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Šeši prezidentavimo metai
Senatas priėmė Senatoriaus 

Workso įnešimą, kad prezi
dentavimo terminas tęstųsi 
šešis metus, užtad antru kar
tu tasai pats prezidentas jau 
negalėtu būt išrenkamas. Už 
tą įnešimą balsavo daugiau, 
nei du trečdaliu senatorių.

Darbo kova prieš plieno

Streikavo. audėjai, strei
kuoja kriaučiai ir veiteriai, 
bet šiomis dienomis pradėjo 
kilti ir plieno darbininkai. 
Rengiasi didelė audra.

Pittsburge 1 d. vasario 
Amerikos Darbo Federacija 
apskelbė kovą galingam mil
žinui -smakui, plieno trustui.

Fr. Morrison, Amerikos 
Darbo Federacijos sekreto
rius, šaukia šiandien darbi
ninkus į streiką, kuriame 
Pittsburge ir apygardose tu
ri dalyvauti suvirš 40,000.

Tikrai tvirtinama, kad ge
ležiniu fabriku darbininkai 
apšauks generališką ant Vi
sos palies streiką. 1 
tokiu būdu apimtu Chicagą, 
Clevelandą, Gary ir kitus 
stambesnius punktus, kur yra 
plienu trusto dirbtuves.
7000 mainierjų streikuoja.
--WAtasAwffre,- ----

mainieriu sustreikavo Lacka- 
vannos apygardose. Streikas 
kilo dėlei unijos reikalu.

652 šoviniai į minutą.
New Haven, Conn.—Tūlai 

ginklu išdirbinio kompanijai 
duota užsakymas parengti 
500 naujos sistemos šaudyk
lių, kurios paleistu į minutą 
652 šovinius.

Ir ko tik jie neprasimano!
Didis meteoras.

Pittsburg, 1 d. vasario.— 
Didžiulis meteoras, kurio 
svarumas apskaitomas maž
daug ant 8 tonu, nukrito 
šiandien netoli nuo Alleghe
ny upės. Žmonės baisiai iš
sigando. Tamsuoliai pradė
jo kalbėti apie šūdną dieną. 
Kaiminės gyvuliu bėgo, išsi
gandusios nepaprasto apsi
reiškimo.
Nauja Centrališka stacija 

New Yorke.
2 d. vasario New Yorke 

tapo atidaryta didžiulė Cen- 
trališkoji stacija, kuri buvo 
statoma 10 metu. Vietos 
užteks dėl 800 traukiniu, ku
rie išvažiuos ir pribus ant 
stacijos. Minios žmonių lan
kosi pažiūrėti to nepaprasto 
rūmo, tikro stebuklo iš tech
nikos atžvilgio.
Neiškolektuoja nei cento.

Danbury, Conn.- Teismas 
nusprendė, kad kepurninku 
unija'turi užsimokėti ketvirt- 
jdalį milijono bausmės gar
siai firmai Loewe ir Co. dė
lei apskelbimo tai firmai boi
koto.

Dabar, kada tuos pinigus 
reikėjo iškolektuoti nuo uni- 
jistu, tai kolektoriai anei 
cento negavo. ,
Valdžia turi išleisti savo 

laikraštį..
New York.—Tūlas Sprec- 

kes užproponavo Wjlsonui;

kad jisai, tapęs prezidentu, 
įkurtu valdišką laikraštį. Ta
me laikrašty turėtu būti pra
nešama, ką kas dieną atlie
ka Suv. Valstijų valdžia.

Tasai laikraštis turėtu būti 
siuntinėjamas veltui visiems 
piliečiams, kad kožnas iš ju 
galėtu žinoti, ką atliko val
džia.
New Yorkas—paleistuvy

stes lizdas.
Samuel London, seniau bu

vęs prokuratorium EI Paso 
(Texas), o dabar esantis agen
tu federališkos valdžios rei
kale kovos su paleistuvyste, 
pranešė, kad New Yorkas 
esąs paleistuvystės lizdas. 
Tame mieste 6000 vyru užsi
laiko vien tik iš prekiavimo 
“gyvu tavoru”. Toje pre
kyboje ima dalyvumą ir dau
gelis policijantu tiesiai, arba 
tik paslėpdami paleistuviu 
darbus.

Jisai dar praneša, kad New 
Yorke ant licitacijos parduo
da moteris. Yra tam tikros 
vietos, kur kas dien susiren
ka paleistuvystės namu už- 
laiky tojai ir perka merginas,

Streikas kuri os'1 išstatytos ant parda-
vimo. Pelnas čia yra kodi- 
džiausias. Apskaitoma, jog 
pirkliai padaro per metus ko
kius 75 milijonus doleriu.

Ir tai vadinasi civilizuoti 
žmonės?

“Hoboes0 konvencija?
“Hoboes” — tai besitran

kanti iš vietos į vietą bedar
biai. Šiuomi laiku jie suva
žiavę į savo konvenciją New 
Orleanan. “Hoboes” skun
džiasi, kad valdžia juos labai 
dažnai areštuoja. Prieš tokį 
valdžios pasielgimą jie nuta
rė smarkiai protestuoti. Jei
gu gi protestas nepagelbės, 
tuomet jie grąsina elgtis 
taip, kaip elgiasi Anglijos 
sufragistės.

Prieš mišrias ženybas.
Iš priežasties ženybu juo

duko Johnsono (garsaus pu- 
gilisto) su balta mergina, A- 
merikoį kilo didelis triuk
šmas.

Colorado valstijos legisla- 
tūron net įneštas billius, už
draudžiantis mišrias ženybas. 
Baltiems žmonėms nevalia 
bus vesti ar ištekėti už nige- 
riu ir chiniečiu.

Taip-pat nevalia bus vesti 
chroniškiems girtuokliams ir 
kriminalistams.

Amerikos sufragistės.
Suvirš 400 sufragįsčiu at

ėjo į senato rūmą Washing
tone ir pareikalavo sau tei
siu.

Kaip ant tu patyčių tą-pat 
dieną atrepečkiojo ketu
rios asabos, kurios pasakė, 
kad joms nereikia jokiu tei
siu, nes joms ir taip yra ge
rai.

Pastoriai policistai.
Los Angeles, Cal.— Tame 

mieste 6 protestonu pastoriai 
virto speciališkais policma- 
nais. Seniau dūšias ganė, o 
dabar buožėmis darbuosis.

Plieno trustas bijosi.
Prezidentas Illinois Steel 

Co. praneša, kad visose gele
žies fabrikose Indianoj ir Il
linois valst. algos bus pakel
tos. Trustas bijosi streiko.

Didysis kriaučių 
streikas. '

(Presos komiteto pranešimas).*'
Vienas iš bosu buvo nese

niai pasišaukęs organizato
rių Grande ir siūlė jam $500, 
kad jisai parduotu streikie
riu reikalus. Apie tai Gran
de viešai pranešė susirinki
me. Tuomet tasai bosas pa
sigarsino laikrašty pajieškąs 
darbininku, bet nieko neper 
še. Pagaliaus liepęs savo 
formanams, kad jie turi bū
tinai gauti skebu. “Jei ne
gausite, o mane privers pri
pažinti uniją, tuomet nei vie
nas pas mane nedirbsite.”

Kitas darbdavys Libman, 
atėjęs į Juškausko šapą, kur 
darbininkai laikė mitingą, 
irgi nieko nepešęs, pasišau
kė vieną iš formanu ir siūlęs 
jam $200, kad tasai' pasėtu 
nesutikimą tarpe streikieriu.
Streiklaužiams nesiseka.

New Yorko faktorijos A. 
Benjamin ir Co. bosai suma
nė pasinaudoti streiklaužiais. 
Pereitą .savaitę susikvietė 
apie 30 streiklaužiu ir pra
dėjo darbą, bet tie 30 žmo
nių per visą savaitę pasiuvo 
apie 20 žiponu. Paprasti dar
bininkai per tokį pat laiką 
turėdavo pasiūti 200 žiponu.

Bosai, matydami, kad čia 
jie netik nieko nepelno, bet

UZSIENYJ
Karė atsinaujino.

3 d. vasario karė vėl pra
sideda oficiališkąi. Bulgarai 
sakosi šturmuosią Adriano- 
polį, kurį tikisi greitu laiku 
paimsią.

—Turkai sakosi, būk ir dėl 
to negalėję nusileisti, kad 
Balkanų valstijos pareikala
vo nuo ju $200,000,000 atly
ginimo už karės nuostolius. 
Tokios pinigu sumos turkai 
negalėjo išmokėti.

