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DIDIS KRIAUČIŲ 
STREIKAS.

(Presos komiteto pranešimas)

Rubsiuviu streikas tęsiasi 
ir gal da ilgai prisieis kovoti. 
Areštai didinasi kas dieną. 
Policija, pamačiusi ypatą su 
socijalistišku arba rubsiuviu 
ženkleliu ant krūtinės, tuo- 
jaus prisikabina prie jos ir, 
atsakius kokį žodį, areštuo
ja. 20 d. sausio netoli

.dirbtuvių suareštavo gana 
daug rubsiuviu ir kito ama
to darbininku.

Streiklaužiai apsiginklavę 
tankiai būna areštuojami per 
klaidą policijos, bet, supran
tama, jie tampa tuojaus pa- 
liuosuoti. Bet jeigu pasi
gauna. streikieriu, tai jau be 
10 dol. pabaudos neišsisuksi.

20 sausio, panedėlį, susi
rėmime su streiklaužiais ta
po suareštuotas visiems ži
nomas lietuvis Izidorius Mar- 
kevičia ir išleistas ant paran
kos 1000 dol.

Kuomet policistai arešta
vo tą draugą, tai daugelis 
pašaliniu ypatų, tarpe ju vie
na mokytoja, liudijo, jog jis 
visai nekaltas ir nedalyvavo 
susirėmime. Vienok polici
ja į tai nepaisė. Koks bus 
teismo nuosprendis—nežinia, 
bet liudininku daug yra pri
rodyme jo nekaltybės.

Bosai gavo iš valdžios lei
dimą areštuoti kiekvieną, 
kuris tik prisiartins prie dirb
tuvių ir mėgins atkalbinėti 
streiklaužius. Iš mūsų lie
tuviu bosu dar tik vienas pa
rodė tą savo galę, visiems 
gerai žinomas M. Bučinskas 
(arba kaip jis pats save vadi
na Michael Bush). 21 sau
sio susišaukė savo darbinin
kus ir liepė grįžti prie darbo. 
Atsisakius unijos darbinin
kams streiklaužiauti, liepė 
savo darbininkiškus rakan
dus išsinešt iš dirbtuvės iki 
25 d. sausio 12 vai. Jo dirb
tuvėj dirbo apie 200 ypatų. 
Con Goldmen dirbtuvė pri
kalė orie duriu “Injunction”, 
o antrą “Injunction” bosas 
nešiojasi su savimi kišeniuj 
dėl parodos.

Seniaus M. Bush (Bučin
skas), kuris pirmiaus gyve
nęs Bostone, paskui Califor- 
nijoj ir jau apie 10 metu, 
kaip pradėjo biznį Brooklyne, 
buvęs doras ir mylintis lais
vę žmogus. Bet dabar pasi
darė gana žiaurus ir pastojo 
kapitalistu šalininku.

Presos komitetas:
J. A. Mockevičia 

W. Sibunauskas
Jos. Lapinskas.

Kelias prie vienybės.
Męs gerai žinome, kad vie

nybė-galybė. Vienok pas 
mus jos labai mažai randasi. 
Todėl, kad panaikinti tarp 
mūsų didumą nesusipratimu, 
kurie ardo tarp mūsų vieny
bę, .Lietuviu Siuvėju Unija 
atsišaukia į Jus, gerbiami 
draugai, kad ir Jūs pagerė
tumėte.

Dalykas štai kame: kada 
sustreikuoja kokįos-norspra- 
monijos darbininkai, tai tarp 
mūsų randasi tokiu nenaudė
liu, kurie eina užimt strei
kuojančiu vietas ir tokiu bū-
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du duoda pradžią neapykan
tai prieš vienas kitą. Toliau, 
įpykinti streikieriai netenka 
kantrybės—na, ir iškįla muš
tynės, o tada negana, kad 
einant į teismus reikia išleist 
daug pinigu,'bet dar pasitai
ko, kad sužeistuosius streik
laužius tie patįs streikieriai) 
šelpia, kaipo ligonius, nes 
kaip vieni, taip ir kiti priguli 
į viena ir tą pačią draugystę. 
Čia, draugai, rodos nereika
lausite nurodyt ypatas, su 
kuriomis taip atsitiko, gana 
bus priminus paskutinius Cu- 
kernės streikus, laike kuriu 
ne vienas streiklaužis tapo 
sužeistas ir ne viena draugy-

Todėl, malonias draugai, 
teiksitės šitą dalyką apsvars
tyti, o gal ir pasiseks išrast 
būdą, kaip prašalinus nesusi
pratimus.

Draugystės, kurios rengia 
konstitucijas arba ruošiasi iš- 
naujo spauzdinti, būtinai tu
rėtu kiek plačiau pakalbėti 
apie suminėtus lietuviu gy
venime atsitikimus ir geisti
na, kad pabriežtu savo kons
titucijose, jog nebeeikvos be- 
reikalo pinigu. Visos mūsų 
draugystės susideda vien iš 
darbininku, todėl gi darbi
ninku priešai neturėtu jose 
rast sau prieglaudos.

Vardan Liet. Siuv. Unijos 
Kjprpįtetas.

Reikia pagelbos.
“Laisvės” skaitytojai jau, 

be abejonės, yra perskaitę 
tuos atsišaukimus, kuriuose 
prašoma auku. Dabar męs 
gavome atsišaukimą Brook- 
lyno rubsiuviu į visuomenę. 
Tasai atsišaukimas yra išleis
tas Lietuviu Rubsiuviu 54 — 
58 skyrių streikieriu šelpimo 
komisijos. Pasirašo Juozas 
Bučinskas, sekretorius A.

i ILelis ir iždininkas P. Mačys.
“Draugai, siųsdami aukas, 

Money orderį išpirkite ant 
iždininko vardo, o laišką, ku
riame jį mums prisiusite, už- 
adresuokite sekretoriui.”

Adresas sekretoriaus: Mr.
I

Antanas Lelis, 625 Driggs 
Ave., Brooklyn, N. Y.

Adresas iždininkko: Pijus 
Mačys, 120 Grand st., Brook-

Iždininkas yra po kaucija 
$800.00.

“Laisvės” redakcija iš sa
vo pusės kviečia visus savo 
skaitytojus siusti aukas vir
šui nurodytu adresu, ar per 
redakciją. Mūsų priedermė 
—remti streikierius.
Chicagos kriaučiai nutarė 

streikuoti.
21 d. sausio Chicagoj Hod 

Carriers^ftall buvo mitingas, 
kuriame kalbėta penkiomis 
kalbomis. Nutarta sustrei
kuoti per astuonias dienas, 
jeigu bosai nesutiktu ant 
kriaučių sąlygų. Chicagos 
kriaučiai tuom tarpu nerei
kalauja algų pakėlimo anei 
sutrumpinimo darbo dienos. 
Jie reikalauja vienat, kad 
New Yorko firmos nesiustu 
prekes į Chicagą.

Firmoms w įteiktas ui tima- 
tum. Susirinkime viešpata
vo puikiausia dvasia.

Matyt, pas darbininkus ap
sireiškia didelis solidarišku- 
mas.

Praneša apie bosų nusilei
dimų. Kova tęsiasi. >

“Boston American” prane
ša, jog suvirs 100 neprigul- 
mingu bosu sutiko su reika
lavimais “dress and. waist 
makers” unijos. Ant kiek 
ta žinia teisinga, sunku tuo 
tarpu spręsti. “The New 
York Call” praneša apie nuo
latinius streikieriu susirėmi
mus su policija.

24 d. sausio Brooklyne ties 
viena šapa ant Bushwick avė. 
buvo paleista daugiaus nei 
100 šoviniu. Šapos apstaty
tos policija ir speciališkai bo- 
miška sargyba, kurie neduo
da nei pro šalį šapu praeiti.

Apie kapitalistišku teisėju 
“injunction” prieš pikiete- 
rius jau rašėme. Vienok strei
kieriai, unija ir vadovai nu
tarė neatkreipti atydos ant 
tu “injunction”. Ant 25 d. 
sausio vėl buvo nutarta pa
siusti 16,000 pikietieriu.

Ant panedėlio 27 d. sausio 
vėl nutarta įtaisyti didžiau
sia demonstracija.

Visi ateina su pagelba.
Visi šaukiasi pagelbos. Mū

sų priedermė gelbėti. Ypač 
prigelbsti streikieriams “The 
New York Call”. Tasai laik
raštis teisingiausia nušviečia 
kožną mažmožį. Apie i f į s
ius ir užtylėjimur kapitalis
tišku laikraščiu nėr ką daug 
nei rašyti.
— Socijalistv partijos įkurti- 
trįs “lunchroomiai” duoda 
užkandžio 3,000 pikietieriu.

Kolektoriai uoliausia ren
ka aukas ir surenka šimtais 
doleriu.
Rooseveltas ir streikieriai.

T. Rooseveltas susirūpino 
streiku. Išpradžiu to nebuvo, 
nes nežinojo dar į katrą pu
sę kryps laimėjimas. Dabar- 
gi, matydamas, kad streikie
riams visuomenė prijaučia, 
ir jisai įsikišo su savo dvyle
kiu, žadėdamas pagelbą. Ji
sai, mat, raginsiąs, kad val
stija įsikištu į reikalą ir iš
tirtu darbo sąlygas. <

Gaila, kad tarpe streikuo
jančiu moterų vadovių radosi 
kelios tokios, kurios ėjo pra
šyti Roosevelto malonės.

Kituose miestuose.
Chicagoje 5 firmos nesuti

ko ant kriaučių reikalavimo 
nepriimti New Yorko darbu. 
Iš tos priežasties 24 d. sau
sio jau veik buvo apšauktas 
streikas, bet tuojaus nutari
mas buvo vėl atšauktas, nes 
bosai išsigando.

Rochestery, N. Y. sustrei
kavo jau 8000 kriaučių

Streikas Newarke, N. J. 
vyksta gerai.

Chicagos kriaučiai.
Mūsų korespondentas Jul. 

Mickevičius praneša irgi apie 
mass-mitingą.

“Bosai didžiausiame išgą
styje. Kaip kurioš firmos 
viešai pranešė per laikraš
čius, kad atsiustą darbą grą
žina atgal, tai yra atsisako 
dirbti New Yorko kriaučių 
darbą. i

80% grįžta prie darbo.
“The Call” patvirtina ži

nią, jog 80% waisciu kriau
čių grįžta darban. Apie tai 
viešai praneša prezidentas 
internacionališkso L. G. W. 
unijos Rozenbergas.

Bosai sutiko ant unijiniu 
sąlygų- Reikia tikėties, kac 
dabar ir kitiems bosams 
sunkiau atsilaikyti.

AMERIKOJ
Didelės riaušės New Yorke

New York, 25 d. sausio.— 
Generališkas hoteliu darbi
ninku streikas jau apšauktas. 
2,500 hoteliu vergu jau išė- 
. o ant streiko. Laukiama, 
<ad sustreikuos dar 20,000 
vyru.

24 sausio tarpe streikieriu 
ir policijos kilo kruvinas su
sirėmimas. Daugelio hote- 
iu langai išmušti. Nuo pat 

ryto streikieriu kuopos pra
dėjo rinkties ties nekuriais 
loteliais. Tuoj pribuvo po- 
icija ir speciališki detekty

vai. Iš vienos ir kitos pusės 
buvo paleista daug šoviniu.

Vienas detektyvas ir keli 
streikieriai sužeisti. Kaip 
rašo “Boston Post”, 25 sau
sio 8 streikieriai areštuoti. 
Kur tik buvo demonstracijos, 
ten buvo tuoj ir areštu.
Debsas buvo suareštuotas 

ir paleistas po kaucija.
Terre Haute, Ind., sausio 

24.— Debsas buvo suareštuo
tas ir paleistas, uždėjus 1000 
dol. kaucijos. Kaip jau mūsų 
skaitytojai žino, valdžia yra 
užvedus provą prieš socijali- 
stu laikraštį “Appeal to Rea
son”. Debsas kaltinamas už 
oasipriešinimą teisėms. Visa 
gi Dėbso, Way Lipdo (jau mi
rusio) ir Warrtno kaltetame, 
<ad jie drįso parodyti žmo
nėms bjaurią išnaudojimo si
stemą federališkame kalėji
me Leaventworte.

