gražiausia visame pasau
ly, su kuria aš apsipačiavau”. 
Sulyg tu žodžiu jisai apkabi
no ją ir pabučiavo.

... Aš vos ne. apalpau. Tai 
ji jau pačiuota... o tas nevy- 
donas. ,Mano pirštas pateko 
burnon ir aš taip drūčiai jį 
sukandau, jog iš skausmo 
surikau. Akies mirksnyje aš 
sprudau pro duris.

Sa Žaj.

Indiana ir Ohio.
“Kovoje” jau seniau buvo 

pranešta apie reikalingumą 
organizuoti didžiulę Ohio 
valstiją. Dabar keli Valpa
raiso univ. studentai ragina 
organizuoti Indianos valstiją.

’ ' X

Tie susipratę žmonės, ku
rie ten gyvena/turi pasirū
pinti tuo darbu, nes tai yra 
tiesioginė ju priedermė.

Lietuviu visur pilna, bet 
jie labai išsisklaidę.

ku-Man nesuprantama, kodėl medis, 
a" larbininkai sodino ir augino, dabar ne- 

u.oda^geru vaisiu, negina ju nuo vėtros. 
Jie rūpinosi, kad jis augtu ir bujotu, o, iš
augęs, neštu naudą, duotu skanu vaisiu, 
kurio jie taip ilgai laukė. Tikėjomės, kad 
nors kartą turėsime naudą iš savo darbo, 
bet patarlė sako: “kaip žmogus storojas, 
tai kitaip stojas”.

Męs manėme, kad tasai medis galės 
pakelti piktas audras ir nesiduos pąrlauž- 
ti save vėtroms, bet drąsiai mus visus ap
gins. Ne tik mus, .bet ir mūsų vaikus. 
Nemažai męs išdėjome pastangų ir koleik 
medis augo, męs žiūrėjome į jį su meile ir 
vilčia.

Bet kas iš to išaugo? Medis, palan
kus kožnai vėtrai. Kur vėjas pučia, ten 
jisai linksta. Ažuot nešęs vaisiį naudin
gą, neša netikusį. Idant suteikti pavėsį 
ir apsaugą tiems, kurie jį augino, jisai spi
ginėtas ir duriantis.

Kas tai per medis? — tai “Vienybė 
Lietuvninku”, tai “Lietuva”.

Darbininkai augino “Vienybę’', bet 
išaugo ne laikraštis, kuris skelbtu darbi
ninku vienybę. Ji skelbia veidmainybę. 
Pažiūrėkite į tuos ilguosius straipsnius, į 
tas agitacijas už Rooseveltus ir užtarimus 
kunigu. Kas mums, darbininkams,—rūpi, 
“Vienybei” nerūpi.

. Tas pats ir su “Lietuva”. Nauju lai
ku, dvasia jai nesuprantama. Ji prieš nau
ją dvasią kovoja. Jai pikta, kad šalę jos 
išaugo gražus, puikus medaliai ir savo ša
komis ji stengiasi neleisti ‘jiems atsakan
čiai išaugti. ą

Męs laukėme iš ju kelrodžio iš tamsos 
į šviesą, manėme, kad jos padės niurns 
griauti tamsybės žabangus. Męs taip my
lėjome jąs, taip .laukėme tos dienos, kada 
jos nušvies savo spinduliais mūsų vargin
gą darbininko grintelę. Sunkus mums bu
vo tie laikai, kada męs buvome tik pradė
ję darbuotis. ; /

Jos neapkenčia visu tu, kas ne su jo
mis. Tie, kas ne su jomis, jiems išrodo 
žydais!

Męs manėme, kad jos parodys broliš
ką meilę ir prielankumą visiems be skir
tumo darbo žmonėms, bet tuoj atsiyrė, 
RuEėTlmas/'kūr žydas/ kur rymionis. Ar- 
jąj męs laukėme to blogo ir to artimo ne- 
apkentimo? Męs manėme, jos savo dva
sios galybe išgydys visus susilpnėjusius, 
susirgusius, parodys jiems kelią, atgaivins 
juos. Bet dabar jos pačios apsirgo, apsir
go užkrečiama liga, veidmainystės liga ir 
męs, senieji rėmėjai, turėjome prasišalin
ti. Mums gaila buvo persiskirti su tais 
medžiais, kurie negynė mus daugiaus nuo 
vėtrų, taip męs prie ju buvome pripratę, 
taip jie mums bavo brangus. Bet persi
skirti turėjome.

Męs nešame pagelbą tiems jauniems 
medeliams, kurie dar yra pusėtinai sveiki. 
Męs auginsime juos ir tikėsime, kad bent 
jie apsaugos nuo persekiojimu, . užtars 
mus, pamokins mus.

Męs tikimės, kad nauji laikraščiai ne- 
užsikrės neapykąntos liga, kuria serga 
“Lietuva”. Juk tai ji paleido tas niekuom 
neparemtas, žemiau kritikos esančias pa
skalas apie žydus. Jeigu męs prisilaiky
tume tokios neapykantos dvasios, tai męs, 
darbininkai, niekuomet negalėtume sueiti 
vienybėn.

Pasauly daug yra vargo, bet tas var
gas gali būti prašalintas per visu tautu 
susivienyjimą ir broliškumą. Kada visu 
tautux darbininkai susivienys į tarptautiš- 
ką galybę (suprantama, neišsižadėję ir 
skirtingu, tautišku reikalu), tuomet meilė 
galės pražydėti. v

Kasgi dabar daryti? Seni medžiai jau 
pūsta, jie apsirgo sunkia ar visai jau ne
išgydoma liga. Todėl aš patariu nenulei
sti ranku. Aš patariu visiems darbo bro
liams prisidėti prie išauginimo nauju' me
deliu. Dabokime juos, prižiūrėkime, kad 
jie augtu sveikai ir sveiką vaisiu visuomet 
neštu. Platinkime juos, remkime juos.

bva” ir “Keleivis” 
“Liet. Žurnalu”.—

Tai yra “Laisvė”, “1 
(su “Dilgėlėmis” ir 
Red.); kurie esame ju vaisiu ragavę, turi
me ištarti širdingą ačiū jiems ir linkėjimą 
nepasiduoti audroms ir vėtroms, bęt drą^^ 
šiai užstoti varguolius.

Wm. Laskevitz.
Nuo Red.—Talpiname tą rašteli todėl, kad jisai 

yra nuoširdus ir pūslėta ranka parašytas. Žinome, kad 
seni mūsų darbininkai buvo labai susiaugę su paminėtais 
laikraščiais ir jiems buvo sunku nuo jų atsiskirti. Bet 
męs velytume, kad rūgojimai turėtų užsibaigti; tegul 
“Vien,” su ^Lietuva” eina tais keliais, kuriuos jos apsi
rinko.

KoVą su tais laikraščiais męs prašytume pavesti 
mums patiems, t. y. redakcijoms, ką męs ir atliekame,

Tarp mūsų yra daugelis vyru, kurie 
darbuojasi ant visuomenės dirvos. Bet, 
kaip tik vyrą pradeda imti meilės pakusa, 
tuojaus jisai aptįla su darbais. Tada ji
sai padeda idėjos darbą į šalį ir temato 
vien savo mėlynakę. Visas jo gyvenimas 
persimaino į išvirkščią pusę. Ką seniau 
mylėjo ir visa širdimi atjautė, tą dabar 
neapkenčia arba nusiduoda nematąs. Jam 
rūpi tik savo šeimynos dalykai. Jo širdis 
pasidaro šaltesnė, protą pasideda į kiše
nių.