— Iš Konstantinopolio pra
neša, būk turku šarvuočiui 
“Hamidie” pavyko paskan
dinti tris graiku kariškus lai
vus.
Riaušės tarpe turkų ka- 

riumenės.
•

Ties Tčatalijos fortais ki
lo riaušės. Dalis kariumenės 
būtinai reikalavo susitaiky
mo. Tuomet smarkesnio
ji dalis kariumenės šoko 
ant ramiųjų su ginklais. Ra
mesnieji buvo apveikti. Taip, 
jog dabar jaunaturkiai, ku
rie griežtai nori kariauti, tu
rės po savo puse ir kariume- 
nę.

Sufragisčių “šposai.”
Kovai už savo teises'sufra

gistės sugalvojo naują “gink
lą.” Josios padirbo tam tik-

tienė Radzivilienė rengė ba
lių- Kad balius l^ūtu puikes
nis, ji išsiprašė is zoologiško 
sodpp jauną levą ir leopardą. 
Socijalistu laikraščiai pakėlė 
protestą prieš tą pavelyjimą. 
Jie rašo, kad žvėrįs turėję 
pasipiktinti visu tuo, ką ten 
matę.

streiklaužius. Streiklaužiai 
neva kreipėsi prie unijos, no
rėdami jon įsirašyti, bet ir 
ten streiklaužius nepriėmė.

Nedirbkite New Yorko 
darbų.

Dar kartą prašome draugu 
kriaučių, kad, patėmiję, jog 
dirbama New Yorko darbas, 
tuoj, nieko nelaukdami, pra
neštu streiko vedimo komi
tetui. Adresas toksai: J. Ma- 
tijošaitis, 101—103 Grand st. 
Brooklyn, N. Y.
Neužmirškime aukauti.
Brooklyno streikieriu ir 

spaudos komitetai kožname 
savo laiške primena, kad vi
sos Amerikos darbininkai 
remtu Brooklyno ir New Yor
ko streikierius jųjų kovoje. 

, Darykite draugijų mitin
gus, rengsite viešas pra
kalbas ir rinkite aukas. Skir
kite šiek- tiek iš savo drau
gijų iždu.

Tegul nei vieno, nors ir 
mažiausio, miestelio lietuviai 
neatsilieka.

Areštai.
Baltimore, Md.,—1 d. va

sario čia areštuota 9 moterįs 
ir pusė šimto streikuojančiu 
kriaučių, kurie buvo įtaisę 
demonstraciją netoli nuo ša
pu.

Kaip matote, visur tas

V. Bergeris New Yorke.
V. Bergeris pribuvo New 

Yorkan. 2 d. vasario jisai 
kalbėjo trijose vietose. Mi
nia jį sutiko su dideliu entu
ziazmu.

—Balsavimas apie priėmi
mą ar atmetimą bosu sąlygų 
jau pasibaigė. Nutarta at
mesti. Tas parodo, kad 
Brooklyno ir New Yorko 
kriaučiai nutarė smarkiai lai
kytis.
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daryt, bet nepavyko. Papra
šius kareivį, kad leistu per 
sieną—tasai sutiko. Bet vos.. 
mergaitė žengė ant lieptelio, 
padėto ant per rubežiaus u- 
pelį, kaip kareivis, nutvėręs 
ją už rankos, ėmė prie jos ka- 
binėties su nedorais užmany
mais. Mergaitėj nenorėjo pa
siduoti ir gynėsi, kaip įmany
dama, kareivis gi nutvėręs 
ją glėbin vilko į krūmus. 
Ant šauksmo mergaitės su
bėgo žmonės, bet jisai grąsi- 
nęs nušausiąs kiekvieną, ku
ris tik prisiartinsiąs. Taip 
niekas ir nedrįso šokti į pa- 
gelbą. Tuotarpu mergaitei 
pasisekė ištrūkt iš kareivio 
nagu; ji bandė pulti Prūsu 
pusėn, kur laukė žmonių bū
rys, bet kareivis smeigė ne
laimingai mergaitei į šoną 
su durtuvu ir mergaitė nu
krito nuo lieptelio vandenin. 
Kokį laiką, įsikibus lieptelio, 
laikėsi dar paviršium,šaukda
ma ne savo balsu pagelbos, 
bet kareivis grasinęs šausiąs, 
jei kas prisiartins. Po kokiu 
dvieju minutu nusilpnėjus 
mergaitė paleido lieptelį ir 
pasinėrė vandenyje, kur pa
plūdo kraujais. Ant šuviu 
balso subėgo daugiaus karei
viu, pribuvo ir Prūsu polici
ja.

Iš kareivio tik per ilgą pri
kalbinėjimą pavyko atimti 
šautuvą. Kūnas narsios kan- 

TFinės liko iš upelio išimtas, 
sustatytas protokolas prie 
liudytoju. Protokolą susta
tė ir Prūsu policija. Kūną 
nelaimingps Dargiutės laido
jo su didžiausia iškilme Vir- 
baliaus kapinėse.

(“Rygos Garsas.”)
“Novobrancu” darbeliai.
IGNALINA (Švenčionių p.) 

“Liet. Ūkininkas” rašo, kad 
lapkričio 21 d. vyras su mo
terimi ėjo šalę gelžkelio Ig
nalinon pas gydytoją. Neto
li stoties juos pavijo trauki
nys su naujokais (novobran- 
cais). Naujokai iš vagono ėmė 
juodu svaidyti pagaliais ir 

: vienas pataikė moteriai stry- 
i pu į veidą: perskėlė nosį ir 

dantų išmušė. Atnešus pas
• gydytoją nosį susiuvo, bet
• dantų neindėjo. Naujokus

Švenčionyse suėmė.
1 Užderėjinias.

Paaiškėjo jau dabar galu- 
' tinai pereitu metu derlius, 

kurs, žiūrint į laukus pereitą 
vasarą, taip daug žadėjo ūki
ninkams. Kad ir nemažiau- 
sia grūdu gauta, bet jie leng
vučiai, smulkus, patamsėję, 
bulvių daug pašalo ir d 
supuvo.

Miškai nyk
ROKIŠKIS

Gruodžio 5 gr. Przezdziec- 
kis pardąyč miško 80 dešim

 

tinių ^dui už 91 tūkstantį

I
bLietuvos gubernatoriai.

Nepaprastai sekasi Lietu
vos gubernatoriams. Jie gau- 
na vis augštesnes vietas. : 
Štai gerasis Glšauskio drau
gas, buvęs Kauno guberna
torius Veriovkin, o dabarti
nis Vilniaus gubernatorius, 
keliamas net Maskvon.

Kauno gi gubernatorius 
Kolomzin keliamas vienon 
iš didžiausiu gubernijų, Sa
ratovo gub.

Bėda kunigėliams. Tik spė
ja priprasti prie vienos kan
celiarijos, o čia vėi paskiria 
naują poną. Be bėdų, rasit, 
yra dar ir iškaščiu.
Uždarė “Šviesą”, atidarė 

“Rytą.”
Kąuno gubernatorius už

dare Subačiaus “Šviesos” 
draugiją, nors ji buvo kuni
ginės pakraipos.

Užtat Vilniaus gub. kuni
gai gavo teisę įsteigti naują 
draugiją “Rytas.”

i 

Kunigams rugiapjūtė. 
Prieš naujus ir tuoj po nau

ju metu Lietuvos žmonės už
siprenumeruoja sau laikraš
čius. Kaip tik tuo laiku pra
sideda kunigams rugiapjūtė. 

♦“Lietuvos Ūkininkas” kiek
viename N-ry talpina žinias 

neša tam laikraščiui, tik vie
ną nedėldienį kunigai iškeikė 
pirmeiviu laikraščius Veive
riuose, Kriokelauky, Pilviš
kiuos, Pajevony, Šunskuose, 
Kalvarijoj, Skriaudžiuose, 
Lukšiuose (Suvalkų gub.) Ro
kišky, Vidaklėse, Šidlavoj, 
Aleksandrovėlėj; Salantuose 
(Kauno gub.) Alytuj, Tvere
čiuj, Adutišky, Dusmėnuos 
(Vilniaus gub.)

Kitur kunigai jau spėjo 
anksčiau apsidirbti, kitur dar 
apsidirbs. Daugely vietų tie 
subjektai net gązdino neduo
sią išrišimo.