Areštuoti Debsą jau reikė
ję prieš du mėnesiu, bet val
džia sakosi laiko neturėjusi.

Kūdikį nusiuntė Parcel 
pačta.

Batavia, N. Y. — Pirmas 
atsitikimas, kad parcel pačta 
pasiusta iš čia kūdikis. Jį ge
rai užpakavo ir siuntė pas 
močiutę. Mat, nebuvo laiko 
nuvežti. Visas siuntinys svė
rė 10:{ svaru. Siuntinys turėjo 
keliauti tik vieną mylią. 
Štampu reikėjo tik už 15 cen
tu. Viskas buvo apdrausta 
ant 50 dol.
Bryanas Wilsono kabinete

Wilsonas, tapęs preziden
tu, pasiskirs sau naujus mi- 
nisterius. Ju tarpe bus ir 
Bryanas, kuris liksis valsti
jos sekretoriumi.

Nori važiuoti Amerikon.
Ispanijos karalius Alfonso 

rengiasi į svečius į Suv. Val
stijas, jeigu sąlygos jam pa
vėlins tai padaryti. Kad tik 
neužkluptu nabagą revoliu
cija.
Nesiliauja persekioję at-

Ant Ellis Island sulaikytas 
Anglijos žurnalistas Mylius. 
Visa jo kaltė tame, kad savo 
laiku buvo nurodęs į nepado
ru šeimynišką gyvenimą An
glijos karaliaus. Tai ir bu
vo visas jo neva prasikalti
mas.

Lyga, kuri gina ateivius, 
šaukia mass mitingą, kad ap
gynus ateivystės laisvę. •
Pavogė iš po pat nosies.
Chicagos plėšikai nejučio

mis įsiveržė į City H ” ir pa

 

vogė ten gana daug^ brangiu 
daiktu. Tai buv/Tpadaryta 
po pat policijos

Policija gi niejko nežinanti.

UZSIENYJ
Santaikos nėra.

Jau rodėsi, kad santaika 
tikrai įvyksianti. Bet štai 
24 d. sausio Konstantinopoly 
dangus su žeme susimaišė. 
Ten kilo revoliucija.

Užmuštas ligšiolaikinis vy
riausias kariumenės vadas 
Nazim Paša. Senoji minis
terija puolė. Paskirti nauji 
ministerial. Vyriausiu, ro
dosi, žmogumi dabar liekasi 
Enver Bey, tasai pats, kuris 
vadovavo sukilime 1908 ir 
1909 metais, kada buvo nu
verstas nuo sosto Abdul Ha
mid.

Vadinasi, valdžia perėjo 
vėl prie jaunaturkip. Ant 
gatvių buvo tikras sukilimas. 
Daugelis žmonių sužeista,dar 
daugiaus areštuota. Minia 
buvo užpuolusi ant kalėjimu. 
Nazim Paša ir Enver Bey.

Nazim Paša užmuštas lai
ke demonstracijos. Jisai bu
vo šalininkas susitaikymo. 
Toj demonstracijoj buvo ir 
Enver Bey. Tvirtinama, kad 
tai jo keršto pasekmės. Taip 
galima ir spėti.

Enver Bey dabar bus vy
riausiu vadovu. Jisai būti
nai nori karės. Be abejonės, 
tie sumišimai, tai yra ne kas 
kitasL kaip gretas noras ant 
žūt ar būti tęsti karę. Nau
joji ministerija atšaukia savo 
delegatus iš Londono, kur 
tartasi apie susitaikymą. 
Vadinasi, ka>ė yėl praside
da. Sultanas dabar yra žais
las jaunaturkiu rankose. Ką 
jie nori, tą jie su juomi gali 
daryti.

Turkai buvo gudrus.
Per tą laiką, kolei trau

kėsi tarimasis apie karės per
trauką, turkai nesnaudė. Jie 
gabeno galybes kariumenės 
iš Turkijos gilumos. Dabar su 
nepaprastu smarkumu kelia
ma kariumenė per Marmulo 
jūres ant Tčatalijos fortu. 
Tie tūkstančiai naujos kariu
menės sudrutins turku galy
bę. Turku fanatizmas gali 
nuveikti bulgaru kariumenę. 
Didžiausias kariškas karštis 
apėmė jaunaturkius. Jie už 
jokius pinigus nesutinka ati
duoti Adrianopolį.

Kaip praneša, didžiosios 
valstijos siunčia savo kariš
kus laivus į Turkijos vande
nis.

Turkija atšaukia savo pa
siuntinius Austrijoj ir Rusi
joj-

Taigi 
Balkanų 
griežtai 
pusę.

Amhistija Ispanijoj.
Karalius Alfonsas pasirašė 

po raštu, kuriuo suteikiama 
pilna amnistija visiems poli
tikos prasikaltėliams.

Turbūt, ta malonė iš dide
lės revoliucijos baimės.

Karalius pabėgo su žy= 
delkaite.

Iš Vienos praneša, kad iš 
Maskvos pabėgo buvęs Por
tugalijos karalius Manuelis. 
Jisai pasigavo tenais kokią 
tai žydelkaitę, apie kurią sa
ko, jog ji yra duktė vieno iš

visa situacija ant 
šiomis dienomis 

persimainė į blogą
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Bet kunigėliai tokius fran
tus vadina Dievo patepti- 
niais!
Žemės drebėjimas Kons

tantinopoly.
25 d. sausio Konstantino

poly buvo jaučiamas gana 
smarkus žemės drebėjimas. 
Fanatiški musulmanai žiūri į 
tai, kaipo į dangaus ženklą.

Karė jau prasidėjo.
Ties Tčatalijos fortais jau 

prasidėjo kovadaugelypunk- 
tu. Bulgaru vyriausias va
das Savoff traukia visas sa
vo spėkas, kad padaryti ge- 
nerališką ataką ant turku po
zicijų.

Tarpe turku kariumenės 
eina smarkus bruzdėjimas. 
Kareiviai įpykę ant jauna
turkiu dėlei užmušimo Na
zim pašos. Todėl galima net 
laukti sukilimo kariu menėj.
Sustreikavo auksadirbiai.

Shanghai, 24 sausio (Chi- 
nijoj.) Šio miesto auksadir
biai susiorganizavo į uniją ir 
išstatė savo reikalavimus bo
sams. Jie reikalauja, kad u- 
nijiniai darbininkai nedaly
vautu darbe. Bosai atsisakė 
išpildyti reikalavimus. Tai 
parodo, kad ir Chinijoj pra
deda eiti smarkyn unijos ju
dėjimas.

120,000 benamių Pary= 
žiuje.

Aplink Paryžių sugriovė 
labai daug senu fortifikacijų 
ir namu, kur turėjo pastogę 
120,000 žmonių. Ten bus už
vesti sodnai.

Bet kur padėjus tuos tūks
tančius vargdieniu!?
Naujasis testamentas es- 

perantų kalboje.
“Rankp.” praneša, jog es

peranto kalbon (dirbtinė 
tarptautiška kalba) išversta 
šventraštis. Kunigai tikisi, 
kad su pagelba esperanto 
jiems pasiseks išplatinti 
krikščionybę tarpe pagonu.

Bet kaip pagonai išmoks 
esperantiškai?

Prancūzams nesiseka.
Francūzu kariumenei nela

bai tesiseka Moroko. Ties 
Mogadoru maurai vėl ataka
vo francūzu kariumenę. Iš 
francūzu pusės likosi 8 žmo
nės užmušti ir 41 sužeista.

Mūšys buvo labai aštrus iš 
abiejų pusiu. Francūzai bet
gi giriasi, jog jie dar daugiau 
mauru užmušę ir privertę 
juos bėgti.

Perlėkė per Alpus.
Vienas Peruviios lakūnas 

laimingai perlėkė per di
džiausius Europoje kalnus 
Alpus. Miestely, kur jis ap
sistojo, žmonės jį sutiko su 
dideliu entuziazmu.

Dar prieš kelis metus
nas italas bandęs lėkti per 
Alpus, bet užsimušė.
Nesuranda laimingo žmo

gaus.
VienasĮRymo bankas įieš

ko žmogaus, kuris išlošė ant 
loterijos£$300.00. Manoma, 
kad tasai laimingas žmogus 
pereitais metais nuskendo su 
‘“Titanicu.”

Rezignavo ministerial.
Norvegijos ministerial re

zignavo. Bus sutvarkyta nau
ja ministerija.

Laikraščių agentai keliau
ja per žmones.

Mums rašo iš Suvalkijos:
Ligišiol Vilniaus pirmeiviu 

laikraščiai neturėjo savo ke
liaujančiu agentu. Bet da
bar- ir Lietuvoj žmonės daro
si apsukresniais, išmoksta 
geriau versties. Štai po Su
valkiją Vilniaus pirmeiviu 
laikraščiai paleido keliauti 
savo žmogų. Jisai ne tik ren
ka prenumeratą, bet ir už
mezga ryšius su žmonėmis. 
Jau pasisekė prikalbinti ne 
vieną abejojantį žmogų.

Demokratai pasivadino so-

“Kovai” pranešama iš Lie
tuvos apie demokratus, ku
riuos taip pat paprastai va
dina pirmeiviais. Savo kon
ferencijoj jie prisipažino esą 
socijalistais ir net žada pasi
vadinti socijalistais liaudi
ninkais.

Jie net žada leisti [užsieny 
savo laikraštėlį. Iš savo pu
sės pasakysime, jog jeigu de
mokratai (mišinys žmonių 
įvairiausiomis pažiūromis) 
linksta prie socijalizmo—tai 
reiškia, kad socijalizmo idė
ja praskynė sau kelią Lietu
voj. Vienok tikrais socija
listais jie negali būti, nes jie 
yra išreiškėjais reikalu kalan
čios sodžiuje smulkios ir vi
dutinės buržuazijos.

Prūsuose.
Šiais metais Prūsuose bus 

rinkimai karalystės seiipan. 
“Birutė” kviečia uoliai ruoš- 
ties prie tu rinkimu ir staty
ti savo kandidatus.

Panemunėje gėlės žydi.
Šiemet žiemos Lietuvoj 

kaipir nėra. Ypač paskuti
nėse savaitėse visai nešalo. 
Ant Nemuno pi.evy prie Til
žės pradėjo žydėti keliatas 
gėlių, kaip tai žliūgės, vijū
nai ir kitos gėlės.

Ar eina “Laisvė” į Lietuvą
Daugelis klausia mūšy, ar 

eina “Laisvė” į Lietuvą? Tu
rime pranešti, jog iš dauge
lio vietų, kaip Suvalkų, taip 
Kauno, net ir Sibiro guber
nijų męs gauname laiškus, 
kur rašoma, kad “Laisvė” 
gaunama.

Iš savęs pridursime, kad 
jokio uždraudimo ant “L.” 
iš cenzūros pusės nėra, bent 
męs nesame gavę.

/

Lietuviu Mokslo Draugijos 
organas “Lietuviu Tauta” 
už 1911—1912 metus žadąs 
netrukus išeiti.

Tarp kitko bus patalpinti 
šie straipsniai: A. Sorbos 
“Medžiaga lietuviu kalbos 
sintaksei”; P. Avižonio “Ak
lumas ir trachoma Lietuvo
je”; M. Yčo “Evangeliku re
formatu parapijų tvarka Lie
tuvoje”; M. Gustaičio “Kun. 
A. Tatarė—pirmutinis Suval
kų gub. lietuviu švietėjas”; 
A. Janulaičio “Simanas Dau
kantas” ir tt.

“Birutė”.

vie-

bus sia.

"k’«



LAISVE

SPAUDOS BALSAI
Dėlei redaktorių algų.
“Kovoje” eina ginčai dėlei 

redaktoriaus algos. Tai turi 
svarbą ne tik dėl “K.” re
daktoriaus ir Socijalistų Są
jungos, bet ir abelną svarbu
mą. Čia pasirodo, kokiose 

• sąlygose gyvena mūsų inteli
gentija iri kokiose ji turėtų 
gyventi.