• Aš pavadinčiau tą meile be laisvės. 
Nėra čia laisvės, nėra liuosos dvasios, vien 
vergiška, kūniška meilė. '

Man išrodo tokia meilė be laisvės kei
sta, kenksminga ir tai porą i ir visuome
nei.

Tas viskas tik tuomet pasitaisys, ka
da pakils mūsų merginos apšvietoje. Švies
kime ir lavinkime jąs. Tuomet męs iš- ‘ 
gelbėsime ir jas pačias iš dvksios žabangų 
ir apsaugosime ne vieną vyrą.

Kada apšviestesnis vyras apsiveda su 
tamsia mergina, tuomet jausmas ima vir
šų ant sveiko proto. Moteris, kaipo mei
lesnė, greičiau moka paversti vyrą j savo 
pusę. Tuomet tai moteris ir užstoja lais
vės kelią.

Męs turime pakilti civilizacijoje ir ap
švietoje. Tą męs įjiegsime padaryti tik 
laisvais būdami. Todėl, teišnyksta meilė 
be laisvės. Laisvė turi eiti sykiu su meile.

Paparčio Žiedas.

Sporteliai
• Mūsų lietuviškas jaunimas labai mėg

sta, jeigu pavadinsi jį “sportu”. Rodosi, 
kasžin ką atiduotu, kad tik likties spor
tu.

Mūsų lietuviški sporteliai, paprasti 
nesusipratėliai, šiek-tiek permanę pavir
šutinišką madą ir daugiaus nieko.

Ju steišenai—tai šalygatviai, kur iš
tisomis valandomis trypučiuoja ir užkabina 
praeives merginas, paskui bilijardnamiai 
ir saliūnai.

Taip kaip Lietuvoje kužnia, malūnas 
iriarčiazas. -

Nors sportai mėgsta linksmįnties, bet 
nueiti į rimtesnį teatrą jie nenori. Ot ant 
šokiu, jie niekuomet nepasivėlina. Tenais 
jie taip nežmoniškai kraiposi ir vaiposi, 
jog nedyvai, kad policija juos kartais are
štuoja.

' Angliškai retas kuris iš ju bepašneka. 
Ot grabalioja paviršutiniškai. Pas juos 
nematyti jokio gilelio noro susipažinti su 
lietuviška ir angliška rašyba bei literatū
ra. Jie nenori suprasti, kad yra dar gi
lesnis išsilavinimas, kuris padaro žmogų 
šviesium.

Dvasia mūsų sporteliu tikrai ubagiš
ka. Jie visai neturi kur pasidėti, jeigu 
nėra stiklo alaus ar gražios merginos, ku
ri juos nekritikuoja.

Sakoma, kad mūsų jaunuomenė — 
mūsų viltis, bet iš tokiu sporteliu jokios 
vilties nėra.

Aš patarčiau merginoms saugoties to
kiu sportu, nes tai žmonės dažniausia esą 
be širdies. Vaikinai, kurie daugiaus nie
ko nežino, kaip tik šokius ir boles, negali 
būti rimtais vyrais. Su tokiais vyrais męs 
turėsime skursti visą amžį. Patįs nieko’ 
nesuprasdami, ir mums kenks žengti prie 
šviesos.

M. Janulionytė.

Menkos spėkos.
Nors ir spėkos mano menkos 
Ir dainuoju aš silpnai, 
Bet užtai tos mano dainos 
Užrašytos kruvinai.

Vargo tinklas man neleidžia 
Skaisčią saulę paregėt; 
Vysta mano jaunos spėkos, 
Nesuspėję pražydėt.

Ir iš darbo parsibasčius, 
, Nėra vietos man ramios,.

Gelia rankas, gelia kojas 
Be mažiausios paliovos.

Todėl jūs, ką turit galę^
1 Drąsa žėrinčias akis, 

Mane menką pavaduokit, 
Tegul saulė jums nušvis.

' k Paparčio Žiedas.
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Korespondencijos

Publika gausiai 
taipgi 

Buvo sako- 
Tvardauską 
pasikalbėta

Didysis kriaučių 
streikas.

(Pranešimas presos komiteto.) 
_______ \

7 d. sausio tapo suareštuo
ta 34 darbininkai, . tarpe ku
riu buvo 20 merginu ir 14 vy
ru. Tarpe ju buvo 32 lietu
viai. Priežastis suareštavi
mo tokia: jie ėjo atkalbinėti 
nuo darbo kitus kriaučius ir, 
eidami pro tūlą dirbtuvę, pa
matė, kad darbininkai, iški
šę galvas, dairosi. Tuomet 
šitie į juos prabilo. Jie pa
sakė jiems, kodėl streikuoja, 
kad patsai gyvenimas verčia 
juos streikuoti.

Taip jiems besikalbant, ap
supo pdlicija su visokiais val
katomis ir prasidėjo arešta
vimas. Bet mūsų draugai ir 
draugas tu areštavimu nenu
sigando. Kada juos nuvežė 
į policijos stotį, tai visos mer
ginos sudainavo Marsaljietę, 
“Atsimeskim nuo senojo 
svieto.” Policistai tuoj jąs 
bandė stabdyti.

Dar pirm to buvo areštuo
ta 10 darbininku, iš kuriu 3 
buvo lietuviai. Teismas nu
sprendė jiems po 10 dienu 
kalėjimo ar po $10 užsimokė
ti.

7 d. sausio buvo karštos 
agitatyviškos prakalbos, kai
po protestas prieš neteisingą 
valdžios pasielgimą. Kalbė
jo Mačys, Augūnas; dekla
mavo Bučinskas.

“Laisvėje” jau rašėme, 
jog streiko vadai reikalavo, 
kad policija nesikištu į strei
ko reikalus. Buvo pažadėta, 
bet neišpildyta. 8 d. sausio 
vėl areštavo 18 žmonių.

Merginos yra drąsios.
Korespondentas V. Žilins

kas rašo apie merginu drą
sumą. Policija su jomis el
giasi begėdiškai, visaip iš
juokdama. Vienai merginai 
policistas liepęs nusiimti uni
jos ženklelį, bet ji griežtai 
atsisakė. Kuomet merginas 
uždarė už grotu, josios vėl 
užtraukė marsaljietę.

Paminėsime tu . drąsiu ir 
teisingu merginu vardus: M. 
Viltrakiutė, T. Adomaičiutė, 
R. Zalatvins, A. Blesviniutė, 
M. Blesviniutė, B. Grinckiu- 
niutė, A. Barauckiutė, N. 0- 
ginčiukė, O. Rukštelis, A. 
Jankauskiutė, Andriušiutė, 
Staneliutė, Elz. Ramas. Ki
tos dar nepridavė savo tikru

Nutarta pinigu nemokėti, 
bet atsėdėti, jeigu reikės.

Rochesterio kriaučiai su
judo.