Kokios gk pasekmės to vi
so? Gi nuolatinis augimas 
prenumeratorių skaičiaus 
pirmeivišku laikraščiu. Štai 
seniau Sasnavon pareidavo 
tik keli “Ukin.” ekz., dabar 
gi pareina kokia 50 ekz.

Nėra tokiu žodžiu, kuriais 
galima būtu išreikšti pasipik
tinimo jausmus dėlei tos juo
dosios Macochu gaujos dar
beliu!

Jūra išmetė daugybę 
gintaro.

' Fishhauzene (pakrantėje 
Baltijos jūros), kaip rašo 
“Birutė”, paskutiniu dienu 
vėtra išmetė iš Baltmario pa
dugnės daugybę gintaro, la
bai pageidaujamo “lietuviš
ko aukso.” Tūliems žvejams 
buvo mokama net $250 už 
surinkimąfgintaro. Tai bent 

■ pasipelnė!
Baisus atsitikimas.

Virbalius, Suv. g. uo- 
džio 30 d. Vikt. Dargiutė, 
tarnavus pas vieną ūkininką 
Prūsuose apiez Stalupienius, 
gavus pranešimą apie gimi
naitės mirtį: Virbaliuje, ėjo 
į laidotu vesį, bet neturėjo 
“passo.” Jau nesykį perei- 

__  ____ v ____ .....davo per rubežiu be passo, 
kuris buvo prieš kelis metus, i taip< manė j ir šį sykį pa

Socijalisfai užtaria lenkų 
/ ! tautą.
Berlynas, 1 d. vasario.— 

Lenku atstovai užklausė Prū
su valdžios atstovu, ar jie ir 
toliaus atiminės prievarta 
iš lenku ju žemes. Pagal ša
lies konstituciją esą griežtai 
uždrausta atiminėti prievar
ta keno nors nuosavybę. Ant 
to užklausimo Prūsu minis- 
teris atkirto, kad valdžiai 
vienai galvoj, ką ji darysian
ti.

Prieš tokį valdžios bruta- 
liškumą protestavo socijalis- 
tai, katalikai ir lenkai. Prieš 
valdžią buvo 213 balsu; už 
valdžią tik 97 balsai.

Jeigu Vokietijoj būtu tik
ra parlamentariška tvarka, 
tuomet ministerial turėtu 
eiti užpečkin, bet Vokietijoj 
tikro parlamentarizmo dar 
nėra.
Už dokumentų padirbimą.

Augsburgo (Austrijoj) ku
nigas Richard Kempf nuteis
tas teismu už falšyvus doku
mentus, .gavo 1 metą kalėji-

rašais “balsu moterims'” ir 
mėčioja jas, kur tik papuola.

Tomis deskomis viena su- 
fragistė išbombardavo fabri- 
kos langus. Nabagė gavo 
užsimokėti $10. Apskritai, 
reikia pasakyti, jog sufragis- 
čiu kovos ginklai gana ne
švarus.
Visi Anglijos darbininkai 

už 8 vai. darbo dieną.
Londonas, 1 vasario. Čia 

atsibuvo visos Anglijos Dar
bo Partijos suvažiavimas. 
Darbo partijon priguli 2 mili
jonai organizuotu darbinin
ku. .

Vienbalsiai priimta rezo
liucija apie įvedimą 8 vai. 
darbo dienos visose industri
jos šakose. Tasai reikalavi
mas liksis netik ant popieros, 
nes, kaip matyti, Anglijos 
darbininkai ne juokais kovo
ja prieš kapitalą.

Antra rezoliucija irgi labai 
svarbi. Ji reikalauja, kad 
žemė, mainos, fabrikai, gelž- 
keliai visa tai būtu valdoma 
visos nacijos (tautos), tai yra 
kad viskas patiems žmonėms 
prigulėtu. i

Kunigo “darbeliai.”
Berlynas, 1 vasario. Kor- 

nennburgo teismas teisė ku
nigą Julijų Jackl, buvusį ka- 
mendoriu Sitzendorfe. Jį kal
tino, jog jisai begėdiškai pa
sielgė su keliais vaikais, ku
riuos jisai mokino katechiz- 
mo. Kada kunigo susineši- 
mai su vaikučiais kilo aikš
tėn, tuomet jisai dūmė Ame
rikon. Neperseniai betgi vėl 
sugrįžo ir patsai pasidavė 
teismui. A

Užtat, kad jis pats pasida
vė, jam davė tik tris mėne
sius sunkiu darbu.

Net žvėrįs pasipiktino.
Rymas, 1 d. vasario. Mie- 

tuviškai-lenkiška kunigaikš-

mo.
Nužudė žmoną, paskui 

pats nusižudė.
Paryžius, 1 vas. Kadangi 

daktaras patvirtino, kad jo 
žmona yra nepagydomai su
sirgusi,—tai Povylas Carrie 
užmušė ją, o paskui ir patsai 
nusižudė.
Danija dalyvaus visasvie- 

tinėje parodoje.
Danijos valdžia oficiališ- 

kai pranešė Suv. Valst. val
džiai, kad jinai dalyvaus vi- 
sasvietinėje parodoje San 
Francisco. Danai įsitaisys 
puiku savo pavilioną.
Anglijos darbininkai padės 

sufragistėmif.
Anglijos darbo partija sa

vo konferencijoje nutarė įsa
kyti savo parlamento frakci
jai, kad ši visuomet remtu 
moteris, kovojančias už tei
siu sulyginimą.

Karštosios sufragistės no
rėjo pakelti lermą ir darbi
ninku partijos suvažiavime> 
—bet joms pasakė, kad visas 
išmes .per langą— tuomet 
nusiramino.

Liordai neduoda airiams 
autonomijos.

Augštesnysis atstovu rū
mas (liordai) atmetė billiu 
apie suteikimą Airijai savy- 
valdos. Vienok billius vis- 
tiek praeis. Reikia tik kad 
žemasis rūmas tris kartus 
priimtu tą patį billiu- tuomet 
billius liekasi įstatymu, nors 
liordai su tuom ir nesutiktu.

Patvyniai Paryžiuje.
Upė Sena tankiai išsilieja 

iš krantu. Iš priežasties di
deliu lietu Sena ir šiuom kar
tu gręsia dideliu patviniu. 
Navigacijos stotįs jau užlie
tos vandeniu per dvi pėdas.

Daug žmonių nugąstauja, 
kad nebūtu tokio patvinio,

iI
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I
I

arasu pav.).

er pereitus metus grafas 
pardavė žydams miško už 200 
tūkstančiu rubliu. “L.Ž.”

Chynai Kaune.
Keturi chinai iš Šangajaus 

važiavo Vokietijon uždar
biauti, bet Vokietijos valdžia 
ju neįsileido. Tokiu būdu jie 
atsidūrė Kaune be skatiko. 
Dabar jie vaikštinėja po mie
stą ubagaudami. Nakvynę 
gavo liaudies namuose.
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SPAUDOS BALSAI Kas tie pacifistai?
Jeismai.

Teismai įeina į madą. Kas 
negalį paduoti į teismą savo 
priešą, tai bent grąsina pa- 
duosiąs. “Laisvė”, “Kelei
vis”, “Tėvynė”, “Vienybė”— 
buvo tampomi arba tebetam- 
pomi po teismus. Kada buvo 
apskysta “Laisvė” ir “Kelei
vis”, tuomet Chicagos ir Broo
klyno organai sau tik šypso- 

• josi. Dabar gi rolės persimai
nė. Bet nei “Laisvė”, nei 
“Kel.”, nei “Kova” visai ne
rodo savo džiaugsmo. Atbu
lai. “Keleivis” (No.5) rašo:

“Jeigu ir toliau taip eis, tai neužilgo 
sukimšime kalejimuosna yisus savo laik
raščius, išardysime visas draugijas ir 
užgiedosime kapucinišką giesmę: “lai 
tamsybe viešpatauja“.

Žmonės, žmonės, pagalvokime, ką męs 
darome!“

Taip rašo p. M—s. Patsai 
gi “Keleivis”, kalbėdamas 
apie “Vienybės” apskundi- 
mą, sako, jog jisai visai nesi
džiaugia iš p. Sirvydo nelai
mės.

“Dilgėlės” irgi pranešė, 
kad joms grąsina teismu p. 
Stankus iš Philadelphijos. 
Turime pasakyti, kad su 
‘ ‘Laisve” ir tas pats, tik čia 
užpuolimas iš kitos pusės. 

x Bet męs su savo bėdomis pa
lauksime...