Vieni sąjungiėčiai sutinka 
pakelti algą, kiti reikalauja 
referendumo, treti neužga
nėdinti,* kad redaktorius per- 
vėlai pasisakė reikalaująs al
gos pakėlimo.

Visiems, rodos, turėtų bū- 
. ti aišku, kad redaktorius to
kio palyginamai didelio laik
raščio, kaip “Kova”, visai 
prastai apmokamas, jeigu ji
sai gauna tik $15. “K.” rei
kalauja daug darbo ir, reikia 
pripažinti, kad pastaraisiais 
metais “K.” pasidarė daug 
įvairesnė ir tūluose atžvil
giuose principiališkesnė.

, Kas bus, jeigu męs gailė- 
simės tų kelių dolerių? Gerai 
vedama “K.” tuoj atsilygins 
už tuos kelis dolerius. “Tėv.” 
redaktorius ima $18, nors 
XTėv.”... et, tiek jau to. 
Kaip matyt iš žinelės, tilpu- 
sios “Kel.”,' p. Račkauskas 
dar pašaliais uždarbiauja.

Kuomet męs geriau apmo
kėsime tiems vyrams, kurie 
dirba mūsų labui, męs galė
sime iš jų ir daugiaus parei
kalauti. Pareikalauti, kad 
nebūtų nepatėmyjami svar
biausi bėgančio gyvenimo 
klausimai, kurie dabar ne
randa principiališko nušvie
timo iš redakcijos pusės. Są
jungos organas yra keliave
dys, kur pirmą rolę lošia 
principiališki redakcijos 
straipsniai.

“Męs nieko neturime prieš tą, kad 
“Birutė” gina lietuviu kalbą, bet turim 
prieš tai, kad ji priešinga visasvieti- 
niam darbininky judėjimui—socijaliz- 
mui... Socijalistai visuomet protestuo
ja, jeigu galingesnė tauta skriaudžia 
silpnesnę. Vokietijoj gi yra galinga so- 
cijalisty partija, kuri turi parlamente 
100 nariy. Kodėl gi /‘Birutė” neveda 
lietuviy prie tos partijos?”

Čia pasakyta neužginama 
teisybė. “Birdtė”, palygi
nus su Klaipėdos “Apžvalga” 
ir Tilžės “Ceitungomis”—yra 
labai švarus ir pirmeiviškas 
laikraštis. Tik kodėl “Biru
tės” pirmeivystė negali sugy
venti su vienintele progresy- 
viška ir milijonine partija? 
Atbulai, ‘‘Birutės” kivirčiai 
su “Rankpelniu”, kuris taip 
reikalingas Škotijai, visiškai 
perkelia'mūsų simpatijas prie 
“Rankpelnio”. Prūsuose to
kia galybė darbo, o “Birutė” 
spraudžiasi į Angliją.

Argi jau “Birutė” negali 
vesti pirmeivišką politiką, ne
nusižemindama prieš katali
kišką klerikalizmą, neužgau
liodama socijalistų?

Męs pilnai pripažįstame, 
kad “Birutė” daug atliko ko
voje prieš atžagareiviškas cei- 
tungas ir aklą visokių apaš- 
talukų fanatizmą. Toje ko
voja męs jai prijaučiame.

Kaip elgtis su ne socija- 
listais?

“Kovos” redaktorius drg. 
K. Vidikas kreipiasi prie

“...literatūroskomiteto, rajony, kuo- 
py ir pavieniy sąjungiečiy, norėdamas 
išgirsti nuomonę, kaslink organo takti
kos link lietuviy socijalisty”.

Bet dar būtu geriau, jeigu 
drg. K. V. užklaustu sąjun- 
giečiĄį. nuomonės, kaip elgtis 
su saviškiais soči jalistais. Pa
dėkime, ar galima prie bile 
progos šauktis “Draugo” už
tarimo? Toliaus, ar galima, 
patalpinus “Kovoje” užpuoli
mą, netalpint pasiaiškinimo?!

M. Petrauskas ir jo užta-

“Laisvė” nenori sukelti jo
kio triukšmo dėlei M.Petrau
sko koncertu. Tai ne'mūsų 
dalykas; męs laikomės nuo
šaliai. Bet reikia pasakyti 
du žodžiu dėlei koresponden
cijos “Draugo” N4. Tenais 
pasakyta, kad “Kel.” boiko
tavęs tą koncertą, socijalis- 
tai tyčia surengę prakalbas, 
o “Laisvė” pyksta, kad ne
gavusi apgarsinimu.

Kaip matote, “Draugas” 
ima savo globon gerb. M. 
Petrauską. Dar seniau tą- 
pat darė “Vien. Liet.”

Dėlei So. Bostono koncerto 
turime pranešti: gerb. M. P. 
kreipėsi dėl koncerto suren
gimo į “L.”, į “Kel.”, į D-rą 
F. Matulaitį ir į kun. Žilin- 
skį. Matomai, jo norėta, 
kad tos įstaigos ir ypatos, su- 
sitariusios, -surengtu koncer
tą, kad nebūtu vietos party- 
viškumui. Bet taip jau išėjo, 
kad viską monopolizavo kun. 
Žilinskas ir gerb. M. P. atsi
dūrė pobažnytiniam skiepe, 
kuris visiems galams gali tik
ti, bet tik ne koncertui.

Apie jokius boikotus męs, 
bostoniečiai, negalvojome. 
Bet męs nusistebėjome ir iš 
kun. Žilinsko ir išdalies iš 
gerb. M.P., nes, šiaip ar taip 
kalbant, čia buvo ignoruota 
įtekmingiausia So. Bostono 
visuomenės dalis.

Jeigu taip ir kitur bus, 
tuomet nenoromis reikės pa
daryti tūlus išvedimus.

Dvi sriovės, ar trįs?
Jau labai seniai “Dilgėlės” 

išreiškė viltį, kad mūsų pir
meiviai neturėtų būti atža
gareiviais linkui socijalizmo. 
“Tėvynėje” buvo ilgi straip
sniai, kuriuose gerų norų, bet 
menkų patyrimų rašėjas 
stengėsi įkalbėti, kad lietu
viai dalinasi į pirmeivius ir į 
kuniginius.

Atkreipiame skaitytojų akį 
į korespondenciją iš Newark, 
N. J. Vadinami pirmeiviąj 
tupi kišeniuj pas tuos, su ku
riais jie turėtų kovoti. Soci
jalistų baimė gena “Vieny
bės” vaikus pas klerikalus.

Atkreipiame skaitytojų do- 
mą ir į “Draugo” N4, tel
pantį tūlo tautiško šulo,D-ro 
Graičiuno pranešimą, kad 
jisai darosi “Draugo” oficia- 
lišku agentu.

Tokių faktų daugybės! 
Taigi, dvi ar trįs sriovės? 
Jeigu dvi, tai kunigai su vie- 
nybiečiais vienoje kompani
joje, o męs, socijalistai,kitoj.

Poetiška ūkė.
Taip apkrikštijo “Dilgė

lės” Jovarui perkamąją ūkę.
“Jis turės pavyzdingai žemę dirbt, 

gyvulius augint. Na tai gerai, jei pats 
tą apsiima. Bet poezija...”

Taip,taip, su poezija ir da
bar, be ūkės, nepergeriausia. 
Na, s bet p. Rutkauskas, pa
rūpinęs Jovarui ūkę, liksis 
tuomet be konkurentu poezi
jos dirvoje...

PRIEŠ SABOTAŽĄ.
Dėlei to; kaip męs turime 

kovoti su kapitalistišku 
sutvarkymu, visuomet buvo 
įvairių nuomonių.- Nors tik
slas yra bendras--soči jalizmo 
tvarka, bet įrankiai tani tik
slui atsiekti nevienodi.

Daug triukšmo sukėlė pas
kutiniu laiku Haywoodo, Et- 
toro ir Co: agitacija už sabo
tažą ir ajction direct. Gadin
ti mašinas ir šturmu, tiesio
giniu keliu, net pasigaunant 
prievartos, atakuoti kapita
listus—tai Ha'y woodo, Ettoro 
ir Co. obalsis. Sindika- 
listų laikraštis “Justice” 
agituoja už sabotažą ir action 
direct. “International So
cialist Review” jau seniai 
skelbė tas pačias nuomones.

Tie patįs žmonės, kurie 
kviečia prie prievartos ir ga
dinimo mašinų, dar ant to 
neužbaigia savo netikusios 
agitacijos? Jie juodina dar 
socijalistišką partiją, agituo
ja prieš politišką veikimą, 
vadina socijalistiškus valdi
ninkus savymeiliais karje
ristais.

Kas čia per dalykas? Ar 
lietuviški darbininkai priva
lo persiimti tų sindikalistų 
dvasia? Ar męs gadinsime 
mašinas laike streiko, ar pa
niekinsime V. Bergerį, Lun- 
ną, Debsą ir kitus? Ar poli
tiška darbininkų partija tik 
apgaudinėja mus, o jos agi
tatoriai nori gauti tik šiltas 
vieteles?

Sabotažas arba mašinų ga
dinimas reiškia vaikiškumą 
darbininkų judėjimo. Perei
to šimtmečio pradžioje dar
bininkai panašiai elgėsi. Bet 
ar toji kova turėjo pasiseki
mą? Ne mašina kalta, kad 
kapitalizmas padarė ją įran
kiu išnaudojimo!

Męs bręstame ir mūsų ko
vos ginklawaetuxi būti gai
vališki. Męs turime dabar 
daug geresnius ginklus ko
voje su kapitalu.

Mums svarbu laike streiko 
plačios visuomenės užjauti
mas. Padėkime, laike Law- 
rence’o streiko, laike dabar
tinio siuvėjų streiko visuo
menės simpatija už streikie- 
rius. Tatai visuomet prisi
deda prie streiko išlaimėji- 
mo.

Laike kožno streiko, kaip 
kapitalas, taip ir valdžia sten
giasi patraukti į savo pusę 
visuomenę. Jie stengiasi pa
statyti streikierius 
maištininkų rolėje.

Bet darbininkai 
tos rolės išsižada,
giasi apsieiti be riąušių, jie 
nevartoja prievartos. Tuo
met kožnas doresnis žmogus 
pamato, kad streikierių tei
sybė.

Męs kovojame ne prieš at
skirą kapitalistą, męs kovo
jame prieš visą sistemą. Iš
ardę mašinas vienoje fabri- 
koje, męs nesugriausime ka
pitalo tvirtovės.

Bet reikia dar įsitėmyti, 
kad tuomet, kada męs pra
dėsime vartoti prievartą, ka
da pradėsime gadinti maši
nas—tuomet atsiras plačiau
sia dirva, dėl provokatorių. 
Jau ir dabar męs matome, 
ką pridirba visokie kapitalis
tų pasamdyti dinamitieriai, 
na o kas bus tuomet, kuomet 
nekurie karštakošiai-vado- 
vai pradės kviesti prie maši
nų gadinimo? Tuomet męs 
jau neatskirsime draugo nuo 
provokatoriaus.

Todėl reikia džiaugties, 
kad šita karštakošių agitaci
ja susilaukė koaštriausio at- 

’ rėmimo iš socijalistų pusės.
McNamarų afera parodo, 

kokiais keliais neturi eiti su? 
sipratę darbininkai. Pasiro-

BURDINGIERIAI”.

barbarų-

visuomet
Jie sten-

tai ne re-

darbinin- 
visa agita- 

Prie tie-

do, kad tankiai didžiausi rėk 
sniai ir didžiausi atžagarei
viai eina vienu keliu. Tai 
visai ne juokai ir 
tas atsitikimas.