Prasidėjus kriaučių strei
kui Didžiamjam Mieste, su
judo ir mūsų kriaučiai. Pri
buvo iš Buffolo kriaučių or
ganizatorius drg. Adamski, 
kuris daug darbuojasi, kad 
sutverus uniją, kurios iki šio- 
lai kaip ir nebuvo. Kas ne- 
dėldienis atsibuna prakalbos 
ir žmon?u labai daug prisi
renka. Ypač puikios buvo 
prakalbos 4 d. sausio. Tuo
met daugelis ir prie unijos 
prisirašė.

Darbininkai daugelyje ša
pu pradeda reikalauti dides
niu algų. Iki šiolai Roches- 
teris buvo streiklaužiu mies
tas. Kur tik kriaučiai ne
streikuodavo—čionai darbo 
nestokavo. Šiandien jau vi
sai kas kita. NewYorko 
darbus atsi sako dirb- 
t i. Bosu agentai perėjo per 
visas mažąsias dirbtuves ir 
visur atsisakė dirbti.

Taipgi rengiamasi atgai
vinti ir ’ lietuviškos unijos 
skyrius. Todėl lietuviai ir 
lietuvės, dirbanti kriaučių a- 
mate, nepraleiskite : 
šauksmo pro ausis.

Paparčio Žiedas.
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Rochester, N. y.
1 d. sausio 1913 m. apie 12— 
1 vai. naktį po triukšmingu 
lietuvišku krikštynų atsitiko 
nelaimė.- ‘ ’ Jonas Kunickas 
perdūrė peiliu William Sie
gel (lietuvį). W. Siegel ran
dasi dabar ligonbutyje kri
tiškame padėjime. J. Ku
nickas kalėjime.

Kaip žmonės kalba ir laik
raščiai rašo, priežastis žmog
žudystės buvo Uršulė P., su 
kuria abu turėję meiliškus 
susinešimus. Bet antra svar
bi priežastis, aš manau, bu
vo tai “pastiprinantis” gėri
mėlis, kurio ten nestokavo. 
Beje, vietiniai katalikai už
meta, kad socijalistai papjo
vė žmogų. Taigi čion pra
nešu, kad į Jonas Kunickas 
prie LSS. h kp. neprigulėjo 
ir nieko bendro socijalistai 
su juom neturi.

Lazdinėlis.
So. Manchester, Conn.
5 d. sausio pas mus kalbė

jo S. Michelsonas. Jo kalba 
buvo aiški ir suprantama. 
Pirmu atveju kalbėjo apie 
darbinihku klausimą, antra
me atvejyj apie gamtos apsi
reiškimus.

Taip-pat buvo deklamaci
jos. Deklamavo vaikinai ir 
merginos, bet geriausia ^tsi- 
žymėjo maža mergaitė, ko
kiu 7 -8 metu. Ji buvo iš 
New Britaino Salaveičikiutė. 
Yra tai gražus pavyzdis dėl 
kitu tėvu^kaip reikia mokin
ti vaikus. Taipgi trįs mer
ginos sudainavo: “užtrauksi
me naują giesmę, broliai”. 
Viskas pavyko gerai, už ką 
reikia tarti ačiū. Publika už
silaikė ramiai. Pasirodo, kad 
So. Manchesterio moterįs 
veik daugiau žingeidavo apie 
prakalbas, negu vyrai. Vie
nu ir kitu buvo veik lygiai . -

Pabaigoj pardavinėta ‘ ‘Ke
leivio” laidos literatūra.

Onutė.
Kewanee, III.

Mūsų miestelis, galima sa
kyti, veik lenkais ir lietuviais 
perdėm apgyventas. Lietu
višku familiju 113; pavieniu 
bus į 150. Pareina čia ir laik
raščiu, nekurie net po 2 skai
to. Tik susipratusiu visai 
maža tėra. Galima sakyti, 
atsidavę šventai girtybei. Tą 
dieną, kada gauna pėdę, arba 
yra subatvakaris — blaivam 
žmogui veik negalima pasi
rodyti ant gatVės.

Stato čia lietuvišką bažny- 
v • cią.

Abraomo Sūnus.
East St. Louis, III.

Sunku surasti kitą tokią 
apsnūdusią kolioniją, kaip 
mūsiškė. Tautiečiai ir kleri
kalai visai nenori darbuotis 
dėl liet, visuomenės. Soci
jalistai irgi mažai teveikia. 
Kuopelė vos tegyvuoja. Gy
vuoja pas mus 4 pašelpinės 
draugijos. Rimčiausia iš ju 
—tai jaunuomenės dr-ja, prie 
kurios priguli ir moterįs. Ji 
daugiausia prie visu dalyku 
prisideda. Jaunuomenės po
litiškas kliubaą 'gyvuoja apie 
6 metai, bet nęlabai pataiko 
darbuotis ant tautiškos dir
vos.

E. St. Louis miestas ne- 
prasčiausias. Čia randasi vi
sokios rūšies pramonių, ge
ras skaitlius lietuviu dirba 
kasyklose.

Valanda laiko galima nu
važiuot į Edwardsville, Bel
ville, Collinsville‘ir 1.1., kur 
vien tik kasyklos randasi. 
Granite City, III. randasi tik 
geležiniai fabrikai. Tenais 
lietuviu bus apie 2*000. Smuk- 

šito liniuku bus apie porą tuzinu.
Šiaip yra kelios krautuvės 
(valgomu daiktu, moterišku

•rl-

Paveikslas parodo, kokis menkas ir mažytis yra šioj gadynėj žmogus sulyginus su 
visogalinčiu doleriu.

kepurių ir 1.1.). Yra ir lie
tuviška spaustuvė.

Daugumas žydu jau pra
deda- atskirt lietuvius hub* 
lenku.

Praeitą vasarą susitvėrė 
antras kliubas po vardu “Ci
tizens Club American Lithua
nian”. Nieko gero nenuvei
kė, po tuom vardu gyvenda
mas. Ant paskutinio susi
rinkimo prieš Kalėdas savąjį 
vardą pakeitė, pasivadinęs 
Rymo Kataliku Kliubu. Ar 
jiems geriaus pasiseks dirbt 
esant Rymo katalikais, paro
dys ateitis.

Visuomenei žinoma yra 
pro va Uršulės Zokoniutės, 
dabartinės * Laskauskienės, 
kurią Žuly spyrėsi išvaryti. 
Gal niekur kitur neapsireiš- 
kia tokia neteisybė, kaip šia
me dalyke.

Patįs advokatai tvirtino, 
kuomet toji moteriškė buvo 
suareštuota, jog skundėjas 
Žuly padarė nesusipratimą. 
Tečiaus jie jį neėmė ant 
“cross examination”, bet 
traukė provą toliaus ir mel
žė pinigus iš U. Zokonaitės, 
jos vyro ir apgynėju.

12 gruod. 1912 metu Anta
nui Laskauskui advokatai 
pranešė, kad jojo pati bus 
išvaryta į seną kraju ir ji tu
ri būti pasirengus važiuoti, 
būk toksai nutarimas parėjo 
iš Federal Supreme Court. 
Per vargą surado advokatą, 
kuris apsiėmė sulaikyt nuo 
išvarymo. 4 d. sausio buvo 
byla ir Laskauskai laimėjo. 
Galės dabar gyventi, kiek 
norės.