Męs manome, kad žmonės, 
kuriems reikia pajieškoti gar
bės po civiliškus ir krimina- 
liškus teismus, turbūt, žmo
nėse jie tos garbės nedaug 
teturi. Jiems stoka netik vi
suomeniško jausmo, bet ir 
paprasto apsirokavimo.

Laikraščiai ir streikas.
Kriaučių streikas dar kar

tą patvirtino tą seną teisybę, 
jog laikraščiai tūkstančiais 
ryšiu sujungti su kasdieniniu 
žmonių gyvenimu. Ypatin
gai brangi laikraščiu pagelba 
nelaimės.valandoj. Štai “Lai-

“Vien.Liet.” veltui siuntinė
ja Brooklyno streikieriams iš
dalinti šimtus ekzemplioriu. ’

Dabar subruzdės, turbūt, ir 
juodieji—“Draugas” su “Ka
taliku!”

Faktas liekasi faktu, jog 
tik Amerikos socijalistai drą
siai ir karštai agituoja prieš 
tuos billius, kuriais norima 
suvaržyti ateivystę.

“Laisvės” skaitytojams jau 
gerai žinomi vardai Burnetto 
ir senatoriaus Dillinghamo.

“New Yorker Volkszei- 
tung” rašo:

“Jeigu Burnetto billius buvo pragai
štingas dėl ekonomiškai nelaimingy atei
viu, tai Dillinghamo billius nori užkirsti 
kelią Amerikon dėl revoliucijiniy gaiva
lu

Mums nevalia tylėti. Savo tylėjimu 
męs pagelbstime carui smaugti savo 
draugus Rusijoj. Nėra dar vėlai. Toj 
minutoj didesniuose miestuose męs turi
me įtaisyti demonstracijas. Yra tikriau
sias reikalas išlaužti dantis Amerikos re
akcijos smakui“.

Prie to viso “The New York 
Call” priduria:

“Jeigu tasai billius praeis, tuomet 
tūkstančiai žmoniy numirs ant tortury“.

Kada mūšy angliški ir vo- 
įški draugai taip gina atei

pony demokratę ir pevi 
publikony šunlapiai arba ty
li, arba asirai džiaugiasi.

nimas.Amerikos
“Lietuvos Ūkininkui (Nl) 

jau-

tu neužsimena apie mauru 
skerdynes Morokoje.

Kaip matote, pacifistai, 
tie taikos apaštalai, moka bū
ti aklais patriotais, kada 
kariauja ju šalis. Kad taip, 
o ne kitaip yra, nereikia ste- 
bėties, nes tie ponai pacifis
tai ir ju gąiliaširdingos žmo
nos yra kilę iš tos pačios bur
žuazijos klesos arba -prie jos 
prisiplakę.

Argi jie gali išnaikinti blo
gą sėklą, neišnaikinę šakniu, 
tai yra, tos sistemos, kuri 
paremta ant amžinos konku
rencijos.

Pacifistai turi sąjungą vi
su šalių parlamentu atstovu. 
Net lietuviu Bulota ten pri
gulėjo. Naudos iš to buvo, 
kiek iš ožio pieno.

Neperseniai viena iš paci- 
fisčiy vadovių, Berta Zutt- 
ner, aplankė Ameriką. Ta 
žmona turi gerą širdį, bet po
nas Dievas jai pasigailėjo 
mažiausio, supratimo apie lo
giką. Ji net p. Morganą 
norėjo suagituoti, bet ta
sai drąsiai atsakė: “nereikia 
man skystimauti!” O jeigu 
p. Morganas būtu buvęs ge- 

Yos širdies, tai juk ji jį būtu 
priviliojus į savo kompaniją.

Rusijos caras, Italijos ka
ralius, Anglijos ministerial— 
visi tie maži ir dideli pacifis
tai—taikos pasauly neįvyk- 
dins. Ju pamokslai—tai so
čiu žmonių pamokslai, kada 
pietų prisiputę, vyno prisi
gėrę, jie atsigula ant supa
mosios kėdės ir pradeda sva
joti apie svieto išganymą.

Kuomet ji pabudę. aš paprašiau su
šildyti arbatą, pradėjau kalbėti apie kas
dieninius, pačius paprasčiausius dalykus, 
stengdamasis pasirodyti netgi linksmes
niu ir gyvesniu, negu paprastai.* Ji klau
sėsi manęs, žiūrėjo į mane ir tarytum ką- 
tai prisiminė. Paskui ūmai tarė:

—'O man tik-ką prisisapnavo ^pavasa- 
ris, aiški saulutė, mėlynas dangus. Man 
prisisapnavo, būk tai męs gyvename ko- 
kiame-tai labai gražiam vasarnamyj, la
bai turtingai...

Aš pažvelgiau į ją ir pamislijau: “Kaip 
gali ji ilgiau tęsti tokį sunky, karty gy
venimą?... Varginga, silpna moteriškė! 
Kamgi dar tos visos kančios, kuomet taip 
lengva nuo viso to pasiliuosuoti? Štai ry
toj jau aš nejausiu jokio sunkumo. Tegul 
begalės vargy, kančiy, nusiminimy už- 
plukdo visą žemę, bet man bus vistiek...”

Išeidamas iš namy, aš «ramiu balsu 
tariau pačiai:

—Na, jau aš einu...
Užsivilkau švarką, užsidėjau kepurę 

ir ėjau, bet duryse sustojau. Juk daugiau 
jau aš nesugrįžšiu namo, niekuomet dau
giau nematysiu savo pačios. Kasžin, ar 
pasakyti jai šiltą, malony atsisveikinimo 
žodelį? Bot tuomet j i dasiprotės apie ma
no sumanymą... Juk aš pastaruoju laiku 
taip daug kalbėjau apie mirtį, o ji tokia 
jautri... Arba ir aš pats galiu netyčia iš
duoti savo paslaptį. Ne, ne, jau geriau 
išeiti apsiniaukusiu, šaltu. Ir aš išėjau...

IV.
Juo daugiau aš sukoncentruodavau 

savo mintis apie mirtį, juo viskas aplinkui 
manęs—ir važiuojantieji ir einantieji žmo
nės, ir nuogi medžiai, ir augšti su dauge
liu gyvenimu namai, ir pilkas dangus— 
rodėsi, toliau ir toliau šalinosi nuo manęs. 
Tarytum viskas buvo tolima, svetima, ne 
kas dieną matoma.

Keletą karty man pasirodė, kad mi
nioj sumirgėjo pažįstami veidai, bet aš ne
atkreipiau nei mažiausios atydos. Jie jau 
buvo man svetimi ir tolimi su visais savo 
jausmais, pastangomis ir rūpesčiais... Kas
gi tas viskas, sulyginus su mirčia, prie 
kurios jau artinuosi? Ir kamgi ta visa 
maišatienė, visas tas judėjimas, visi tie 
garsai? . Kamgi? Juk visa tai taip smul
ku, paika, be vertės...

Ir keista juk buvo apie tai manyti, 
kad ir aš dar neseniai gyvenau, kaip ir 
jie"~kafp ir vTši žmonės...

Perėjus keletą didžiyjy jgatviy, aš pa
sijutau prie miesto sodno. Pro pravertus 
vartus matėsi ilgi, platys takai, vienur- 
kitur išmėtyti mediniai suoleliai. Diena 
buvo šilta, oras kvepėjo pavasariu, sodne 
buvo daug pasivąikščiojančiy. Po trumpo 
abejojimo aš įėjau į sodną. Vienoje iš 
tuštesniųjy/viety aš pasiryžau numirti... 
Kuomet aš ėjau pro sargą, jis ramiai, be 
jokios atydos pažvelgė į mane. “O, jei
gu tu žinotum,—pamislijau aš,—dėlko aš 
atėjau į sodną ir kiek aš tau nesmagumo 
padarysiu, tu, be abejonės, nežiūrėtum į 
mane taip ramiai...”

(Toliau bus).

VU. KOCHANOVSKI.metus, tuojaus pasidaro iš- 
balelių, nusikamavusiu.

Tai kokios mintįs man atei
na galvon, svarstant apie di
džiąją pasaulio parodą. Tie, 
kurie sutvers tą grožybę, ne
galės jąja pasigrožėti. Ne 
vienas iš darbininku ir mirtį 
paregės!