Lietuviškiems 
kams svetima ta 
ei ja už sabotažą,
sioginio veikimo, prie prie
vartos mūs žmonės nepratę. 
Bręstant darbininkų judėji
mui, tokiems agitatoriams 
nebus vietos. Vokietijoj— 
jų kaipir nėra, Anglijoj jie 
turi labai mažą įtekmę. Fran- 
cijoj—-kur sabotažistų lopšys 
—neseniąi nuo jų 'atsimetė 
Gustavas Herve, jų šulas. 
Jisai per du suvirš kalėjimo 
metu pamatė, kaip klaidinga 
yra ta agitacija už tiesiogi
nį veikimą, už sabotažą. Ir 
jisai turėjo tiek pagirtinos 
drąsos, kad viešai išsižadėjo 
savo klaidy.

Amerikoj, kaip galima 
spręsti pagal paskutinius 
streikus, panaši agitacija ne- 
tuųės pasisekimo. Tai ne re- 
voliucijoniška, bet atžaga- 
reiviška agitacija, skaldanti 
mūsų judėjimą, išvedanti jį 
iš plataus kelio į šunkelius.

LAIŠKAI Į REDAKCIJĄ.

Painus klausimas.
“Laisvė” jau išspausdino 

ištraukas iš laiško, kurį 
mums prisiuntė Prūsu Lietu
vos veikėjai. Apie tą laišką, 
kuriuomi nurodoma, kaip 
svarbu dėl Prūsu užlaikyti 
“Birutę”—atsiliepė visi laik
raščiai. “Keleivis” sako:

. Nuo Redaktoriaus.
Drg. P. Grigaičio straipsny 

N7 “Laisvės” įsibrovė kelios 
paklaidos. Ant pirmos špal- 
tos ten, kur atspausdinta 
“proletariatas krypo”, turi 
būti “proletariatas, kaipo at
skira. klesa”. Ant trečios 
špaltos: “kruvinasis nedėl- 
dienis atvėrė” ir toliaus žodis 
“istorija”, turi būti pakeis
tas žodžiu “stadija”.

L
“L.” N3 patilpo ištraukos 

iš mano laiško, rašyto “L.” 
redakcijai. Tarp kito ko te
nais pasakyta, kad “Liet.” 
donosčiku buvo tūlas M-nis. 
Pas jį tuom laiku Kon. buvo 
ant burdo.

“L.” gi N5 M nis laiške į 
redakciją, prisispyręs reika
lauja faktų.

Nors neesmi “žymiu vei
kėju,” kokiu mane pastatė 
“L.”,vienok, kad nelikti me- 
lagium, pasakysiu, ką turėjau 
omenyje.

Konkolausko aš negyniau 
ir neginsiu. Gal jis mano 
apgynimo nei nereikalauja. 
Bet, spręsdamas iš tirinėji- 

-fflOr - ir - - nuosprendžio,- 
pasakysiu, kad pasilieku prie 
savo pirmesnės nuomonės. 
P-ną M. įtariau todėl, jog 
jisai dieną ar dvi prieš tiri- 
nėjimą pasakė prie liudinin
kų, kad K. tą “donosą” bu
vo įdėjęs į konvertą ir užad- 
resavęs Suvalkų gubernato
riui ir įdavęs jam, kad įmes
tų į skrynutę.

Laike tirinėjimo gi jisai 
jau užsigynė, kad to suvis 
nebuvo. Kuomet jo paklau
sta, dėlko jisai nevienodai 
kalba, tuomet jisai visai atsi
sakė kalbėti tame dalyke.

Todėl aš ir pradėjau abejo
ti. Kad jisai kaltas tikroje to 
žodžio prasmėje,aš nesakiau. 
(Tai buvo paminėta ir mano 
laiške). “Veikėjas.”

II.
Lietuvių literatūroj labai 

trūksta didesniųjų pasaulės 
rašytojų veikalų. Nuo V. 
Kudirkos laikų iki šiol neiš
versta ir neišleista lietuvių 
kalba nei vieno geresnio vei
kalo. Šitai matydamas, per
nai metais išverčiau lietuvių 
kalbon eilėmis, tokiomis kaip 
originalo, Shakespeare’o 
tragediją “Macbeth.” Tikė
jausi geistiną dalyką įnešiąs 
lietuvių raštijom Betgi iki 
šiol neatsirado tam veiKalui 
leidėjo. Noriu tad dabar iš
leisti “Macbethą” prenume
rata. Manau, kad dailiosios 
klasiškos literatūros mylėto
jai padės man tą norą įvykin
ti, ir tuo prisidės prie padau
ginimo geresniųjų veikalų 
mūsų raštijoj. Užsiprenu
meruojant, viena knyga bus 
50 centų, paskui kainuęs 75c. 
Pasiryžęs esmi dar bent dve
jetą Shakespeare’o veikalų 
išversti lietuviškai. Jei į šį 
mano pakvietimą užsiprenu
meruoti “Macbethą” atsi
lieps didesnis žmonių būrelis, 
tai bus man nurodymu ir pa
skatinimu, kad ir daugiau 
versčiau. Laukiu atsakymų.

Kl. Jurgelionis.
(Kalėdų Kaukė.)

Prenumeratą prašau siųsti 
šiuo adresu: Kl. Jurgelionis, 
3327 Lowe avė., Chicago, Ill.
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(Užbaiga).
Dar pusė bėdos su berniukais. Iš mer

gaičių burdingieriai padaro didelę dalį to
kių, kurios paskui patenka ant gyvenimo 
dugno. Patįs burdingieriai ir tie, kas juos 
laiko, gerai žino, kaip begėdiškai prade
dama su mažomis mergaitėmis kalbėti, 
o kartais ir elgtis; kaip aštriai elgtis jos 
pratinamos. Dora mergina, užaugusi na
muose su burdingieriais, tai didelė rete
nybė.

Mokslas ir disciplina vaikams yra sun
kus. Jie gali blaivai ir pasekmingai mo
kintis ir išmokt save kontroliuoti tik tuo
met, kada jų niekas netrukdo: neužima 
jų smegenis puldančiais dalykais. Bur
dingieriai pripildo namus triukšmu, vai
kams netinkančių, bet juos interesuojan
čių kalbų. Vaikų galvos prisipildo įsimy
lėjimais, vestuvėmis, begėdiškomis dai
nomis ir pasakomis. Didelė jų dalis turi 
palikti mokyklą netiek dėl to, kad nėra iš
tekliaus, kiek dėl to, kad mokslas nesise
ka. Tokio nesisekimo priežastimi tankiai 
yra burdingieriai.

Auklėjime yra tam tikri rubežiai. Dar 
męs neturime visiems tinkamos auklėji
mo metodos, bet kiekvieni tėvai vartoja 
vieną iš visų. Burdingieriai gi netoli vi
sada iškreipia vaikus iš tėvų paskirtos au
klėjimo metodos ir neduoda nieko geres
nio. Visi tėvų pasistengimai eina ant nie
ko, jeigu yra kam juos sulaužyti.

Kas kaltas?
Lai skaitytojai nemano, kad aš 

agituoju prieš burdingierius. Ne jie 
kalti, kad jie turi būti burdingieriais, ir 
ne tie,kurie turi juos laikyti. Kaltos čia tos 
aplinkybės, kurios neleidžia suaugusiems 
žmonėms apsivesti ir gyvent pas save ir ku
rios verčia šeimyniškus žmones sugriauti 
savo laimę dėl duonos kąsnio.

Kova prieš burdingierių laikymą turi 
būt pradėta. Ji bus dalimi kovos prieš šią 
supuvusią tvarką. Dabartinis burdingie
rių laikymas dar leidžia daugeliui vaikinų 
ir merginų užsiganėdinti šia tvarka. Radę 
pigią prieglaudą ir moterį, kuri apsiima 
uždyką dirbti ir vergauti, tie jauni žmo
nės pasilieka ramiais ir gyvena dieną iš 
dienos, neprisidėdami prie kovos prieš ka
pitalizmą. Lai tik gaspadinės pąreįkąlaų- 
ja verto atlyginimo už jų darbą, lai tik su- 
mažta burdingierių laikymas, tuoj nauji 
tūkstančiai kovotojų prieš šią tvarką pri
sidėtų j mūsų eiles. Prisieitų reikalauti 
didesnių algų; prisieitų tverti šeimynišką 
gyvenimą ir paaiškėtų net ir susnudėliams, 
jog prie dabartinio surėdymo visiems žmo
nėms laimės būt negali.

A. Antonov.

v • čia
yra 

ir

LEONAS XIII DANGUJE
(Pagal lenkišką). /

Vos tik numirė popiežius Leonas XIII, 
“šventas ir numylėtas” Kristaus vietinin
kas ant žemės,, apsitaisęs šventais rūbais, 
traukė į dangų.

Prie pat dangaus vartų susitiko senu
ką baltais, kaip sniegas, plaukais ir barz
dele, kuris ėmė atydžiai tėmyti į jį, gal 
būt stebėjosi, kas čia do vienas, taip kei
stai apsitaisęs.

Kuomet senis Petras—juk ne kas dau
giau buvo tuomi senuku—apžiūrinėjo rū
bus naujo kandidato į dangaus karalystę, 
šitas drąsiai tarė:—Kaip laikaisi, drauge? 
—Ką? drauge?—užklausė nusistebėjęs šv. 
Petras.—O kas tamsta esi, kad mane va
dini savo draugu?—Kaip tai?—klausė po
piežius,—argi apie mane nieko negirdė
jai? Juk aš esu vienu iš tavo vietininkų 
ant žemės.—Šitaip! Tai tamsta esate žu
vininku?—pratarė dangaus vartininkas. 
Bet kodėlgi taip keistai apsitaisęs? Ar tai 
dabar tokia mada pas žuvininkus taip kei
stai rėdytis?

—Tfiu!—atrėžė popiežius su piktumu, 
—kokiems galams aš būsiu žuvininku?! 
Aš esu vietininkas Jėzaus Kristaus, vieti
ninkas ant žemės, katalikų viršininkas!

—Kristaus vietininkas?... Katalikų 
viršininkas?... Hm, nieko apie tokį “džia- 
bą” męs čia danguje nežinome...

- Kaip? kaip tai? nežinote?
—Užtikrinu, mano mielas, — atsako 

šv. Petras, —kad niekas iš mūsų apie to
kią ypatą negirdėjome.

—Et,—atsako piktai popiežius, — tu 
jau senas, mano Petreli, tai galvoje gal 
kas negerai! Aš norėčiau pasikalbėti su 
pačiu ponu dievu!

—AU right,—tarė šv. Petras.—Štai

tau adresas ir eik pas poną dievą, tai pa
sikalbėsite ypatiškai, d nuo manęs atsi
trauk!

Po kiek laiko popiežius priėjo prie se
no sukrypusio palociaus. Čia jis dasižino- 
jo, kad tame palociuje gyvena ponas die
vas. Priėjo drąsiai prie durių, paskambi
no. Pasirodžius duryse senam šventam 
tarnui, užklausė:—Ar galiu matytis su po
nu dievu?

Tarnas pakratė galvą ir atsakė, kad 
dievas išvažiavo ant farmos, ant dyklaikio.

Na, ką darysi, nėra kitos išeigos, rei
kia eiti ant farmos.

Ateina “tėvas šventasis”, o čia far- 
ma graži, čysta, aplink namą gražus sod
nelis, o sodnelyje sėdi žilas senukas ir 
snaudžia. Pamatęs tą senuką, popiežius 
priėjo prie jo ir paklausė, kur galima su
rasti poną dievą?

x —O tai aš jūomi esu,—atąakė senu
kas.—K ogi tu nori nuo manęs, mano mie
las?

—Kaip tai? Argi įr tu manęs nepažį
sti, dieve? Juk aš esu Kristaus .vietinin
kas ant žemės, Romos popiežius!

—Kristaus vietininkas?.. popiežius?... 
Nieko negirdėjau apie tokią ypatą,—nusi
stebėjo dievas.

—Kaip tai, dieve?
—E,—nesuk man galvos! -atsakė se

nukas piktai. -Jeigu turi čia kokį reika
lą, tai eik pas mano sūnų, nes aš jau ant 
senatvės atsisakiau nuo darbo, noriu at- 
silsėt ir snaust pavėsyje! <

Kas daryt, eina Leonas XIII pas Kris
tų. Prieina, o čia gražiausias granito pa- 
locius, grindys ištiestos brangiausiais per
siškais divonais, visur sidabras, auksas, 
turtingumas.