Žuly nustojo valdiško dar
bo. Pirmi du advokatai lė- 
šavo $400. Paskutinis—250 
dol. Tai kiek pinigu išėjo.

'Kaslink Zokonaitės, tai vi
sai neapšviesta ir visuome
nėj nieko neatsižymėjusi.

E. St. Louis Vergas.
Grand -Rapids, Mich.
Petro ir Povylo kląpkališ- 

ka draugija parengė balių su 

šokiais 31 gruod. prieš pat 
Naujus Metus. Turbūt, bu
vo pamiršę, kad tai balius 
pnes"šventą^dieną ir prieš 
konstituciją. Kada sulaukę 
pabaigos linksmybės, pradė
jo maukti alutį, tik tuomet 
viena galva nušvito, kad la
bai sugriešyjo. Tąsyk kuo- 
greičiausia davė žinią kuni
gui, kad išpainiotu iš žaban
gų. Kunigėlis painiojo, kaip 
galėjo.

Kaip matot, pikta dvasia 
niekad nesnaudžia.

Konst. Špicbukas.
Lawrence, Mass.

5 d. sausio socijalistu kuo
pa turėjo mėnesinį susirinki
mą. Prisirašė trįs nauji na
riai. Nutarta ateinančiame 
sekmadieny laikyti diskusi
jas (12 sausio), 6 vai. vakare 
po num. 335 Common st. 
Taipgi nutarta surengti pra
kalbas ant 17 d. sausio. 
Kalbės drg. P. Grigaitis. Pas 
visus draugus matėsi entuzi
azmas veikti vis daugiau. 
Dabar kuopoj randasi daug 
veikliu draugu. Todėl ma
nome nepraleisti nei vienos 
laisvos valandos ant vėjo. 
Lavinsimės patįs ir lavinsime 
kitus. Kuopa laikosi gerai.

Darbai šiuom laiku visai 
sumažėjo, todėl iš kitur pri
buvusiems darbas gauti sun
ku. J. Lukšinis.

O’Fallon, III.
Darbai eina vidutiniškai.
Čia randasi apie keliatas 

lietuviškų šeimynų ir pavie
niu žmęniu, taip-pat randasi 
ir lietuviška smuklė. Drau
gysčių nesiranda nei jokiu. 
Lietuviu esama visokiu, vie
ni, taip vadinami šventakup- 
riai, kiti laisvamaniai. Jo
kiais darbais niekas neatsi
žymi. Spragilas.

, Škotijoje.
Vieni iš mūsų pabėgo nuo 

kariumenės,kiti iš caro bude
liu nagu. Manėme, Kad čia 
galėsime laimingiau apsigy
ventu bet kas tau davė!

k
•v,/

♦
■ O

denciją iš Athol,~ .Mass., ir 
pavadina ją “ ’Laisvės’ kore- 
spondentoj meĮai.” Toje ko
respondencijoje tasai vyras 
jau nežino kokią man vietą 
duoti žmonijoj. Kitur ir ne
galima taip žmogų iškolioti, 
kaip tik tokiame “Drauge.” 
Patarčiau tam žmogeliui ne
tiek vadinties Lietuvos sūnu
mi, kiek kun. Jakaičio broliu, 
kuris taip broliškai dengia tą 
cunigužį. L. sūnus užsipuo- 
a ant pirmeiviu, kurie skel
bia meilę, bet savo darbais 
dūktai ją ardo. Gaila, kad ne
parodo, kur ardo. Tasai ponas 
prasimano nebūtus daiktus 
ant pirmeivišku laikraščiu ir 
j U korespondentu- Jam pikta, 
kad pirmeiviški (socijalistiš- 
<i?:—Red.) laikraščiai kviečia 
žmones prie kovos. Tuom 
tarpu ponai klerikalai kviečia 
prie kovos kiaušiniais,. ir tai 
dar prisidengę slapyvar
džiais. ‘

Mano pasakymas, kad A- 
tholy seniau žydėjo vienybė, 
yra teisinga. Seniau čia bu
vo referatai, prakalbos ir 
niekas nesikeikė. Nekeik
davo už knygų ir laikraščiu 
skaitymą, nereikdavo išeiti 
iš burdo dėlei neėjimo bažny
čion. “Aušros Vartų” drau
gystė duodavo savo svetainę 
visoms draugystėms ir kuo
poms.

Kurgi tas yra dabar?
4 d. kovo pereitu metu ge

ros širdies žmonės parengė 
(prakalbas? Red.) dėl Law- 
rence’o streikieriu. Kunigo 
Jakaičio pasekėjai nedavė 
jau svetainės. Tuomet paė
mė svetainę Eagle Hall. Ant 
tu pėdu tūlas ubagas dvasio
je nubėgo tenais ir pranešė, 
kad būk čia anarchistai kal
bės. Taip ir suardė prakal
bas.

6 d. kovo kalbėjo P. Jatu-
Kas teisingai gyvena, ma

žai tegali tu skatiku sutau- 

ra tokiu, kurie giriasi gal 
daugiau uždirbti, bet tie 
skriaudžia savo brolius, kaip 
ir kiti kriaugeriai. Lupa be 
jokio pasigailėjimo.

Buvo dar atsitikimu, kac 
moterįs išplėšia vaikinam ke
lias* dešimts šilingu ir nu
siunčia Lietuvon ant mišių.

Kaip matote, skriaudžia 
ne vfen kapitalistai, bet ir 
šeiminihkės savo “lodže- 
rius.” Skriaudžia dar kito
kiu būdu: nuperka kokį daik
tą skolon, tai paskui niekuo
met neišsimokėsi. .

Perėjo pas mus daugybė 
kunigu, bet jie čia' tik tam
sybę palaikė. Jeigu nebūtu 
atsiradę geresniu draugu, 
kurie padėjo savo visas spė
kas, kad sutvirtinti socijalis
tu sąjungą, tuomet būtu vi
sai vargas gyventi Škotijoj.

Tarpe kunigu bjauria agi
tacija ypač užs’iima Narbu
tas. Jisai lemia pražūtį 
“Rankpelniui,” vienintėliui 
Škotijos darbininku laikraš
tėliui.

Atsilankęs į Bathgate su 
kalėdojimu, jisai pasigyrė 
galįs sukritikuoti visus soci- 
jalistus, iškeikiąs “Rankpel
nį” ir visus kitus raštus. Pa
tarė šventakupriams, kad su 
socijalistais nieko bendro ne: 
turėtu ir lenktųsi ju.

Jisai sutvėrė čia blaivybės 
kuopą iš 100 be 99 nariu. Ka- 
sierius, išduodamas atskai
tą, baisiai įskundė socijalis- 
tus, kad kunigėlis pasibijojo 
pas juos užeiti. Na, ar ne 
gudrumas! -Sakėsi sukriti
kuosiąs, o čia nei nosies ne
drįso parodyti. >.
/ Męs užkviestume poną ku
nigą ant viešu diskūsiju aky- 
vaizdoj savo aveliu. Pažiū
rėtume, kaip tuomet išeit.