J. J. Adams.

Nešnekėkime blogai apie 
karalius. Ir jie, žmonės, tu
ri gerą širdį, ir jie nenori 
kraujo praliejimo.

Yra pasauly tokie žmonės, 
kurie vadinasi pacifistais. Jie 
rūpinasi įvykinti pasauly ra
mybę, jie yra “dideli” prie
šininkai karty. Ponai paci
fistai rengia savo konvenci
jas, suvažiavimus, rašo savo 
atsišaukimus ir dejuoja, kad 
pasauly nėra ramybės. Vie
nu iš tokiy pacifisty yra Ru
sijos Mikė II. Tai jisai su
šaukė pereito amžiaus pabai
goj mieste Haagoj (Olandi
joj) tarp tautišką konvenciją, 
kad tarties apie taiką, apie 
ginklavimosi mažinimą. Su
važiavo žvaigždėti diplioma- 
tai, svarstė, dejavo—paga- 
liaus išsiskirstė.

Tai buvo pacifisty šulai. 
Mažiukai-gi pacifistai, kurty 
pilni užkampiai, šaukė savo 
laikraščiuose: dabar, girdi, 
išauš nauja gadynė! Karaliai 
karty nenori. Tuomet kvai
liukas Mikė buvo keliamas į 
padanges. ...

Pacifistai nemyli socijalis7- 
ty. Mat, socijalistai išva
džioja, kad tai kapitalizmai 
gimdo kares. Socijalistai dar 
priduria, kad geruoju męs 
nepanaikinsime karty. Ka
res, anot socijalisty, panai
kins tik susipratę darbinin
kai. Už tas tai nuomones 
pacifistai ir nemyli socijalis- 
ty. Pacifistai tiki į gerą šir
dį karaliy ir jy ministeriy. 
Paties kapitalizmo jie anaip
tol nekritikuoja.

Jau ne vieną kartą pacifis
tai savo suvažiavimuose 
džiaugėsi, kad ot dabar tai 
jau karty nebus--otuom tar
pu tik šiame dešimtmety bu
vo karės Anglijos su buerais, 
Rusijos su Japonija, Italijos 

^su Turkija, Turkijos su Bal- 
kany'valstijomik O kur dar 
tos smulkios karės, kurios 
amžinai verda Afrikoj!

Pacifisty lementavojimai 
tokie vaikiški, tokie neprak
tiški, jog karaliai ir jy minis
terial tankiai su jais sykiu 
padejuoja.

Neseniai francūzy laikraš
čiai pagarsino įdomy laišką 
Juodkalnijos karaliaus Mika
lojaus savo žentui Viktorui 
Emanueliui, Italijos karaliui. 
Štai ką rašė karalius uošvis— 
karaliui žentui. “Tu sakai,kad 
aš nekariaučiau su turkais ir 
palaukčiau, ką pasakys kitos 
valstijos. Bet kodėl tu pats 
nusiuntei tūkstančiy-tūks- 
tančius savo žmoniy į Lybi- 
jos tyrus, kuri tau niekad ne
prigulėjo?”

Kaip matote, uošvis gerai 
atkirto savo žentui. Še tau, 
Jurgi ir devintinės! “Jeigu 

*tu toks geras, tai kam pats 
lindai.”

Italijos karalius, kada iš
žudė tūkstančius turky, 
staigiai pamylėjo turkus. 
Mat, nujautė, kad iš da
bartinės karės ant Balkany 
jisai nieko nepeš.

Argi čia nekeista dora? 
Pas laukinius yra toksai su
pratimas apie dorą: “jeigu 
aš paimu tavo pačią, tai ‘all- 
right’, bet jeigu tu paimi 
mano pačią—tada bjaurus 
dalykas.”

Lyginais tokia dora ir pas 
tą karaliy. Lyginais tokia 
jau dora ir pas visus pacifis
ts Kada prasidėjo karė 
tarpKTurkijos ir Italijos, pa- 
cifistaiSadarė suvažiavimą.

kad nereikia

)

Delei San Franci 
sco parodos.

Daugelis žmoniy laukia ty 
garsiy 1915 metu, kada San 
Francisco atsivers visasvieti- 
nė paroda dūlei atidarymo

Verte P. POSMYLA.

L.S.D.P. Užsienio Biuro 
apyskaita

nuo 1 rugpj. 1912 m. iki 1 sausio 1913 m.

Mūsų partijai smarkiau 
pradėjus darbuotis, prisiėjo 
jos darbininkams pagalvoti 
apie tokią įstaigą, kurioje 
būtu galima sužinoti,kas par
tijoj daroma ir manoma da
ryti, o taipgi kad surinkus 
per ją reikalingas žinias, y- 
patingai apie Rusijos nelega- 
liniy partijų darbą. Prie 
dabartiniu politikiniy sąlygų 
panaši įstaiga tegali gyvuoti 
vien užsienyje. To dėlei C. 
K-tui pasitarus su užsienie
čiais draugais, minėta įstai
ga ir atsirado Krakove.

Pats gyvenimas padarė, 
jog U. B. negali, bent tuo 
tarpu, užsibrėžti sau rybu 
vien informacijų rinkimu ir 
j U suteikimu reikalaujan
tiems. Jis turėjo praplėsti 
savo darbą, būtent pasirū
pinti tulu partijos raštu at- 
spauzdinimu, užsieniečiu or
ganizavimu, susipažinimu su 
stoviu dalyku R.S.D.D.P. ir 
kitais reikalais.

Apskritai imant, darbo y- 
ra daug, darbininky-gi kol- 
kas mažai. Bene, labiausia 
Biurui kenkia, tai jo materi
alinis neturtas: pasiskolinti 
pinigu veik negalima išnie- 
kur, įplauku-gi šaltiniai, iš 
kuriu ligšiol buvo semiama, 
stovi sausi . Taigi aišku, ko
dėl užbaigėme 5-kiu mėnesiu 
darbą, turėdami 5 kr. 61 hel.

(Tąsa).
Tuomet aš piktai pradėjau* kalbėti 

apie gyvenimo nemalonumus, likimo ir 
žmonių žiaurumą., Aš pažvelgiau į ją ir, 
nusijuokęs, kurčiu balsu tariau:

—Kam dar kankintis, daužytis, ner
vuotis, kuomet vienu kartu galima pasi- 
liuosuotį nuo to viso?

Ji keistai pažvelgė į mane, negalėda
ma pilnai supranti mano žodžiu.

—Reikia tiktai nusižudyti.
Ji pabalo, akyse pasirodė baimė.
—Tuomet antsyk pasidarys lengva ir 

ramu,—dabaigiau aš.
Ji visa kaip-tai susitraukė ir bailio

mis akimis žiūrėjo į mane. Aš vėl nusi
juokiau ir tariau:

—Ir nieko baisaus tame nėra, aš daug 
kartu jau permislijau apie mirtį ir priėjau 
prie išvedimo, kad numirti labai lengva...

Jos veidas tartum pamėlynavo ir ji 
visa pradėjo drebėti. Paskui tarė:

—Ne, ne, tai labai baisu...
—O badauti ar nebaisu?—pastebėjau 

aš.—Vienas smūgis ir viskas pabaigta...
Aš patraukiau pečiais ir pradėjau vaik

ščioti šen ir ten po kambarį. Aš nesu
pratau tuomet, ką baisaus galėjo rasti 
mano žmona mirtyje... *

Juk vienas tiktai mirksnis—ir viskas 
pabaigta. Juk buvo laikai, kuomet ma
nęs visiškai nebuvo pasaulyje. Ir tai bu
vo ne metai, ne dveji, o ištisi amžiai... Ir 
argi buvo man kas-nors baisaus ir kanki
nančio? Išmirdavo gentkartės, užgimda- 
vo naujos, žūdavo viešpatystės, susitver
davo naujos, žmonės kentėdavo, džiaug
davosi, mylėdavo, neapkęsdavo, o man vis 
taip-pat buvo, nes aš nieko nemačiau; ne
jaučiau, nežinojau... Štai ir dabar, jeigu 
nusižudysiu, tai man paliks vis taij^pat 
lygiai—ir aš nejausiu nei kančių, nei bai
mės...

Aš pažvelgiau į žmoną. Ji vis taip- 
pat sėdėjo ant lovos, susisukus į skepetą, 
ir liūdnomis akimis žiūrėjo į mane...