Paprašius popiežiui, vienas aniuolas 
įvedė jį į laukiamąjį kambarį. Čia buvo 
daug karaiių, kunigaikščių, vyskupų, ge
nerolų ir įvairiausių didžiūnų, laukiančių 
taip-pat pasimatymo.

—Na,- pamislijo sau popiežius,—čia 
jau tikrai bus galas mano kelionei. Bet 
po užbaigimui dalykų būtinai turiu ap
skųst tą senį Petrą, ką mane tiek kankino.

Taip jam bemislijant, išėjo ponas Jė
zus, apsitaisęs fraku, žibančiais čevery- 
kaičiais, cilinderiu, baltom pirštinaitėm.

—Oho tarė pusbalsiai, pamatęs tiek 
susirinkusių “vertųjų”,—ir vėl prisirinko 
daugybė tų laidokų! Išsiėmęs auksinį laik
rodėlį iš tišeniaus ir žiūrėdamas į jį, tarė 
į susirinkusius:

—Na, ko norite? Ir vėl skundai, de
javimai? Duokite man šventą ramumą! 
Aš neturiu nei valandėlės laiko! Baigiasi 
jau penkta valanda ir ūmai turiu važiuoti 
ant five o’clock tea pas šventą Elzbietą. 
Eikite sau pas dvasią šventą, ji jus užga
nėdins!

Ir, nelaukdamas nei minu tos, įsėdo į 
stovintį prieš palocių automobilių ir nu
važiavo.

Nuleidę nosis, visi ėjo pas dvasią šven
tą. Ateina, o čia namas didelis, bizne- 
vas, ant lentynų pilna įvairiausių knygų, o 
viduryje didelio kambario sėdi sau prie 
stalo dvasia šventa, dideliais akiniais ant 
nosies, na ir darbuojasi. Kuomet suėjo J 
vidų, dvasia šventa padėjo plunksną ir 
paklausė, ko reikalauja?

Pirmiausia įžengė popiežius, meiliai 
šypsodamasis, ir sako: - Dvasia šventoji! 
Aš ateinu čia su skundu ant šv. Petro. 
Tas senas asilas nenori manęs įsileisti į 
dangų!

—O kas tu per vienas? - užklausė dva
sia šventa, tėmydama į Leoną.

—Ką? ir tu, dvasia šventoji, nežinai, 
kuomi aš esu? Juk aš esu viršininku ka
talikų!

—Viršininku... katalikų... Nežinau 
nieko apie tokį “ciną”!

- Bet, dvasia šventoji!.. Nagi aš esu 
Kristaus vietininku ant žemes, Romos po
piežiumi, katalikų bažnyčios galva!...

Tuom laiku dvasia paėmė vieną dide
lę knygą, gulinčia ant stalo, atvertė ją, 
skaitė, skaitė, ant galo, drebėdama iš pik
tumo, sušuko:

— O niekše! Tai tu esi viršininku tų 
bjaurybių, ką s: ko, kad per mano priežas
tį Marija pagimdė Kristų?!! Nešdinkis 
greičiau į peklą!!!

Ex-Pape.

aTaip slenka laikai...
Išdykėlis sapnas prigavo mane: — 
Regėjos, lyg deivė mildybės klane 
Sau rinko ir pynė iš meilės žiedų 
Gražiausią vainiką įvairių spalvų...
Aš greit prie valtelės, nors buvo naktis, 
Skubėjau prie deivės-- liepsnojo širdis... 
Rengiausi žodelį nors vieną šnibždėt— 
Taip kiltai, taip karštai aš troškau mylėt...
Bet staiga pakrypo likimo valtis...
Širdis sudrebėjo... išnyko viltis... 
Nubudęs dūmojau:—tai mat, kaip sapnai, 
Taip bėga juk dienos, taip slenka laikai.

P. Posmyla
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Newarko balius.
Sausio 19 d. pas mus buvo 

parengta vakarienė per “Ži
burėlio” draugiją. Prie va
karienės buvo keletas pamar- 
ginimy, tarp ju viena solistė 
buvo net iš Philadelphijos. 
Pasakojo, kad pabaigus kon
servatoriją; nors apie pačią 
dainą aš nesuprantu, bet ka- 

>da dainavo, tai išrodė, kaip 
• aktorė iš “vodevilinio teat

ro”. Per vakarienę buvo lai
komi “spyčiai”. Buvo per
statyti: J. O. Sirvydas, kun. 
Jakštys, Koruza iš Phil., Dr. 
Kaškevičius ir Mikolainis. 
Visu pasakos buvo nesvarbios 
ir nieko naujo nepasakė, tik 
Dr. J. Kaškevičius, nors ir 
pataikaudamas tautiškiems 
klerikalams, nudžiugo, kad 
jis mato šioje vakarienėje vi
sokiu pažiūru žmones ir jis 
tiki, kad visi pradeda išvieno 
darbuotis (apsiriko) tautos 
labui. Po teisybei, netrūko 
Čia inteligentu. Mat, buvo 
pakviestos ir šios apielinkės 
garsiosios panos, kurios tan- 
kiai mūsų “inteligentams”, o 
kartais net ir dvasiškiams 
apsuka galvas. Su D-ru K. 
ir aš stebėjausi, tik ne iš to, 
kad laisvamaniai žmonės ten 
dalyvavo, bet iš to, kaip mū
sų laisvamaniu vadovai lai
žosi prie kunigėliu. Taip ap
tūpę juos per visą vakarą 
glaudėsi po ju juodu skvernu

pardavinėjimas. Nežinia, kas 
nupirks žemę su keliu lubu 
namais. )

Toliaus parašy'siu plačiau 
apie kooperaciją.

J. Lukšinis.
Kewanee, III.

Darbai eina gerai. Pribu
vusiam darbas nesunku gau
ti. Lietuviai užbaigė statyt 
naują bažnyčią, kuri kaštuo
ja $10.00. Gyvuoja Čia dvi 
dr-ji, viena Liet. Uk. Kliu
bas, antra šv.Antano. Abiem 
gerai sekasi.

Senas Kapsas.
Paterson, N. J.

Vietinė soc. kuopa buvo 
surengusi paskaitą ant te
mos: “krikščionybė ir socija- 
lizmas”. Skaitė A. Herman.

Paskaita buvo gera. Žmo
nių buvo kokie 300 ir klau
sėsi atydžiai, išimant keliu 
bobelių, bet ir tos nurimo. 
Duodami buvo klausimai, ku
riuos išrišo. Buvo užkviestas 
ir kunigas, bet ant nelaimės 
(o gal ant laimės? Red.) ne
pribuvo. Kunigas sakėsi, jog 
mylėtu pabūti kokią 10 mi
nu tu ir bus, jeigu laikas pa
velys, bet dėlto nepribuvo. 
Čia
“ir gaidys ant savo mėšlyno 
mandras”.

Aišku dabar, kad 
dvasiškis bijosi eiti -į 
kritiką.

Sausio 18 d. SLA.
turėjo balių. Balius, kaip ba- 

i liūs, bet žmonių suvisai ma- 
ir tame rado sau užsiganėdi- ■ žai buvo. Girdėjau, kad žmo
ni mą.

Nors visi, kalbėdami apie Man nuostabu, juk dabar S. 
gerumus ir silpnumus vaka- T A x— 1------ 1
ro, stengėsi viską pasakyti, 
bet apie svaigalus, kuriuos 
srėbėm prie stalo, visi pa
miršo. Matomai, ar patiko, 
ar bijojo savo globėjus įžeis
ti. Silpni jūs, mus “vado
vai”! Per kunigo skverną 
jums viskas gerai išrodo. Ke
liaukite pas juos, nors už an- 
čio, nesigailėsime jūs.

Guzas.
Nuo red.--Graži iliustraci

ja, kaip ponai tautininkai 
daug artymesni prie klerika
lu, negu prie socijalisty.

Des Moines, la.
12 sausio buvo mitingas L. 

Ukėsy dr stės. Buvo di
džiausias riksmas. Pirminin
kas, į stalą daužydams,nieko ‘ 
negali padaryti. Vieni šau
kia, kiti protestuoja ir jokios 
tvarkos nėra.

Bėda su mūšy šventuoliais. 
Duktery Dėdė.

Lawrence, Mass.
17 d. sausio girdėjome P. 

Grigaitį. Pirmiausia P. G. 
kalbėjo apie Rusijos revoliu
ciją Jr priežastis jos nenusise
kime. Toliaus aiškino Rusi
jos darbininky gyvenimą ir 
vargus.

Pertraukoj rinkta aukos ir 
deklamuota D. Janulionio. 
Antru kartu drg. P. G. kal
bėjo apie Balkany karę. Už
siminė plaučiau apie Bazelio 
demonstraciją, kur tarptau- 
tiško susivažiavimo narius su 
visomis iškilmėmis priėmė 
Katedros bažnyčia. Buvo už
degtos visos lempos, gaudė 
varpai. Taip pat puikiai iš
rišo socijalizmo problemą.

Gražiai pajuokė tuos lietu
viškus didvyrius, kurie deda
si dideliais mokslo žinovais ir 
sakosi, jogsocijalizmas jiems 
per žemas. Kitos tautos 
daug daugiau turi mokslinin- 
ky, vienok ir tie nesukriti
kuoja socijalizmo.

Auky išviso surinkta $8.09 
(svetainėje surinkta $7.19). 

Didesnės aukos: B. Brank 1.00: J. 
Dagis 39c.; F. Dvareckas 30c.; po 25c. 
aukavo Balevičius, Pušinis, Maliukas, 
Bulartkas, Kolėda, M. Bolis, J. Kuršas, 
A. Antonovas.

—13 sausio kooperacija už
baigė biznį. 18 d. prasidėjo buvo

suprantančiais 
Pirmeivis.

Minersville, Pa.
Sausio 18 d. š. m. čia siau

tė viesulą. Užkenkė daugu-

musy 
atvirą

kuopa

nes nesimpatizuoja SLA.

L. A. tvarkomas progreso ke
liu (!? Red.) Tik man rodo
si, kad tokie kalbėtojai, kaip 
Liutkauskas naikina simpati
ją prie SLA., nes niekina 
jiems nepatinkamus žmones.

Juozo Draugas.

New York City.
New Yorko Ukėsy Kliubas 

be nuoilsio veikia, rengda
mas prakalbas, prelekcijas ir 
tt. Tai labai gražu, bet gai
la, kad tūli kliubo nariai ne
nori nieko veikti. Per meti
nį susirinkimą, kada atsisa
kė senas komitetas, tai nau
jas nebuvo iš ko rinkti. Pri
siėjo seno melsti, kad liktųsi 
ant sekančiu metu.

— 14 d.’ sausio Baranau
skienės vaikas iškrito iš 
penkto floro. Nelaimė atsi
tiko po No. 82 Harrison st.

Vargo Vaikas.

Lewiston, Me.
18 sausio šv. Baltramiejaus 

dr-stės Jaunimo Ratelis statė 
3 veiksmu dramą “Katriutė” 
ir vienaveiksmę komedijėlę 
“Žydas ir dzūkas”. Lošimas 
nepadarė jokio įspūdžio. “Žy
das ir dzūkas” geriau, kad 
būt ir nelošę. Žydas nepa
našus buvo ant žydo, o dzū
kas daugiau žemaičiavo, ne
kaip dzūkavo. Taipgi buvo 
deklamacijos. Ant pabaigos 
tvarkos vedėjas paaiškino, 
kad padainuos Lietuvos him
ną ir gali visi dainuot. Atsi
stot visgi neliepė. Bet vietoj 
“Lietuva Tėvynė mūsų”, už
dainavo “Lai gyvuoja mūs 
tauta”. Taigi, kaip matyt, 
dar nežino nei liet, himno.