Ganelas.
Athol, Mass. /

/‘Draugo” N1 tūlas Lietu
vos sūnus talpina kore^pon- 
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kbkia 1000 žmonių. Buvo 
duodamos dovanos tiems, ku
rie buvo navatniausia apsirė
dę, kaip vyrams, taip ir mo
terims po $5.00. Įžanga bu-' 
vo pažymėta 25c. vyrams ir 
5c. moterims su drapanų pa
dėjimu. Bet už drapanų pa
dėjimą vėl buvo imama po 
$1.00. Tas yra negerai. Šv. 
Jurgio draugystę betgi rei
dą pagirti, kad pritraukė 
tiek daug publikos. Žmonės ( 
abai mandagiai linksminosi. 
Nors ir buvo svaiginančiu gė
rimu, bet labai girtu nesima
tė (o vidutiniškai?—Red.) 
Kaip iš šalies žiūri į mūsų 
lietuvišką jaunuomenę, tai 
kas kart ji mandagiau elgia
si viešose vietose.

J. Braknis.
Lewiston, Me.

4 d. sausio LSS. 105kuop. 
teatrališkas ratelis statė ant 
scenos komediją “Velnias ne 
boba.” Publiką nemažai pri
juokino. Artistai visi tvir
tai žinojo savo roles ir labai 
gerai viską nudavė. Publi
kos buvo pusėtinai ir visi ra
miai užsilaikė.

Po komedijos atlošimui bu
vo sakoma monologas: “Gy
venimas ir viltis.” Atliko A. 
Kručas ir V. Kapickaitė. 
Paskui sekė dainos choro iš 
8 ypatų.
plojo darbininkams, 
dainos pavyko, 
mos eilės apie 
(Šimonaitė) ir 
Maikio su tėvu.

Publika juokės, net pilvus 
susiėmus. Malonu, kad le- 
wistonieciai pradeda smar
kiau darbuotis.

Ant. Balčiūnas.
Aurora, III.

Mūsiškiai lietuviai pasinė
rę girtuoklystėje. Apšvieta 
visai mažai tesirūpina, kas 
pakalbintas užsisakyti laik
raštį, tuoj atkerta: “kam, 
girdi, man tasai laikraštis”.

Turime socijalistu kuopą, 
laisvės mylėtoju draugystę, 
139 kuopą TMD-stės, bet ir 
tos negali nieko veikti. Jei
gu parengia kokį pasilink
sminimą, tai šventieji neina: 
“kam, sako, męs duosime 
socijaljstams uždirbti!”. 
( 28 gruodžio socijalistu kp. 
parengė balių, bet mažai kas 
atsilankė. Ant rytojaus tai 
pat kalbėjo K. šeštokas ir 
Kaitis, bet žmonių buvo->vi- 
sai mažai.

31 d. gruodžio TMD. kuo
pa parengė balių su prakal
bomis. Kalbėjo Šurna, ga
na puikiai. Ragino prie veik
lumo, darbštumo. Bet ir Čia 
mažai publikos buvo.

Kas be kryžiaus prie ap- 
švietos eina—tu tai aurorie- 
čiai bijo, bet kas su kryžiumi 
ir buteliu—tie tai geri.

Vienas vaikinas, kuris nu
sinešė į dirbtuvę išdalinti 
plakatus, net buvo pavarytas 
iš darbo. Jį pasirūpino įskųs
ti tūlas B-tis. Tasai skundi
kas yra smarkus fanatikas. 
Juk tai judošiškas darbas, 
kad darbininkas parduoda 
darbininką* .j

* P- Nevėžis., įj

kai netik nedavė svetainės, 
bet dar atkalbinėjo žmones, 
kad neitu ant prakalbu. Su
sirinko 34 “bedieviai”, suau- 
kavo $18.75 tiems vargdie
niams.

Kur gi čia jūsų geri dar
bai, kur artymo meilė? Ne
bent ponu Jakaičiu kišenėje. 
Ar tame, kad darote jam 
prezentus, ar renkate aukaš^ 
tinginiu klioštoriuj Chicagoj?

Ponas Liet. Sūnus klausia, 
kiek centu yra ištraukęs p. 
J. iš pirmeiviu? Žinoma, tie 
neduoda ne tik centu, bet ir 
savo proto valdyti.

Kad šiandien bažnyčios 
virto į turgavietes, veik visi 
žino. Ne tiek ten rūpi tikra 
krikščionija, kiek bjauri poli
tiška agitacija ir dergimas 
politišku priešu.

P-nas L. Sūnus velytu, 
kad žmonės .neskaitytu pir
meivišku raštu. Supranta
ma: “kam mužikui lavint 
protas, tegul būna nuo darbo 
kuprotas”.

P nas L. S. apšmeižė Liet. 
Sūnų ir Dukterų draugystę. 
Tegul nurodo, kam nedavė 
pašelpoš? Kitaip liksis be są
žinės melagium. Draugijos 
įstatuose pasakyta, kad ne
duodamos pašelpos tiems “ką 
apserga nuo paleistuvingu 
anuo girtybės, arba su- 

o sveikatą pasninkais.” 
Kas tame blogo? Dėl pasnin
kavimo vienoj tjk pėtnyčioj 
dar negalima apsirgti, bet 
kas save kankina visai ‘ ‘kata
likiškai”, neturėdamas jokio 
pajautimo savo vertybės, tai 
tie patįs ir kalti.

Ponas Kristaus įpėdinis 
vartoja tokius žodžius, ko
kius nešvaru stačiai laikraš- 
tin talpinti.

Todėl grąžinu ponui L. Sū
nui melagiaus vardą pridur
dama dar-* fanatikas ir ak
las j žmonių .išsiljuosavlmo 
priešas. J. Kaulaičia. >

tY *'■’Newark, N. J.
/ tri^od. 31 d* šv. Jurgio dr- 

stė parengė .maskinį balių. 
Publikos buvo daugybė, tąip

Vertėjams žinotina.
> Šiuo pranešu gerbiamiems 
plunksnos draugams, kad aš 
pradėjau versti lietuviu kal- 
bon N. A. Rožkovo veikalą: 
“NUO MONARCHIJOS PRIE 
žmonių valdžios”. Jei ku
ris yra pradėjęs tą" patį dar
bą—teatsiliepia.

Su pagarba
St. Strazdas.

Pajieškojimai.
Paj ieškau apsivedimui merginos nuo 

18 iki 24 mėty, nes aš esu 25 m. Turi 
būti laisvę pažvalgy, mylinti skaityti ir 
rafiyti, taipgi ir gražy gyvenimą ir ne- 
sibijoty laisvo šliubo. Meldžiu atsišauk
ti šiūo adresu: •

/ Saim Shleder,
Clifford, I1LP. o.
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Skaitykite “Laisvę!
Dr. Chas R. Vina!

50.000 Kataliogų DYKAI!

Didžiausias
Darbininkų 
Savaitinis 
Laikraštis

Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

“L. Ž." tai mėnesinis laikraštis. 
“L. *. neužsiima politika,*bet nu
rodo geresnius — švaresnius ke
lius išsiliuosavimui žmonijos. “L. 
Žmon.” prieinamiausis laikraštis.
KAINA METAMS TIKTAI 50 CEN.
Pinigus siųskite Money Orderiu, 
arba registruotame laiške.

ADRESAS:
„LAISVOJI ŽMONIJA"

1841 So. Halsted at., Chicago, Ill.
P.S. Jai nori pamatyti, tai prisiųsk 
1c. stempą, o prisiusime “L. Žmo."

e)
e)e)stc)atc)c)<«DO«9<c)<c)»tc)«tc)<<e)ai4

OPFISAS RANDASI:
30 W. Broadway«

SO. BOSTON, MASS.