“Ji nesupranta to viso,—pamislijau 
aš,—ji permažai mislijo apie mirtį ir to
dėl bijosi jos.” Aš atsiminiau, kaip kiek- 
tai laiko atgal, kuomet aš naktį žiūrėjau į 
nuilsusį ir išblyškusį jos veidą, pas mane

praneša apie Ameri 
nimą:

“Lietuviy ’jaunimas, galima sakyti 
atgal Žengia, o ne pirmyn. Ar senas, ar 
jaunas, visi lygiai traukia rudj ir dau
giau nieko jiems nerūpi. Žinoma, yra 
ir apsišvietusiu vaikiny ir merginy, bet 
tokiy tik maža dalis”.

Šitokia “kritika” nekam ti
kusi. Nėra visai taip jau blo
ga su lietuvišku jaunimu 
Amerikoj. Kas gi daugiau
sia dalyvauja jnūsy kuopose, 
mūšy teatruose, * mūšy cho
ruose ir tt.?

Visi šaukė 
kraujo praliejimo, užtat la
bai apsibrozij Italijos paci
fistai ir, perp^kę, apleido su
važiavimą. Fr 
tai kėlė “gvolib 
smaugė turkui, bet jie*šiukš

ancūzy pacifis- 
ą”, kad italai

darbas pilname karštyje. Jau 
galima matyti būsiančiu mil
žinu rūmy vaizdus, jau suda
ryti pienai. Parodai aprink
ta puikiausia vieta prie Paci
fico kranto, kur turės išdygti 
naujas paviliony miestas, re
prezentuojantis visas tautas.

Kas tą viską pagamino ir 
pagamins dar? Darbininkai. 
Bet ar jie dalyvaus toje pa
rodoje, kada ji atsivers? Ne, 
ju kišenius jiems to nepave
lys. *

Neseniai čia pribuvo tris 
japonai, kad aprinkti vietą 
savo šalies budinkams. Juos 
pasitiko su didžiausia iškil
me miesto valdžia ir gaujos 
kareiviu. Jiems važiuojant 
automobiliais, vaikučiai bėrė 
gėles. Pasitikime dalyvavo 
daug nesusipratusiu darbi
ninku.

Daugelis unijistu ant Paci
fico krašto šaukia: “Workers 
of the world unite, but leave 
the japans and Chinese”. Čia 
jie neapkenčia chinu ir japo
nu darbininku, bet kada rei
kėjo pasitikti tris japoniškus 
džentelmanus—tada jie pasi
tiko juos su unijos muzika. 
Argi tai ne bjauru?!

1915 m., atidarius Pana
mos kanalą, laivai suplauks iš 
viso svieto, suveždami sve
čius. Bet tai bus Europos di- 
džiunija. Čia nebus tu žmo
nių, kurie atvyksta per “Ellis 
Island”. Kur gi čia teisybė? 
Dvidešimto šimtmečio di
džiausia paroda užtiks žmo
niją tebegarbinant aukso ver
šius ir niekinant darbinihkus.

Tie, kurte įvažiuoja per 
“Ellis Island”, tariasi rasią 
čia laisvesnę šalį, bet kapita
listai ruošia ant j u gaivu pa- 
pasikėsinimus.

Žmogus atvyksta iš savo 
senos tėvynės pilnas jiegy, 
bet, pabuvus jam čia kelius

hel. įplaukų.
Esant taip menkoms įplau

koms, suprantama, sunku 
buvo ir manyti apie platesnį 
veikimą: reikėjo siaurint 
kiekviename žingsnyje išlai
das ir tuo pačiu jau siaurinti 
patį darbą.

Nežiūrint į visas kliūtis, 
su kuriomis teko U. B-rui 
grumties ir atsiminus, kad 
šie 5 mėnesiai buvo taipgi jo 
paties organizavimosi, po
draug rūpinimosi reikalingu 
ryšiu užmezgimu, tai visgi 
turime pažymėti: dirbta bu
vo ir padaryta tiek, kiek pa- 
jiegta. Lai "dabar kalba pi
nigu apyskaita ir tesprendžia 
gerbiami skaitytojai patįs, 
kaip atlikome savo pareigas.

PINIGINE APYSKAITA.
Įplaukos

,, Krokuvos kuopos ...... 7 „ 00 „
Paskolinta.......................... .. 5 „ 61

Viso 100 kr. 85 hel.
Išlaidos.

Atsp. “Wiadomosci
partyjne“ Nl .......... 58 kr. 00 hel.

Jų išsiuntinėjimas............ • 8 „ 63 „
Atsp. projekto susivieny-

jimo su R.S.Ū.D.’P........ 10 „ 16. „
Išmokėta C. K-to skolos 10 16 ,,
Siuntinėjimas rūsy, lat-

viy, “Bundo“ literat. 4 „ 25 „
U. B. antspauda............. 5 ,, 00 ,,
Įvairi korespondencija .. 4 ,, 65

Viso 100 kr 85 hel.
Užsienio Biuro nariai:

Povylas,
- Jonas,

Leonardas.
P. S. Tariame “Kovos”, 

“Rankpelnio” ir “Dilgėliy” 
Redakcijoms širdingą ačiū už 
siuntinėjimą mums savo laik- 
raščiy ir taipgi prašome ki- 
ty, mums užjaučiančiu re
dakcijų siuntinėti savo orga
nus.

Adresas:
Dr. Z. Marek, 

Wislna 8, Krakau, Austria.
Dla L.

........ ..................<.................. ... ..... ....... .

Žmonių žinojimas yra ap- 
rubežiuptas, bet užtai kvai
lumui rubežiaus nėra.

vim...
Dabar, be abejonės, aš to nepadary

siu. Jeigu aš pasiryžšiu numirti, tai nu
sižudysiu tik vienas. Ji tegul gyvena, te
gul vargsta, tegul kankinasi, bet gyvena... 
Aš negaliu daryti užpuolimo ant jos valios. 

* III.
Juo daugiau silpnėjo mano kūnas, juo 

labiau man nesisekė, tuo vis tankiau ir 
tankiau pradėjo mane lankyti mintis apie 
saužudystę... Ir ant galo aš nusprendžiau 
taip: jeigu laike ištisos savaitės nesurasiu 
sau jokio darbo, tuomet aš nusižudysiu. 
Kuomet aš padariau tą nusprendimą ir 
dienos slinko viena po kitos ir artinosi pa
žymėtas laikas, nuolatinis sujudimas už
viešpatavo mano sielą. Mirtis, kuri visą 
laiką buvo mano mintyse ir kuri man ro
dėsi taip artima ir suprantama, staiga 
pradėjo man persistatyti visai kitokioj 
formoj. ‘

Ir kartais net baugu darydavosi nuo 
jos prisiartinimo. Tuomet aš pradėdavau 
juoktis iš savęs. “Ar tik jau neabejoji 
tu?—klausdavau savęs.—Ar tik nemanai 
dar nutęsti ant nekurto laiko pažadėtą 
saužudystę?” Ir vėl aš užmerkdavau akis 
ir stengdavausi nieko nemislyti ir nieko 
nejausti. Paskui šnibždėdavau: “Na, štai, 
tokia-pat ir mirtis. Kasgi čia nežinomo 
tokio ir baisaus?” Ir aš vėl pradėdavau 
mislyti apie tai, kad slinkdavo be manęs 
amžiai, kad išmirdavo milijonai žmoniŲ, 
milijonai užgimdavo, o man vis taip-pat 
lygiai buvo...

Tą naktį, kuomet ant rytojaus turė
jau nusižudyti, aš miegojau labai tvirtai 
ir nieko nesapnavau, tarytum jau aš bu
vau nugrimzdęs į nebūtybę...

Kada aš pabudau, dar negreit atsimi
niau, kad tai jau paskutinė mano diena. 
Pirmiausia atsiminiau tą, ką aš daryda
vau: greitai apsirengti, išsigerti “išblyš
kusios” arbatos, užsivilkti lengvą, nešildan
tį švarką ir eiti jieškot darbo. Ir jau aš 
norėjau pasikelti ir pradėt rengtis, bet 
staiga aš atsiminiau, kad šiandien man 
tas viskas nereikalinga. Šiandien aš tu
riu nusižudyti... Šaltis perbėgo per mano 
kūną. Aš pažvelgiau į miegančią žmoną 
ir pamislijau: “Reikia stengtis nesukelti 
jos nuožvalgos. Turiu pasirodyti, kaip vi
sada. Išsigerti arbatos ir eiti iš namu, 
tarytum darbo jieškoti...”