Žmonių buvo pilna svetai
nė, žinoma, pasidėkavojant 
DLK. Gedimino dr-stei, kuri 
nerengė šokiu tą dieną ir sver
tame buvo uždaryta. Pasi
rodė, kad pirmeiviai neboi
kotuoja, bet pritaria ir ki
tiems, kas ką tik veikia.

Nors Jaunimo Ratelio pir
mininkas S. Bugnovich rašo 
į “Draugą” ir “Kataliką” 
apie Gedimino Ratelį, kuris 
jokio Ratelio neturi, vistiek 
gediminiečiai pasirodė žmo- 
niškesniais ir 
apšvietą.

Toji kiaule—tai yra besotis kapitalistas, kuris negali jau suskaityt savo turty ir ku
riam niekad negana. Tasai gi kranas, iš kurio pinigai begte-bega į kiaulės-kapitalisto 
lovį-yra nesusipratę ir neorganizuoti darbininkai. Jeigu nenorim, kad mus panŠŲS į tą 
kiaulę sutvėrimai išnaudotu, tad organizuokimės.

Easton, Pa.
Socijalistai sumanė tverti 

kooperaciją dėl uždėjimo bu- 
černės, o sykiu ir grosernės. 
Pirmas susirinkimas tapo su
šauktas 18 d. sausio š. m. 
Susirinko beveik visi Eastono 
pažangieji lietuviai. Kiek 
kas išmanė, tiek tas ir paaiš
kino apie kooperacijos nau
dingumą. Kaina akcijų nu
tarta būtent $25. Išviso pri
sirašė suvirš 20 nariu. Neku- 
rie nutarė pirkt po 2 akcijas, 
todėl ant pirmo susirinkimo 
pasirodė, kad jau turime 
$600. Antras susirinkimas 
bus 25 d. sausio ir jeigu tik 
gausime antra tiek nariu, tai 
drąsiai galima atidaryti savo 
kooperatyvišką krautuvę.

Užkviečiame lietuvius ko- 
skaitlingiausia mus paremti. 
Manome užvesti tvarką pa
gal naujausios sistemos, to
dėl neprivalote bijoties, kad 
pinigai žus.

V. J. Stankus.
Rochester, N. Y.

D. L. K. Ged. dr-ja 12 sau
sio turėjo savo susirinkimą. 
Pribuvo delegatai nuo kriau
čių unijos, kupė pranešė a- 
pie New Yorko streiką. Su- 
aukauta streikieriams $5.45.

12 d. sausio “Aido” cho
ras statė ant scenos “Ameri
koniškas vestuves.” Viskas 
atlikta gerai, nors buvo vie
na yda, kuomet jaunasis vie
nas likosi ant scenos. Dai
nos pavyko nekaip. Dekla
macijos pavyko. Daugiau
sia juoku pridirbo du mela
giai apie gamtą ir degtinę 
bepasakodami.

Paparčio Žiedas.

Chicago, Ill.
19 d. sausio TMD 37 kuo

pa parengė paskaitas. Skai
tė d-rė Z. Rutkauskaitė apie 
šeimynišką gyvenimą.

Ji pasakė: “Šeimyna, tai 
mažą karalystė mūsų gyve
nimo ir jūs privalote užlaiky
ti ją konošvariausia.” To- 
liaus kalbėjo apie higieną ir 
suteikė šiaip jau naudingu 
patarimu. Toliaus skaitė a- 
pie vaiku auklėjimą. Pata
rė, kad bernukai iš mažens 
mokytųsi paguodoti mergai
tes. Tuomet ir išaugę, elg
sis panašiai.

Nors daktarienė pasisakė 
atsakysianti ant klausimu, 
vienok moterįs neišdrįso už
davinėti klausimu. Moterų 
buyo 36, o vyru 8.

Apskritai, paskaita

susi- 
Pra-

/ 
naudinga. Atkreipčiau akį 
“Laisvės” skaitytoju, kad jie 
uoliau lankytųsi ant panašiu 
paskaitų.

— Gruodžio mėnesyj 
tvėrė liet, kooperacija, 
džia neblogiausia.

J. Grigas.
Gardner, Mass.

Sausio 20 d. atsibuvo pra
kalbos, parengtos LSS kuo
pos. Publikos buvo pagirti
nai daug. Vieton drg. Gri
gaičio pribuvo L. Pruseika, 
kadangi daktaras uždraudęs 
drg. Grigaičiui perdaug var
ginti savo balsą.

L^jP. PuWĮką užganėdino. 
Auky surinkta $8.51. Kuo
pa mano kada nors speciališ- 
kai užkviesti drg. Grigaitį.

Newark, N. J.
V18 d. sausio atsibuvo teat

ras ir balius D.L.K. Vytąuto 
dr-jos. Lošta “Gyvieji na- 
bašninkai.” Lošė artistai vie
tines kuopos LSS. Sulošta 
gerai, nors padaryta kelios 
masįos klaidukės. Tą veika
lėlį Artistai lošia jau penktą 
sykį. Po lošimui buvo šo
kiai .

Newarko jaunimas geriau 
palihkęs prie balių, negu prie 
teatru. Laike šokiu ir dabar 
prisirinko kuone du syk tiek.

Ėloga dar tas, kad neku- 
rie,į sėdėdami tarpe moterų, 
rūko. Tai jau kaltė vakaro 
prižiūrėtoju. * * , -• *

Sausio 20 d. atsibuvo kriau
čių demonstracija, kurioje 
dalyvavo netoli į 4 tūkstan
čius žmoniy. Tai buvo pro
testas prieš žiauru elgimąsi 
policijos.

Nui pradžios streiko areš
tuota apie 60 streikieriu ir 
nubausta nuo 5 iki 10 dole
riu. Dauguma pinigu nemo
ka, o vely atsėdi.

Sausio 22 d. streikieriai 
apkūlė du bosu ir kelis ske- 
bus, kuriuos tie vedėsi dirbt.

Kasdien būna prakalbos į- 
vairiose kalbose, tik gaila 
kad liet, nėra kam pakalbėti.

Italams labai prigelbsti ne- 
prigulmingas kunigas. Jisai 
pagelbsti prakalbomis ir duo
da 9 kambarius šapu mitin
gams. Laukiama atvyks
tant Ettoro. Streikieriu dva
sia puiki. '

Newarko Vaikinas.

Ten buvo ir Jasiule-

mai triobėsiu. Vieną dubel- 
tavą stubą, naujai statomą, 
nuvertė iš fundamento. Pri
dirbo tasai ciklonas nemažai 
blėdies.

19 d. sausio rytą išdegė 
“Free Pres” spaustuvės kam
bariai .
vičiaus spaudai reikalingi 
daiktai: už $100.00 raidžiu. 
Taip gi ten buvo cigaru dirb
tuvė. Viskas sunaikinta.

Daiktai buvo apdrausti, 
taigi nuostolio nebus.

Susipratimas žymiai auga. 
Pirmeiviškos draugijos didė
ja. Naktines mokyklas'uo
liau lanko.

Garsas apie prisikėlimą 
“Pirmyn” net aviu kirpyklą 
pasiekė. Pats piemuo sun- 
kiai sudejavo.

Protaujantis.

Edvardsville, Pa.
Šitas miestelis guli Wyo- 

mingo klony, netoli Wilkes 
Barre. Lietuviu yra gana 
gerokas skaitlius. Vienok 
jie šalinasi nuo prakilnesniu 
darbu, bet kaslink girtuok
liavimo, tai juos ne bile kas 
“subytys.” Čia jau taip pri
prasta skaityti: kas daugiaus 
alaus išgeria, tas ir didvyris. 
Geria seni ir jauni, vyrai ir 
moterys; geria ant krikšty
nų, veseliju ir kur papuola.

Ko ne ant kiekvieno susi
rinkimo reikia šaukties pa- 
gelbos aniolu sargu. Tik 
merginos nelabai susideda su 
žmonėmis, kuriu nosis jau 
raudona.

Visokie sportukai mėgsta 
dar stovinėti ant kampu gat
vių ir rodyti savo dantis pra
eiviams. Į ką tai panašu?

J. Urmolaitis.

Philadelphia, Pa.
Čia žmonės juda-kruta. 19 

sausio buvo prakalbos. Žmo
nių buvo į 300._ Kalbėjo kun. 
Mickevičius, du lenku ir vie
nas anglu kunigas. Visi lie
pė nesibijoti peklos, kuria 
kunigėliai taip gązdina mus. 
Susirinkimas prasidėj ir užsi
baigė be jokio triukšmo.1 
Nors vietinis dvasiškasis ga
nytojas, kaip katė su pūsle, 
puldinėjo, kad tik sustabdyti 
'susirinkimą, bet nieko nepe
šė. Todėl jojo pamokslas ne- 
dėlioj ir buvo ilgesnis, negu 
paprastai, 
traudami, 
ties.

Žmonės, nekan- 
pradėjo skirs ty- 

Čirikas.

Rockford, Ill.
LSS. 19 d. sausio surengė 

viešą susirinkimą su prakal
bomis ir deklamacijomis. Kal
bėjo drg. V. Vosylius apie 
tai, dėlko męs Lietuvą aplei
dome. Antras kalbėjo drg. 
Raskevičia apie šios dienos 
darbininku gyvenimą.

Paskui sekė deklamacijos. 
Buvo pardavinėjama litera
tūra ir platinama “Kova”.

A. Akelaitis.
Brooklyn, ,N. Y.

19 d. sausio š. m. čia atsi
buvo konferencija 15 drau
gysčių pasiuntiniu, užvardy- 
ta Lietuviu Draugysčių Są
junga.

Štai svarbesni ju tarimai:
1) Išnešt, kaipo protestą 

prieš tas draugystes, kuriu 
tarpe randasi streiklaužiai, o 
draugystė ant to neatkreipia 
atydos.

2) Įkuriant ar taisant kon
stituciją, įstatuose patėmyt: 
nužiūrėtas streiklaužis, ar 
sužeistas bestreiklaužiaujant, 
trotina visas tiesas draugijos 
ir turi būt prašalintas iš tos
draugijos nariu tarpo.

3) Draugystė, patėmyjus 
streiklaužį savo tarpe, turi 
kuonoveikiausiai pranešti tos 
organizacijos valdybai.

4) Apkalbėta plačiai apie 
New Yorko visuotiną rubsiu- 
viu streiką, kame ir keletas 
iš mūsų lietuviu randasi 
streiklaužiu. Tokie turi būt 
skaitomi visu priešais.

J. A. Jonutėlis.
Athol, Mass.

Iš priežasties kun. J. pa
mokslu, katalikai labai pra
dėjo agituoti už “Draugą.” 
Jie pradėjo agituoti, kad kož- 
nas draugijos narys užrašytu 
“Draugą.”

Vienok atsirado daug susi
pratusiu, kurie nepriėmė to 
sumanymo. Dabar pradeda 
rinkti prenumeratorius ir sa
ko, kad jeigu gaus daugelį, 
tuomet paleis už 80c. per me
tus.

Vos-vos susirado kokia 30 
davatkinu, kurie užsirašė po 
1 ekzempliorį.

Tai matote, skaitytojai, 
kaip mūsų dvasiški ja agituo
ja prieš nepatinkamus jiems 
laikraščius. Kas skaito “L.”, 
“Kel.” ir “Kovą”—tai tuos 
nei ant burdo nenori laikyti.

Bedievis-erškėtis.
✓ Bristol, Conn.

Pas mus darbai eina neblo
giausia ir iš kitur pribuvu
siam darbas nėra sunku gau
ti, ypačamatninkams. .Dau
giausia dirbama geležies lie- 
jinyčiose ir ant palšiu. Ne
kurtose dirbtuvėse stačiai rei
kalaujama darbininku. Be
veik visos dirbtuvės dirba 
viršlaikį. Pas mus pragyve
nimas neblogiausias.

Lietuviu yra 25 šeimynos. 
Pavieniu bus daugiau. Mer
ginu visai mažai tebėra. Ne
žinia, dėl kokios priežasties 
neužsilaiko. Tuom tarpu, 
merginoms yra labai daug 
darbo, ypač laikrodžiu dirb
tuvėse. Taigi merginos drą
siai gali važiuoti.