AKIS 
a p ž iii“ 

rime
ir prirenka
mo Akinius

U.S. STONE 
,, Akių SpecijalifltaR

399 a Broadway ISton 
arti E Street j.

Pereitoj nedėlioj po piety 
Maynard salėje atsibuvo pra
kalbos, parengtos LSS.* 60 
kuopos. Kalbėjo drg. P. 
Grigaitis apie Balkany karę 
ir apie paskutinį socijalisty 
susivažiavimą Bazelyje Jisai 
aiškiai nurodė, kad tik vieni 
socijalistai nori sustabdyti 
kraujo praliejimą, kad jik 
jie vieni kovoja už brolybę ir 
santaiką tarp tauty. Jo kal
ba buvo logiška, aiški ir su
prantama, todėl susirinku
siems labai patiko.

Laike prakalby buvo ren
kamos aukos politiškiems iš- 

tiems ir New Yorko 
strėikieriams. Pirmd sykiu 
surinkta $10.40, antru sykiu 
—$7.19.

Publikos šiose prakalbose 
buvo pilnutėlė svetainė ir vi
si užsilaikė gana ramiai.

Reporteris.

Ateinančioj nedėlioj, 19 d. 
sausio, socijalisty salėj atsi
bus 60 kuopos koncertas. 
Prasidės 7 vai. vakare.

Ateinančioj nedėlioj, 19 d. 
sausio, salėj Civic Service 
House, 112 Salem st., Bosto
ne, atsibus didelės prakal
bos. Kalbės drg. P. Grigai
tis. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Geistina, kad visi Bos
tono lietuviai atsilankyt'Ų ant 
ty prakalbų.

Ateinančioj seredoj, 15 sau
sio, 67 LSS. kuopa Brighto- 
ney rengia prakalbas. Kal- 

ės drg. Grigaitis. Pradžia 
7:15 vaL vakare, N58 Mar
ket st.

\

Jau išėjo iš spaudos antroji padidinta laida

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS

Antrojoj laidoj įdėta apie DomaZo Maco- 
cho, Macochienės ir jy sėbry teismą. Taip- 
pat pranešta apie lietuviškus Macochus

Macochas kalėjime.

“Čenstachavo Klioštoriaus Slaptybės turi 
retą pasisekimą. Per vienus_ metus išpar
duota visa pirmoji laida, todėl,išleidę ant
rą laidą, mes pagerinom ir dapildėm turi
nį. Kovoje su ’klerikalizmu ta knygele 

. yra geriausias ginklas. Ji parodo, kaip 
žemai nupuolę ir kokios doros yra tūli 
mūšy dvasiškiai. #

Kaina 15 centu.
Norinti gauti tą knygelę kreipkitės šiuo adresu:

“LAISVE”, 242 West Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Girdėjome, kad 60 LSS. 
kuopa žada pastatyti ant sce
nos 22 d. vasario komediją 
“Vagįs.”

Pereitoj nedėlioj 67 LSS. 
kuopos Brightone atsibuvo 
koncertėlis gana įvairus ir 
publika prisijuokė ūžtektT- 
nai. Iš visko matyt, kad 
brightoniečiai vis smarkiau 
pradeda darbuotis ant visuo
meniškos dirvos.- Geros klo
ties!

ŠOKIAI! ŠOKIAI!
Rengia Brightono šv. Jurgio dr-stė, 

atsibusĮSubatoje, 18 Sausio (January), 
1913 rtf'., svetainėje Roddy Hal), 58 Mar
ket st., Brighton, Mass. Prasidės 7 v.

pelnas yra skiriamas ant sutaisymo do
vanos Cambridge’iaus lietuviškai baž
nyčiai. Jžanga vyrams 35c., vyrui su 
motere 50c., pavienei moterei arba mer
ginai 25c. Širdingai visus kviečia atsi
lankyti KOMITETAS.

ANT RANDOS
4 ruimai 25- 35 W. 2nd st., So. Bos

tone. $10.50 per mėnesį. Taipgi galit 
gaut ant parandavojimo 1 arba 2 ruimu.

Taipgi išsiduoda ant randos ruimas 
po numeriu 243 C st., 3 ruimai už 9 dol. 
ir 4 ruimai už 10 dol. per mėnesį.

Kreipkitės pas užžiūrėtoją: 243 C st., 
1st floor, §o. Boston, Mass.

Namai Parsiduoda.
s 3 Šeimynų namas su 11 kamba
rių prie Gold st., parsiduoda visai 
pigiai, už $1.200. Įnešti apie $200.

• 4 namai dėl 9 šeimynų su įtai
sais ant 8th st. PJati gatvė, graži 
vieta. Savininkė nori neatbūti
nai parduoti ir išvažiuoti į kitą 
miestą. Preke $7.000,/ su' mažais 
įnešimais. Randos atneša suvirš 
$1.300. ,

bšeim,, 11 kamb. prie Bowen 
et., lietuvių apgyventoj vietoj 
parsiduoda dėlto, kad savininkė 
gyveną kitame mieste ir negali 
prižiūre^jjApo. Prekė $2.000; 
randod^^sa $825.00.

2 šeim., 10 kamb. su visais įtai
sais, mūrinis namas, puikioj vie
toj, Roxbury, parsiduoda visai pi
giai ir nori pasiulyjimo.

3 šeimynų, 11 kamb., toiletai ir 
gazai kožnai šeimynai skyrium, 
parsiduoda už $1.500 su visai ma
žu įnešimu.

6 šeim., 24 kamb., toiletai, ge
zai, prie Sixth st., plačios ir gra
žios gatvfis. Prekė $6.000; randos 
atneša $780.00. Įnešti reikia 
$500.00 arba daugiaus.

13 kambarių medinis namas prie 
Hamburg st., netoli Dover st. 
parsiduoda visai pigiai net už 
$2.000. Randos atneša $348.00.

3 šeim., 14 kamb. namas prie 
4th st. Plati gatvė Ir lietuvių ap
gyventa. Preke $2.800.

3 šeim., 15 kamb.'namas prie 
Bowon st., lietuviškoj kolionijoj, 
namas naujai aptaisytas, toiletai, 
gezai prie daikto. Prekė $2.500; 
randos atneša $442.00.

, 5 šeim., 15 kamb. namas prie
7th st. Plati gatvė, prie pat Dor
chester st., graži vieta, arti prie 
škules. Prekė $2.400; randos at-| 
neša $438.00, Parsiduoda dėlto, 
kad tėvai numirė, o , vaikai nori 
pasidalinti pinigais.

2 šeim., 10 kamb. namas prie 
Mercer st., netoli Dorchester st. 
Rami vieta, netoli pamario ir Par
ko. Prekė $1.500; randos atneša 
$264.00.

3šeim., 13 kamb. namas su vi
sais įtiūsais, prie Old Harbor st. 
ir Thomas Parko. Prokė_$3.600. 
Parsiduoda dėlto, kad našlė mote
riškė nori išvažiuoti j kitą miestą 
pas vaikus.