BANDYMAS.
Lyros kanklės sidabrinės 
Vien rudy ja neregėtos, 
Negaivina jos krūtinės— 
Liūdnai verkia palytėtos, 
Nebegimdo jos auksinės 
Tos svajonės numylėtos. 
Tyli stygos nusiminę, 
Skausmas veria tik krūtinę.

Ir nedrąsiai pirštas siekia 
Silpną stygą užkliudyti— 
Žingeidumo jausmas pliekia 
Minties jiegą išbandyti, 
Ten, kur mūzos tinklą driekia 
Po padanges paskraidyti. 
Dreba pirštas nepatyręs, 
Stebis’, ilgis’, lyg užmiręs.

Dzin... užgavo išgąstingai — 
Virpąs garsas praskambėjo 
Liūdnai, graudžiai ir verksmingai. 
Bailiai, lyg paliesta vėjo, 
Jo krūtinė sopulingai, 
Tyliai dūsauti pradėjo.
Jaunas dainius, nepatyręs.
Viens dejuoja nusivylęs.

Nors miglynas dengia tirštas 
Kelią painu, kur buvoja 
Dainiaus genijus nemirštąs— 
Vienok bando... Stygos jojo, 
Kad nedrąsiai lypsto pirštas, 
Širdies jausmą atkartoja: ’ 
l ak kordą paskutinį 
Deda skausmą begalinį.

20—1—13. P. Posmyla.
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Laisvoji Sakykla. Korespondencijos
Apie diskusijas.

Kad diskusijos naudingos, 
veikiausia, nelabai kas norės 
užginčyti. Bet, mano nuo
mone, jos dabar neatsakan
čiai atliekamos.

Man rodosi, kad nereikėtų 
perdaug atsidėti ant publikos 
valios, nes didžiuma mūsų 
publikos dar nemoka sveikai 
protauti. Daug dar yra žmo
nių, kurie atsilanko į disku
sijas ne dėlto, kad teisybę 
patirti, bet dėlto, kad pralei
sti laiką arba, tankiai, net 
triukšmą kelti.

Todėl, man rodosi/ kad pa
tįs vedėjai turi paskirti temą 
ir vedėją (taip juk dažniau
sia ir būna.—Red.) Patsai 
pirmininkas turi būti gerai 
apsipažinęs su svarstomuoju 
dalyku ir neleistų nei vienai, 
nei kitai pusei iškrypti iš vė
žių. Vienok labai tankiai 
pirmininku renkamas žmo
gus, kuris patsai nemoka dis- 
kusuoti.

Jeigu jau pati publika pa
skiria temą, tuomet bent rei
kėtų išgirsti, ar susiras dis- 
kusantų iš abiejų, o ne tik iš 
vienos pusės. Jeigu viena 
pusė neturės apgynėjų, tuo
met tema pati per save nu
puola. Geriausia, žinoma, 
būtų, kad viena ir antra pu
sė išanksto pastatytų disku- 
santus. Tuomet, pirminin
kui sumaniai vedant susirin
kimą, viena, ar antra pusė 
turėtų pasiduoti. Pirminin
kas privalo ypatingai daboti, 
kad diskusantai vengtų ypa- 
tiškumų.

Mūsų žmonės nepaprastai 
mėgsta patįs diskusuoti. Jei
gu kiekvienas diskusuos, tuo
met tuoj bus maišalienė. To 
reikėtų vengti.

Patėmyjau, kad kaikurie 
diskusantai ypatingai mėgs
ta šokinėti po Vokietiją ar 
Franci ją. Man rodosi, kad 
faktų savo išvedimams pa
remti / ypač reikia jieškoti 
mūsų gyvenime šioj šalyj. 
Tatai bus žmonėms daug 
daugiau suprantama. Ap
skritai diskusanto darbas tai 

I nėra kalbėtojaus darbas ir 
laikyti prakalbas diskusijų 
laike yra netinkamas papro
tys.

Man išrodo, kad leidimas 
per badavimą, katra pusė 
laimėjo, yra nepraktiškas. 
Juk čia viskas prigulės nuo 
priepuolinio sąstato publikos. 
Pądėkime, męs diskusuosime 
klausimą: keno mokslas tei
singesnis, socijalistų, ar baž
nyčios? Tuomet, jeigu soci
jalistų bus daugiau tarpe pu
blikos—tai jie ims viršų; jei
gu bus daugiaus katalikų— 
jų bus viršus. Kame gi čia 
sveikas sensas? Tai faktas, 
kad mūsų žmonių didžiuma 
tamsunėliai. Na, jeigu jų 
kunigai prigintų į svetainę, 
tai jie visuomet turėtų fyziš- 
ką didžiumą.

Visų Draugas.

Be darbo gyvena.
Darbininkas: — Duok, po

nuli, man darbą, susimilda
mas! Be darbo negaliu ilgiau 
gyvent, nes pati, vaikai...

Ponas:—Ach tu, kvaily! O 
kodėl aš be darbo apsieinu? 
Nors niekad nedirbu, vienok 
smagiau gyvenu už tave.

Jeigu jūs branginat savo 
laiką, tai nedraugaukit su 
tais žmonėmis, kurie jums 
sako: /‘aš tamistą neužtruk- 
dysiu ilgiau, kaip 5 minutas”.

Jeigu jūsų protas yra at
bukęs ir prastai veikia, tai 
paskolinkit savo draugams 
bent pusę pinigų, kurie pas 
jumis randasi. Tuomet Jūsų 
protas veiks sparčiai, o jūsų 
draugų atbuks.

Svirplys..
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Lawrence, Mass.
19 sausio atsibuvo prakal

bos L. U. Kliubo. Kalbėjo 
Dr. F. Matulaitis. Pirmiau
sia kalbėjo apie alkoholio ken
ksmingumą. Publika daug 
ko galėjo pasimokinti, bet 
mūsų kliubiečiams tas galėjo 
ir nepatikti, nes jie visuomet 
myli išsitraukti.

Toliau kalbėjo apie ūkėsiš- 
kas popieras, nurodė didelę 
jų svarbą, bet gaila, kad ne
pasakė, už kokią partiją rei- 

Juk politikoje 
irgi turi savo

kia balsuot, 
darbininkai 
priešus.

J. Lukšinis.
Louis, III.
LSS. 87 kuopos

E. St.
26 sausio 

storone atsibuvo teatras po 
vardu “Penktas-neužmušk”. 
Paskui sekė balius, monolo
gai ir deklamacijos. Dalyva
vusios ypatos atliko sa<) už
duotis gerai. Suglaudus visus 
įspūdžius krūvon, pasidaro 
labai malonus vakaras.

Žmoniy buvo tiek prisirin
kę, kad daugeliui sėdynių ne
teko. Ypač daug buvo publi
kos iš St. Louis, Mo. Publika 
užsilaikė neprastai, tik neku- 
rie ardė tvarką, tyčia kosėda
mi.

Simpampuncik.
Elizabeth, N. J. .

1912 metais L. U. Kliubas 
pradėjo darbuotis dėlei pasta
tymo lietuviškos svetainės. 
Buvo manyta iš visų Eliza- 
betho draugijų sutverti vie
ną bendrą kooperatyvišką 
draugiją. Visos draugijos tu
rėjusios sudėti paskirtą pini
gų sumą. Tam tikslui buvo 
rengiamos prakalbos ir dau
gybė extra susirinkimų. Bu
vo išrinkti delegatai pranešti 
draugijoms apie minėtą už- 
.niąnymą.___Bet ^užmanymas 
užmanymu ir pasiliko.

Iš draugijų užmanymui pri
tarė tik gimnastikos kliubas. 
Kitas draugijas nedaug tega
lima kaltinti. Štai D. L. K. 
Vytauto draugija sąnarių tu
ri apie 400 ir nėra dar dviejų 
metų, kaip susitvėrus. Kaso
je turi apie 500 dol.

Bet bažnytinės draugijos 
yra kaltos, nes turi bankuose 
po 2-3 tūkstančius ir dau
giau. Jie sako: “męs seni ir 
neisime šokti”. Jie, mat, turi 
bažnytinę svetainę mitingams 
laikyti. Tuom tarpu, kada 
kun. Žindžius statė naują 
bažnyčią, tai ant langų ir ki
tų daiktų aukavo net po ke
lis šimtus, išskyrus tik šv. 
Petro ir Povylo draugystę, 
kur priguli laisvesni žmonės. 
Užtad ir kun. Ž. minėtai 
draugijai nesykį davė pipirų. 
Na, bet tai paprastas daly
kas, kad kunigai plūstasi.