Lietuviai gyvena sutikime. 
Kaip-kurie netingi šį-tą nu
veikti. Tiktai tiek, kad daug 
yra snaudalių. Tiek dar ge
rai, kad veikiantiems kelio 
nepastoja.

Turim neprigulmingą kliu- 
bą su 60 nariu. Laikosi ne
blogiausia. Visi stengiasi 
tapti piliečiais.

Gyvuoja dar SLA kuopa. 
LSS kuopelė išrodo nusilpnė
jusį. Laikas būtu sudrutin
ti. Neseniai susitvėrė liet, 
moterų draugystė, prie ku- 
kios, jau priguli 25 nariai. 
Jau išsiėmė ir charterį, kuris 
lėšavo 50 dol.

Visa Žinantis.

Vardan teisybės.
“Laisvės” redakcija N 3 

pastebėjo, būk mūšy Lietu
viu Teat. Ratelis “Viesulą” 
yra smarkiai baramas keliu 
korespondentu ir feljetonisto 
už kokį ten pasilinksminimą 
su svaiginančiais gėrimais. 
Turime pasakyti, jog męs ne
same rengę jokio pasilinks
minimo. Todėl stebėtina, 
kas galėjo tokią nesąmonę 
išmislyti! Apgailėtina, kad 
mūsų korespondentai nesirū
pina dalyku ištirti tikrai ir 
rašo nebūtus daiktus.

Varde viso L. T. Ratelio 
“Viešu! os” valdyba:

Pirm. S. Baronas. 
Rašt. P. Margis.

RED. ATSAKYMAI.
F. B. (Georgetown, IB.) Netilps, ne

svarbu.
JUSTUKUI. Patalpinome anksčiau 

gautą.
V. STANKUI. Talpiname tik antrą 

dalį. Kritikuoti privatiškus biznius 
mums neišsirodo “L.” patogu.

JAUNUTEI. Ačiū.
K. RUDIS (Exeter Boro). Tai grei

čiau privatiški dalykai. Į koresp. nela
bai tetinka.

ABRAOMO SŪNUI. Eilės netinka.
LIETUVOS JAUNIKAIČIUI (North

ampton). Nėra jūsy pavardės. Re
dakcija, nors ir nededa laikraštin pa
vardės, bet jai žinoti reikia.

PAKUTINSKIUI. Raštą gavome. 
Peržiūrėjus, bus atsakyta laišku. Ne- 
kuriuos klausimus paaiškinsime.

REDAI. Dar neperžiūrėta.
RAUDONIUKUI (Athol). Nėra ką 

dėkavot, kad sykį užmiršo išsikeikti. 
Atsimins.

NEWARKO SENELIUI. Talpina
me anksčiau gautą, šiaip būty visiškai 
gera.

PRISIUNTUSIEMS raštusdelei Ado
maitienės straipsnio -atsakyta laiškais.

Pajieškojimai.
Pajieškau savo brolio Juozapo Aluto, 

Kauno gub., Raseiniy pav., Alko kai
mo. Turiu svaby reikalą, todėl meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu:

Pranas A luta,
1202 McAlister avė., Waukegan, Ill.

Pajieškau savo draugo Stanislovo Vit
kausko, Kauno gub., Šiauliy pav., Ra
dviliškio valsčiaus, Aukštelky kaimo. 4 
metai kaip Amerikoj. Turiu labai svar- 
by reikalą, todėl norėčiau su juo pasi
matyti, jei netoli gyvena, arba per laiš
ką susirašyti. Malonės jis pats atsi
šaukti arba kiti pranešti šiuo adresu:

J. Ivanauskas,
316 So. American st., Philadelphia, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos nuo 
17 iki 19 m., nes aš esu 21 m. Mergina 
turi būt apsipažinusi su skaitymu, rašy
mu ir krautuvės darbu, nes aš turiu 
krautuvę ir saliuną. Mylinti gražy gy
venimą gali atsišaukti ir prisiysti savo 
paveikslą, o aš duosiu atsakymą.

J. Kairaitis,
Box 350, Westville, 111.

Pajieškau apsivedimui merginos nuo 
17 iki 22 m. senumo, turi būt mandagaus 
būdo ir mokanti nors kiek lietuviškai 
rašyti. Aš esu 22 m. senumo, pagal 
amato dailydė. Uždirbu gana gerai. 
Norinčios platesniy žirny, malonėkite 
atsišaukti (sykiu fotografiją prisiysti) 
Šiuo adresu:

S. Pierze, Hotel Bellevue 
402 Ridge avė., Allontown, Pa.

<

Draugysčių reikalai.
Teatras ir Balinsi

Rengia 71 kp. L.S.S., atsibus 31 sau
sio (Jan.) 1913 m., PėtnyČios vakare, 
svetainėj Harry-Gari Hali, 67 Sixth st., 
Cambridge, Mass. Prasidės 8 vai. va
kare. Bus sulošta vieno veiksmo ko
medija “Gaila Ūsų“. Tai yra viena iš 
juokingiausiy komedijy lietuviškoj kal
boj. Prie to bus sulošti monologai ir 
sudainuota duetas. Po tam bus šokiai 
ir skrajojanti krasa. Trauksis iki 1 vai. 
nakties. Įžanga pigi. (8)

Kviečia KOMITETAS.

Didelis Teatras!
L. S. S. 33 kp. Binghampton, N. Y. 

perstatys 1 d. vasario dramą “Žmonės“ 
ir komediją “Nepasisekė Marytei“. Po 
lošimui bus šokiai ir skrajojanti krasa 
su dovanomis. Išlaimėjimui yra paskir
ta 3 laikraščiai. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Slavoky salėje. Visi atsilanky
kite, o puikiai praleisite laiką. Širdin
gai užkviečia KOMITETAS.

Imkit dovanas!
Kas užsirašys pas mane ant mėty 

“Laisvę“ ar “Kovą“ arba kitokius laik
raščius, tam duosiu knygy $1.00 vertes. 
Siysdami pinigus, pažymėkitkokiy kny
gy norit: davasišky ar svietišjcy. Adre
sas: A. Mizara, f
127 G st., So. Bolton, Mass.

Lietuvių atytrai.
Tėmykit tie, kurie norit užsiimt geru 

bizniu. Parduodu Grosernę ir Bučernę 
su visais specijališkais įtaisais ir labai 
geroj vietoj ant didelės gatvės, 2416 St."^ 
Clair avė. N. E. Galima daryt gerą 
biznį. AŠ parduodu tik todėl, kad turiu 
po prievarta išvažiuot į krajy. Patar- ’ | 
Čiau Šią vietą papirkt lietuviui, nes apie 
tą vieta apsigyvenę lietuviai, lenkai ir 
vokiečiai. Kreipkitės: (10)

J. Gilius,
2416 St. Clair avė., N. E., Cleveland,O.
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Dr. Chas R. Vinal
50.000 Katalogų DYKAI!

T

Leidžiamas

vakaro;
1 po piet.

J. P. Tamsia,

VIETINES ŽINIOS. pjrk STORĄ
Bostone galima laukti 

kriaučių streiko. 25 d. sau
sio buvo laikomas kriaučių 
mitingas ir 7 lokalai unijos 
nutarė pareikalauti pakelti 
algas ir aštuoniu valandų 
darbo dienos.

Šią savaitę visi unijos sky
riai nubalsuos referendumo 
keliu, ar pradėti streiką ar, 
ne. Tam tikri baliotai pa
rengti įvairiose kalbose, ju 
tarpe ir lietuviškai.

Jeigu bus nutarta strei
kuoti, tuomet streikas gali 
kilti 3 d. vasario. Dabar tar
pe lietuvišku kriaučių eina 
agitacija už ir prieš streiką.

Pranešame, jog Lietuviu 
Ukėsu Kliubas parengia ant 
28 d. sausio dideles prakal
bas. Prakalbos atsibus Bi
gelow mokykloje (kampas E 
ir 4th st.). Kalbės P. Gri-

Kalbėtojas atkreips ypatin
gą atydą, kad lietuviai bei 
lietuvės uoliai lankytu mo
kyklas. Būtinai vertėtu at
silankyti ant šių prakalbu, 
nes drg P. Grigaitis kalbės 
šiuom žygiu jau paskutiniu 
kartu ir paskui apleidžia mū
sų miestą.

W. Lynne 26 d. sausio at
sibuvo didelis prakalbos. Jos 
surengtos ^buvo tuo tikslu, 
kad parėmus kooperaciją. 
Kalbėjo J. N eviackas ir A .An
tonovas. Publikos buvo ga
na daug ir ji nepaprastai gra
žiai užsilaikė. Abieju kalbė
toju kalbos publikai patiko.

Dabar W. Lynniečiai pra
deda smarkiau krutėti, nuo
lat esti rengiamos prakalbos. 
Tarp kitko per prakalbas bu
vo deklamacijos ir pasikalbė
jimas Maikio su tėvu.

Parsiduoda visai pigiai DRAPANŲ ir 
INDŲ (dišių) Storas lietuvių apgyven
toje vietoje. Labai gera proga lietu
viui arba lenkui daryti gerą ir lengvą 
pragyvenimą. Kas nedėlia yra dideles 
įplaukos. Norinti platesnio žirny kreip
kitės į “LASVES” RED. 242 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Su The James Ellis Co
Kampas B St. ir Broadway 

So. Boston, Mass.
(Męs neužlaikome kitų štorų brenčių) 

Šiuomi noriu atkreipti vi
su lietuviu atydą į tai, jog 
męs parduodame geriausius 
rakandus (forničius) ir už 
žemiausią kainą. Viskas pas 
mus daug pigiau, negu kur 
kitur. Kiekvieną daiktą 
gvarantuojam, 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 arb_a 
ims ant išmokesčio. Todėl 
naudokitės proga, nes tas ne 
ant ilgo. Įsitėmykite gerai 
vietą. Kampas B st. ir Bro
adway .

1KBSSTI

Jau išėjo iš spaudos antroji padidinta laida

ČENSTAKAVO KLIOSTORIAUS

SLAPTYBES
Antrojoj laidoj įdėta apie Domazo Maco- 
cho, Maeochienės ir ju sėbru teismą. Taip- 
pat pranešta apie'1'lietuviškus Macochus.

Macochienė .su kūchkiu 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 knygelė 
yra geriausias ginklas. Ji parodo, kaip 
žemai nupuolę ir kokios doros yra tūli 
mūsų dvasiškiai.

Ketina 1S centu.
Norinti gauti tą knygelę kreipkitės šiuo adresu:

“LAISVE”, 24? West Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Gera proga įgyti biznį.
Parsiduoda namo įredymaj (Lodging 

House) iš vienuolika kambarių; karštas 
vanduo, štymas, elektros šviesa, kam
bariai būna visada užimti. Atneša pel
no $75.00 ant menesio. Parsiduoda pi
giai. Kreipkitės:

316 E street, So. Boston, Mass.
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Akušerka
F, STROP1ENE

Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

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

OPFISAS RANDASI:
30 W. Broadway
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SO. BOSTON, MASS. £

rime 
ir prirenka- 
tne Akinius

Aki'i SpecijaliHtns

399 a Broadway
arti E Street

Yra geriausis Gydytojas-sp ecids- 
tas, kuris išgydo vyry, motery ir 
vaiky ligas pagal naujausį būdą. Ne 
jokis gydytojas taip pasekmingai 
neišgydo, kaip męs. Ypatingai grei
tai išgydome kraujo ir odos chroniš
kas ligas. Apie išgydytas Inksty, 
Pūslės, Nusišlapinimo, laukan ėji
mo organų, Plaučių, Reumatizmo, 
Kauly, Sąnarių, Ausy, Nosies ir 
.Gerklės ligas gali jums paliudyti 
tūkstančiai ypaty. Patarimas dykai.

KALBAME LIETUVIŠKAI.