2 šeim., 12 kamb. namas, didė
lis Storas ir kute, gražiausioj vie
toj So. Bostono; 'didelis piečius ir 
geras kampas dėl biznio. Parsi
duoda visai pigiai. Vertas $6.500. 
Prekė $5.500.

3 šeim., 11 kamb. namas prie 
National st., netoli Thomas Par
ko; graži vieta ir pigiai. Prekė 
$3.000.

FARMA DYKAI! 13 akrų ge
ros dirbamos žemes ir pievos. 80 
fruktavų 'medžių; randasi netoli 
Brocktono ir Stoughtono. Namas 
su 11 kambariu ir kute. Prekiuo- 
ja $4.500, todėl kas pirks tą na
mų, žemę gaus uželyką, nes fer
meriui reikalinga pinigai, todėl 
nori paskolinti pinigų, arba par
duoti farmą.

STORAS ir 16 kambariu, vonios 
ir visi įtaisai, ant Broadway, biz
nio vietoj. Prekė $9.800. Savi
ninkas senas it nori parduoti.

Turim daug kitokių namy ir 
farmų ant pardavimo už visai pi-

Jieškotojams.
Šiuomi atkreipiame atydą gerbiamųjų 

“Laisvės” skaitytojŲ, kad' pajieškoji- 
mus giminių ir draugų talpinam ant mė
ty 1 sykį dovanai. Už bizniškus pajieš- 
kojimus imam po 50c. už 1 vienų sykį ir 
J. dol. už 4 sykius. Neskaitytojams pa- 
jieškojimus dykai ,netalpinam. '

Administracija.

vežti mėšlų iš štebeliųprie geležinkelio. 
Darbas ant visados. Mokama $11.00 
ant savaitės. »

J. A. KELLEY,
Cypher & B streets, South Boston.

LITHUANIAN AGENCY
315 Broadway, So.Boston,Mass.

Tel. So. Boston 605.
^Antanas Ivaškevič, Manhgeri

| Akuše r ka i 
g F. STROP1ENE į 

g Pabaigusi kursą Womans Medi- ' 
g cal College, Baltimore, Md.
# Pasekmingai atlieka savo dar- a bą prie gimdymo, taipgi suteikia 
e) visokias rodąs ir pagelbą įvairioji se moterų ligose.

“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 $S&.OO Amerikoj ir kitur.

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

1815 E. Moyaniensing Ave. ;
V PHILADELPHIA, PKNN’A. ■

i AISVOJI ŽMONIJA

Yrageriausls Gydytojas-sps:al s- 
tas, kuris išgydo vyrų, moterų ir 
vaikų ligas pagal naujausp būdą. Ne 
jokis gydytojas taip pasekmingai 
neišgydo, kaip męs. Ypatingai grei
tai išgydomo kraujo ir odos chroniš
kas ligas. Apie išgydytas Inkstų, 
Pūslės, Nusišlapinimo, laukan ėji
mo organų, Pla'uČių, Reumatizmo, 
Kaulų2 Sąnarių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas gali jums paliudyti 
tūkstančiai ypatų. Patarimas dykai. 

KALBAME LIETUVIŠKAI.

Ofiso valandos:
Nuo 10 r6ytb iki 8 vai. vakaro; 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 po piet.

140 Boylston Street
BOST’ON, MASS.

A. G. Groblewski

TEISINGIAUSIA 4 TWlT,Yr,17’ 1 
IR GERIAUSIA Ari I T K A 

LIETUVIŠKA

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. BOSTON. MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsų Lietuviškų — Len kškų Va stų

1

12 sausio Cambridge’iaus 
žmonės turėjo progą išgirsti 
drg. P. Grigaičio kalbą. Žmo
nių prisirinko pilnintelė sve
tainė. P. Grigaitis kalbėjo 
dvejais atvejais, supažindin
damas publiką su socijalizmo 
dalykais. Publika likosi 
paprastai užganėdinta.

ne-

so-

Mat,

Salemo (šalę Bostono) 
cijalisty kuopa 12 d. sau
sio buvo parengus pra
kalbas. Kalbėjo L. Prūsei- 
ka. Prakalbos buvo nepa
prastai triukšmingos. Vos 
nepriėjo prie suirutės,
buvo atsibaladoję keli fana
tikai- girtuokliai, kurie pakė
lė nemažą lermą. Jie kabi
nosi prie kalbėtojaus, * kam 
šis užgavęs kapucinąGr reli
giją. Ant pabaigos L. Prū- 
seika smarkiai užrėžė kapu
cino veislei, taip žemai pa
statė panašius gaivalus, ku
rie seniai jau kryžiy pametė, 
o vieton jo pasistatė butelį— 
kad žmonės ant kožno saki
nio plojo kuosmarkiausia. 
Publikai labai patiko, kad 
fanatikai buvo visiškai nu
žeminti. Buvo dar persta
tytas dialogas Maikės su tė
vu. Buvo gražiy deklama- 
cijy.' Žmoniy iš apielinkiy 
suvažiavo gana daug.

Jau kalbama apie tai, kad 
ir Bostono kriaučiai gali pri
sidėti prie general iško kriau- 
čiŲ streiko. 12,000 Bostono 

y merginy-kriaučkŲ gali išeiti 
ant streiko pirmutinės.

12 d. sausio Faneuill Hali 
vėl atsibuvo didžiulisxprotes- 
to mitingas,

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu pa
gal naujausių madų. Senus sutaisau, išplaunu, iš
valau, išprosinu ir padarau kaip naujus. Vitų darbų 
gvarantuoju. Taipgi priimu iš tolimesnių miestelių, 
kurie prisiunčia audimą dėl siuto arba kitokio ap- 
vilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimų, kaip nu
imt mierų ir madas del išsirinkimo. Todėl, lietuviai 
ir lietuvaitės, reikale kreipkitės pas savo tikrų tau
tietį, o busit užganėdinti.

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

TIK už $1.25 per 40 DIENŲ
Biblija tai yra visas šventas raštas 

seno ir naujo testamefito, lietuviška 
kalba parašytas ir išnaujo peržiūrėtas 
(lotyniškoms raidėmis) Berline 1908 m., 
pusi. 848 ir 279, viso 1127.

Aplaikiau iš Europos labai daug kny
gų, bet dėl stokos vietos nėra kur su
talpinti. Todėl pasiryžau išparduoti 
Bibliją po $1.25, nors ji kaštuoja $3.00. 
Už taip pigių kairią bus parduoda tiktai 
per trumpų laikų, vėliaus gi bus bran
gesnė. Malonėkit pasiskubint nusipirk
ti. Adresuokit: (8)

K. J. INTAS,
P. O. Box 1724, New York, N. Y.

ANT. ASMIANSKAS

Kada tu gimei?

ft Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS S WF
495 Broadway
•SO. BOSTON, MASS, g

SValandos: ,
Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare! 
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
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Perkant žiūrėk, kad butij ta markė,
- o Ran 81 teisingai.

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

Prisiųsk savo adrese ir kokiam 
mėnesį tu esi gimęs ir 10c. delprisun- 
timo, o gausi Knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su 
kokia ypata apsivesti; kaip auginti 
kūdikius pagal jų menesio planeta. 
Planetos daigte dėl vyrų ir motery, 

adresuok:
A. ZVINGILAS

P.O. Box 3232 Boston, Mass.