Ofiso valandos:
Nuo 10 ryto iki 8 vai.
Nedėliomis nuo 10 iki

140 Boylston Street

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, išprusinu ir padarau kaip naujus. Visą darbų 
gvarantuoju. Taipgi priimu iš tolimesnių miestelių, 
kurie prisiunčia audimą del siūto arba kitokio ap- 
vilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimų, kaip nu
imt mierą ir madas del išsirinkimo. Todėl, lietuviai 
ir lietuvaites, reikale kreipkitės pas savo tikrų tau
tietį, o busit užganėdinti.

P. BUZEWICK,
nge St., Athol, Mass.

Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALJOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksorifku daiktų. Siun
čiam i visas dalis svieto. Mūsų krtaliogas 
perstata didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau- 
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti.

as turi rastis kiekvieno lietuvio 
Apsaugoja žmones nuo apgavikų. 
Reikalaukite tuojaua.

Subatoje, 25 d. sausio, at
sibuvo tarptautiškos socija- 
listu prakalbos paminėjimui 
kruvinojo nedėldienio. Pra
kalbose dalyvavo lietuviai, 
latviai, rusai ir estai. Žmo
nių susirinko apie 400. Lie
tuviškai kalbėjo drg. P. Gri
gaitis, latviškai—Karklin ir 
rusiškai Vaskov. Lietuviu 
ir latviu kalbėtojai labai ge
rai kalbėjo. Rusu-gi kalbė
tojas nors kalbėjo ir gerai, 
bet visai bereikalingai pasa
kojo istoriją, kuri mažai ri- 
šasi su nuotikiais devintojo 
sausio.

Tik štai kas reikia paste
bėti, tai neužsilaikymas ra
miai publikos. Daugelis buvo 
tokiu, kurie per visą vakarą 
tokius buvo užvedę “karš
tus” pasikalbėjimus, kurie 
butu tikę tik baliuose. Ant
ra, tai laikraščiu šlamėjimas 
laike kalbu svetimu tautu kal
bėtoju. Toks elgimąsis bai
siai sunervuoja kalbėtojus ir 
klausytojus.

V. Paukštys.

NAUJA IR PUIKI KNYGELE

“PASLAPTIS”
Knygelę parengė SENAS VIN

CAS, Kurioje telpa juokinga ko
medija ir daugybė "Monology, Di- 
alogy ir Deklamacijų. Kiekvie
nas jaunas ar senas pirmeivis lai 
ją nusiperka. Kaina 
Reikalaukit:

V. JAKŠTYS, 
1815 H. Moyamensl'ng Avenue 

Philadelphia, Pa. '
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Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
; 405 Broadway
; SO. BOSTON, MASS.
į Valandos:

Nuo 12-^ dieną ir nuo 7-9 vakare.
! Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
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JĖZAUS DRAUGIJA
ARBA JĖZUITAI

Kas jie per vieni ir kaip jie baž
nyčią gelbėjo?

Knygelėj suprantama kal
ba išaiškinta jėzuitu brolijos 
įstatymai. Tie įstatymai pa
rodo, kad jėzuitai buvo 
didžiausi veidmainiai ir nei 
kiek nepaisydavo tikru Die
vo prisakymu. Tuo tarpu, 
ant jėzuitu ilgai rėmėsi ka
taliku bažnyčios galybė. Kri
tikuodami jėzuitus, męs tuo- 
mi pačiu judiname pačios 
bažnyčios pamatus.

Kiekvienas privalo nusi
pirkti šią knygelę netik sau, 
bet ir savo giminėms Lietu
voje. Cenzūra tą knygelę 
praleis. Lietuvoje gi ypa
tingai reikia kritikuoti kuni
gija

Kaina tik 10 c. Kreipki
tės į “Laisvės” Redakciją, 
242 W. Broadway, South 
Boston, Mass.

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

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

Aplaikiau iš Europos labai daug kny- 
gy, bet del stokos vietos nėra kur su
talpinti. Todėl pasiryžau išparduoti 
Bibliją po $1.25, nors ji kaštuoja $3.00. 
Už taip pigią kainą bus parduoda tiktai 
per trumpą laiką, vėliaus gi bus bran
gesne. Malonėkit pasiskubint nusipirk
ti. Adresuokite (8)

K. J. INTAS,
P. O. Box 1724, New York, N. Y.Feeling ’’Fit*’ Every Day

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsų Lietuviškų—Len kškų Va stų
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Didžiausias
Darbininkų 
Sąvaitinis Sąjungos 

Amerikoje

“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 Amerikoj ir kitur.

Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI.. Nuo naujų metų “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.
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1815 E. Moyamensing Ave
PHILADELPHIA, I^HININ’A.
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DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA jOLSELIS
i Influenzos arba irme- 
dies užpuolimai naktimis

’ arba kosulys ir die
gimai jūsų raume
nyse iš nusidirbi- 
mo, įiepaguldys 
jus, jeigu turėsit /?

Dr.
Richter’io

Pain
Expellerjl

i savo namuose ir 
įtuojaus imsite
i vartot. 25c. ir 50c. aptiekose. 
^Sergėkis pamėgdžiotų vaistų.

F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl Street New York
Riehtor’io Congo Pill6s yra geros nuo 

j viduriu sukietėjimo. 25c. ir 5Qe.

P"

Perkant žiūrėk, kad butą ta murkė, 
o gausi teisingai. *

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

Egiutero No. 1.
Egiutero No. 2.
Zmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis

25c., 50c. ir

25c.
50c.

$1.00
35c.

Vyno, \ isokių Likierių, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”, 
Šampano, Alaus, Eliaus ir visokių importuotų gėrimų.

DUOSIM PUIKŲ KALENDORIŲ.
Jei nori sveikų gėrynių 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 prisiųsim orderius per expresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

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

Limm^ntas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Baisumas - 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

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

ir Kruvinosios -
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo -
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo 
Lrfšai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojų 
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Pamauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo. Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 
Rožės Balsamas -
Kinder Balsamas ...
Bobriaus Lašai -
Švelnintojas -
Kraujo Valytojas -
Nervų Ramintoms 
Egzema arba Odos Uždegimas

pas Vaikus
Groblevskio Pleiste.ris

(Kaštavolo) ...
Pomada Plaukams ... 

'Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riernens

25c.
25c.
25c.
25c.
25c.
35c.
25c.
25c.
25c.

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisves” 

siuntinėjimo adresą, malonėkite neat
būtinai prisiųsti savo seną adresą, t. y. 
kokiu buvo laikraštis lig šiol siunčiama 
ir naują, t. y. tą, kuriuo norite, kad bu
to Jums laikraštis dabar siunčiamas, 
kitaip adresą permainyt negalėsime.

Administracija.

“Liaudies Dainos”
Dainų rinkinyje telpa ge

riausiu mūsų dainių eilės, bū
tent V. Kudirkos, P. Vaičai
čio, Jovaro, Strazdo, Seno 
Vinco, Smūtkelio ir kitu. 
Dainų rinkiniu įeina ir revo
liucijos bei Icovos dainos.

“Liaudies Dainos” skiria
mos mūsų deklamatoriams ir 
deklamatorkoms. Kiekvie
nas vaikinas ir mergina pri

 

valo šiądien pasirodyti ant 
steičiau 
riai.

“Liaudies Dainose”surink- 
tos eils, kuriose apdainuo
jamą žmonių vargai ir rūpes
čiai, o taip pat ir viltis ge
resnės ateities.

Todėl ‘ ‘Liaudies Dainas” 
privalo kiekvienas nusipirkti. 
Kaina 15c.

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Waltz, Two Step ir kitoky

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

PROP. JULIUS SILSKO
1836 S. Halsted St., Chcago, III.

Phone Canal 3762
Mokinu kasdien nuo 10 ryto iki 11 vai. vakaro.

75c.

$3.50
COc.

LILI TIVIŠKĄI LENK IŠK Al-RUSIŠKAS

DAKTARAS
Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe- •'
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek
mingai gydau ir at- 
lieku operacijas. Tė- 
įnyk!'! Neik jieškot 
manę į aptieka ant 
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
tropais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
bui jų aut lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas- Daktaras”, tlffiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 pc 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

DR. M. ZLSEI.MAN
7 Parmenter St., Boston, Mass.

Richmond 1O67»P.

Skaitytojams.
Meldžiame visu tu “Lais

ves” skaitytoju, kuriu prenu
merata jau pasibaigė ir ku
rie gavote nuo Administra
cijos paraginimą panaujinti 
ją. kad pasiskubintumėte at- 
naujint, nes męs būsim pri
versti Jums “Laisvės” siun
tinėjimą sulaikyti.

“L.” Administracija.

10c.
10c.

Daugybe PIGIU KNYGŲ-
Vadovas arba mažas žodinėlis, labai 

parankus išsimokinimui angliškos 
kalbos ............................ ..................

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

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

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

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

Teisingos paslaptis. 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
jų v k a..................................................

Krikščionybė ir socijalizmas. Nau
dinga knygelė.................................

Dvasiški vadovai ir parmazonai......

25c

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

$1.25 
50c. 
10c.

25ckaipo deklamato- 50,00020c

KNYGŲ
15c

50e
25c

$1.00

20c
$1.25

15c

10c

TEATRAS IR ŠOKIAI BRIGHTONE

Steltae

15c
10c

‘LAISVE”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

LEGALIŠKI ŽMOGŽUDŽIAI” 
>

Kviečia atsilankyti Komitetas.

MK

BRITVA! BRITVA!
Ar turite britvą? Jeigu ne, 

tai pirkit pas mane. Aš tu
riu geriausiu britvu po $2.00, 
o su prisiuntimu $2.15. Brit- 
vos gvarantuotos ir dirbtos 
Vokietijoje. Pinigus siuskit 
Money orderiu ant šio adreso:

P. Bartkevičia
877 Cambridge St.

E, Cambridge, Mass.

TEISINGIAUSIA A n’T’llT’lt/’ A 
,Ruetuviška Al 1 ILK.A

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. UOSTOM. MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

25c.
25c.
25c.
50c.
35c.

$2.0"
$1.00

BUK 
VYRAS

Vengriškas Taisytojas Osy 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nksty Vaistas (didesne) 
Akinės Dulkelės
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Skorbuto
Gyduolės ir Mostis nuo Parky 

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

RENGIA BRIGHTON© TFATRALIŠKA KUOPA “PERKŪNAS”

Subatoje, 1 dieną Vasario—February, 1913 m
SVETAINĖJE RODDY HALL, 58 Market St.

BRIGHTON, MASS.

Prasidės 7:30 vai. vakare. Salė bus atidaryta nuo 7 vai.

Bus perstatoma 3 ak. dr
įžanga 30c., 50c. ir 75c.

Pirkit Forničius.
Parsiduoda labai geri forničiai už pf- 

gią kainą. Atsilankykite 7 vai. vakare 
po šiuo adresu:

Antanas Sidaras,
116 Bowen st., 3 fl., So. Boston, Mass.

Perkupčiams duodame gerą rabatą G0 
proc. Pasarga: Visados pinigus siyskit 
viename koperte su užsakymu knygų, 
nes ant paskolos niekam nesiunčiam. 
Pinigus galima siųsti registruotame laiš
ke arba per Money Order. Adresas:

STASYS VALASKAS,
135 E. 107 st., Chicago, 111.

$2.00 I 
?50!

Kiekvienas lietuviškas Štornikas taip- 
F i privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 

pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi- 
Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 

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

ALB. Q. GROBLEWSKI
COR. ELM ft MAIN STS., PLYMOUTH, PA.

Vysai Dykai Del Vinį
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijitna krauja 
arbasypili, nubiegima sieklos, pa t roti t u stypribe, pučkus 
if kitus išniietbnus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, nima- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
st riet u ra ir vysas vyru lygas, gal būti išęidomas sava 
narnose privatiškai, slapta ir labai pygjai. e

Ta, dykai igauta knyga, pasak is jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnaa vedes arba 
n e ved es vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrineimu tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
nžtnokani už pašto, ing uzpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
Žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. USTER & CO., L 906 22 Fifth Areone, Chicago:

Godotinas Taniista: Papai Tamistos prlžadiejma, afi norleCjaa 
jog Tamista prisiųstame! man vysai dykai vėnajusu knyga del vynu

Vardas

Adresas;