"No Work-No Pą^' 
The Workingman's 
Problem

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

So. Boston, Mass.
(Męs neužlaikome kitų Storų- brenčių) 

Šiuomi noriu atkreipti vi
sų lietuviu atydą į tai, jog 
męs parduodame geriausius 
rakandus (forničiuš) ir už 
žemiausią kainą. Viskas pas 
mus daug pigiau, 'negu kur 
kitur 
g varan tu o jam, . todėl 
kostumeriai visada yra

f

LIETUVIŠKAI-LENKIŠKAI-RUSIŠKAS

DAKTARAS
Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
.steite. Jau arti 18 
rnetų, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant
k^mpo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais augštyn iš num. 7 Parmertfer St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir- 
ęui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Ofiiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

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

' Telephone Richmond 1067-R.

Jis tik įsenino šaltį ir paskui 
turėjo gulėti per savaites

DR. RICHTERTO 
Pain-Expelleris 
pr^alįs pavojingus susirgimus 
jeigu vartosi su laiku pagal nu
rodymų, ant dėžutės; 25c. ir 50c. 
už bonką. Žiūrėk ant Inkaro 
ir vardo ant dėžutės.

iekvieną daiktą 
todėl mūs 

Kostumeriai visada yra užga
nėdinti. Su kiekvienu pirki
mu už $35.00 arba viršaus 
duodame didelį sieninį laik
rodį. dykai visiems, kurie 
mokės pinigus ant syk arba 
ims ant išmokesčio. Todėl 
naudokitės proga, nes tas ne 
ant ilgo. Įsitėmykite gerai 
vietą. Kampas B st. ir Bro
adway.
I ■. ,111. ‘ • ■' ■,

Daugybė PIGlŲ KNYGŲ.
Vadovas arba mažas žodinėlis, labai

{larankus išsimokinimui angliškos 
laibos g............................................

Vabalnikėnų dainos, surinktos nuo 
lietuvių Panevėžio pav. Surinko 
S. Valaskas.................................

Pasakos, pritikimai, veselijos ir dai
nos................v.................................

Vadas prie moterystės. Labai nau
dinga knygelė tiems, kurie nori 
apsipažinti su moteryste.........

Morališkas kabalas, paimta iš Salia
mono knygų su daugybe visokių 
štukų ir burtų..........................

Teisingos paslaptįs. Čion yra išaiš
kinta visas ženybinis gyvenimas, 
kurį turi pažinti kiekvienas vyras, 
moteris, vaikinas ir mergina...?....

Dainos vasaros gražybių. Tai yra 
viena iš naujausių dainų knygelė 
Lietuvos dainų............................

Apgailestavimo balsai. Graži dai
nų knygelė!....'..................................

Senovės bajorų malonės arba ma-
juvka................................................. 10c

Krikščionybė ir socijalizmas. Nau-
' dingą knygelė.................................. 15c
Dvasiški vadovai ir parmazonai...... 10c

Perkupčiams duodame gerą rabatą 60 
proc. Pasargai Visados pinigus siųskit 
viename koperte su užsakymu knygų, 
nes ant paskolos niekam nesiunčiam. 
Pinigus galima siųsti registruotame laiš
ke arba per Mqney Order. Adresas:

STASYS VALASKAS, ų
135 E. 107 st.,

25c

25c

20c

15c

15c

25c

20c

15c

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Waltz, Two Step ir kitokų

Pirma HetuvISka Mokykla Amerikoj. Prof. 
Julius kaip išmokina, tai niekas taip negali iš
mokinti niekur kitur.

PROF. JULIUS SILSKO t
1836 S. Halsted St., Chcago, III,

Phone Canal 3762
Mokinu kasdien nuo 10 ryto iki 11 va), vakaro?

• M t I Chicago, III.

F AD. RICHTER & CO., 216 Pearl St. New York.
Rlchter’Io Congo P1116b yra gerus nuo _ ----- CR.x..— • irSOo. t

/ .’.i®*;.-.

. A;-

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

Rcikaluukitc tuojaus.

-t P Tninila Washington St.• lumnia, hostoin.

■ s

Egiutėro No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Zmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis 
Trejanka - 
Linimentas Vaikams s- 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Baisumas ... 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 
, ,. nuo Kirmėlių dėl suaugusių
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - . - -
Skilvio Lašai - - -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios - 
“Uicūre“ ąrba gydymas

Reumatizmo '
Gyd. dėl neinalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo 
Lašai nuo Dantų SKaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojų 
Geležinis Sudrutintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Panauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 
Rožes Balsamas - 
Kinder Balsamas -
Bėbriaus Lašai -
Svelnintojas 
Kraujo Valytojas ...
Nervų Ramintojas -
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus
Groblevskio Pleisteris

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

abelnai Skausmo ir Škorbuto
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada musų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad musų tautiečiai reika
laudami, gaiety pas savo štorniką nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Stornikai, rąžykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antfaŠu:

ALB.-G. GROBLEWSKI
COR. ELM ft MAIN STS., PLYMOUTH. PA

25c. 
50c. 

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

75c.

$3.50
50c.

10c.
10c.

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

$1.25 
50c. 
10c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
50c. 

. 35c.
$2.00 
$1.00

$1.25

25c.
23fc.
25c.
50c.
15c.
25c.

$1.00
25c.

$1.25

$2.00
$2.00

$50

PRANEŠIMAS
Visi S. L. A. nariai turi tiesą prisirašyti prie ligoje pašelpos Skyriaus 

be aprubežiavimo amžiaus, mokėdami laipsniškai įstojimo mokestis iki 45 
metų amžiaus, žemiaus parodytu būdu:

Nuo 18 iki 30 metų amžiaus $1.50; nuo 30 iki 35 metų $3.00; nuo 35 iki 
40 m. $4.00; nuo 40 iki 45- $5.00; nuo 45 m. amžiaus ir augščiaus $6.00.

Tie kurie dar nepriguli prie S. L. A. gali įsirašyti į abudu 
kedami įsirašymo šiaip:

skyrius, mo-

Nuo

LAIPSNIAI
Arnais 1- mas 2-ras 3 Čias 4-tas
18 iki 30 m. $2.50 $3.50 $4.00 $5.50
30 ,, 35 3.00 4.00 5.00 6.00
35 ,, 40 4.00 5.00 6.00 7.00
40 ,, 45 5.00 6.00
45 ,, 50 6.00 7.00

Norinti prigulėti prie pašelpos skyriaus būtinai turi prigulėti bent prie 
vieno apsaugos skyriaus, visi mokesčiai į abudu skyrių turi but mokami vie
nu kartu pilnai už visą menesį ar daugiau.

Reikalaudami daugiau informacijų kreipkitės pas kuopų viršininkus ar
pas Centro Sekretorių, paduodami savo pilnų adresų.

S. *L. A. Centro Sekretorius
A. B. STRIMAITIS,

307 We«t 3OtH Street, INew York, IN. V.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA OLSELIS i

Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos ‘ Monopolkos", 
Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.

DUOSIM PUIKŲ, KALENDORIŲ.
Jei nori sveikų gėrymų ant Kalėdų, kurie tavo sveikatai nekenktų, tai. 
ateik pas mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada Ir savo draugus 
atsiveši. Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 
o męs prisių^im orderius per expresą. Rašykite lietuviškai Šiuo adresu:

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