Mūsų žmonės džiaugiasi 
pasistatę sau naują bažnyčią. 
Jie tariasi tą bažnyčią esant 
jų savastimi. Nesidžiaugki- 
te! Ji priguli visųpirm vys
kupui.

Dabar grįžtu vėl prie sve
tainės. Kliubas ir gimnastai

Tapo surasti 6 lotai po 500 
dol. kiekvienas, labai paran
kioj vietoj. Bet pasirodė, kad 
abiem kliubam stokuoja pini
gu. L. G. K. dėjo 600 dol., o 
L. U. K.—900 dol. Už tuos 
pinigus nupirko 3 lotus. Vis
kas būtu buvę gerai, bet tar
pe *ūkėsų kilo / vaidai. Mat, 
varde Kliubo buvo pasirašy
ta prieš atidarymą karčemos 
vienoj vietoj. Tai buvo pa
daryta, kad įtikus nuo seniau 
ten gyvenusiam saliuhinin- 
kui, kad pastaramjam nebū
tu konkurencijos. Neužilgo 
po tam L. U. K. prezidentas 
buvo prašalintas. Dėlei to 
tarp nariu kilo vaidai ir rei-
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Vargšas Taftas! Jis tuoj turės apleisti prezidento sostą. Kaip sunku skirtis...

K. L-AS (Grand Rapids). Buty ge
ra, bet pasivėlino. Talpiname anksčiau 
gautą.
'“Laisvės” SKAITYTOJUI (Monte

llo), Pavardė Jūsų? Skaitykite nuro
dymus korespondentams “Laisvės” N9.

Pajieškau savo brolio Povylo Kriščiū
no, Kauno gub., Panevėžio apskričio, 
Pumpėny par., Pajistrės kaimo. Pir
miau gyveno Illinois valstijoj, o dabar 
nežinau, kur jis yra. Turiu labai svar- 
by reikalą, tx>del jis pats ar kas kitas 
tegul atsišaukia šiuo adresu:

Elzbieta Krikščiūnaitė,
142 High st., Athol, Mass.

'//,U V-. \

Pajieškau draugo Andriaus Kalakaus* 
ko, paeina iš Suvalky gub., Vilkaviškio 
pav., Paežeriy gm , Stepony kaimo. 
Keli metai, kaip gyveno Carfin, Scot
land. Meldžiu atsišaukti.

Antanas Kairia,
238 N. West st., Shenandoah, Pa.
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Pajieškau savo brolio Petro Gilio, pa
eina iš Suvalky gub., Šeiny pav. ir gmi- 
no, Šventežerio par., Nemajūny kaimo. 
Seniau gyveno Mont Carmel, Pa. Jia 
pats ar kas kitas tegul atsišaukia Šiuo 
adresu: F. Gilia,
86 N. Stanley st., New Britain, Conn.

Pajieškau savo pusbroliy Jono Na- 
kvoso, Juozapo Nakvoso ir Uršulės Na- 
kvosaičios, Kauno gub., Panevėžio pav. 
Skriabotiškiy valsčiaus, Nakvosy kaimo. 
10 mėty Amerikoj, seniau gyveno Chi
cago, Ill. Meldžiu atsišaukti:

L. Wayčiunaa,
318 Wharton st., Philadelphia, Pa.

Pajieškojimai.
Pajieškau savo švogerio Vladislavo 

Grusauskio, paeina iŠ Suvalky gub., 
Seirijy par., KrikŠtoliy kaimo. Pirmiau 
gyveno Pittsburgh, Pa., o 4 metai, kaip 
išvažiavo į Illinois valstiją. Jis pats ar 
kas kitas meldžiu pranešti Šiuo adresu:

D. Gavutis,
15 Border st., So. Lawrence, Mass.

kalai atsidūrė teisme. Kliu- 
bui jau kaštavo prova 150 
dol., o kitai pusei, rasit, dar 
daugiau. Teismui gi galo ne
simato. Gimnastai, matyda
mi, kad tarpe ūkėsų suirutė, 
mano atpirkti lotus ir veikti 
vieni.

Šlepščių Kalvelis.
Grand Rapids, Mich.

26 sausio L. Dramatiškas 
Ratelis statė ant scenos “Pir
mi Žingsniai”. Be perstaty- 
mo buvb’Har monologų, dek- 
lamacijų, dialogų, kuriuos at
liko A. Petrauskienė, J. Ar
minas, M. Banioniutė. Pa
staroji iš jų nekaip nulošė, 
bet tai atleistina, nes pirmą 
kartą lošė.

Petrauskienė aplaikė net 
gyvų gelių bukietą.
Savo rolėse pasižymėjo, kai

po geri artistai, Petrauskie
nė, V. Rimkevičienė, V. Juš- 
kaitis, Šlapas ir Dementis, 
kurie be viso ko mokėjo dar 
gerai savo roles. Kiti artis
tai lošė vidutiniškai, bet juos 
galima pagirti, nes tik pirmu 
sykiu pasirodo ant scenos.

Žmonių buvo pilna svetai
nė. Reikia ištarti ačiū šv. 
Jurgio draugijai, davusiai 
veltui vietą repeticijoms ir 
perstatymui. Tai reiškia už
uojautą.

Per pasirūpinimą Bielskaus 
51 LSS. kp. išgavo veltui su
sirinkimams laikyti vietą 
miesto mokykloj.

J. Dailydė.

St. Louis, Mo.
Pas mus tik girtuoklystė, 

o paskui eina galvų skaldy
mas. Čia neseniai buvo tok
sai atsitikimas. 2 pavieniai 
ir 2 vedusieji gėrė visą vaka
rą, o paskui pradėjo peštis. 
Vienam liko suskaldyta gal
va, o kiti trįs sėdi šaltojoj.

Elizabeth, N. J.
“Koncertai”. Pas mus 

koncertai visada ar gimsta, ar 
miršta, ar šiaip jau linksmi
nas. Mūsų lietuviai rėkia vi
sa gerkle, kiek tik kas gali. 
Rėkia maži, dideli, vyrai ir 
moterįs. Kartais taip išpučia 
plaučius, kad nuo staugimo 
net klaiku pasidaro, tarytum 
kas šimtą kiaulių sykiu pjau
tų. Gėda elizabethiečiams, o 
ypač merginoms, kurios taip 
negražiai elgiasi.

Tik vieni socijalistai šiek- 
tiek švariau užsilaiko. Ren
gia prakalbas, o tankiai ir 
diskusijas. 26 gruodžio jie 
lošė Br. Vargšo dramą ■‘Pir
mi Žingsniai”. Aktoriai ro
les atliko gerai. Iš prastų 
darbininku geriau nei norėti 
negalima. Publikos prisirin- 
apie 400. Laike perstatymo 
užsilaikė ramiai. Smagu, kad 
žmonės pradeda simpatizuoti 
teatrams. Manome, kad pel- 
no bus, apie 50 aL6Ld^.eih^- 

, Šlepščių Kalvelis.
Waterbury, Conn.

Per triūsą LSS. 34 kp. 26 
sausio, svetainėje 103 Green 
st., įvyko prakalbos, pami
nėjimui darbininkų skerdynės 
(Petrapilėj, 22 sausio, 1905). 
• Pirmiausia buvo deklama

cijos. Ponia Pruselaitienė 
padeklamavo apie patį atsiti
kimą skerdynių. Toliau de
klamavo “Ne tas yra didis” 
ir “Pasakyk, mamute”—pa
eiliui dvi sesers J. ir A. Mi- 
kalavičiutės.

Tapo sudainuota pora dai
nelių, iš Leonardo, dviejuos 
atvejuos ponios Navickienės, 
akompanuojant pianu p-lei 
Pricevičiutei.

Viskas nusisekė neblogiau
siai, ką liudijo publikos gau
sus delnų plojimas.

Prasidėjo prakalbos. Kal
bėtojom buvo drg. St. Michel- 
sonas. Nors pertrumpai api- 
briežė skerdynes Petrapilėj, 
kaipo tikslą apvaikščiojimo, 
tečiaus gerai atrėmė užsipul
dinėjimus ant socijalistų.

Publikos buvo veik pilna 
svetainė ir kada buvo leisti 
užklausimai, tad publika at
sakė: “tegul kalbėtojas ir ki
tą kartą atsilanko su tokiom 
prakalbom”. Ant paduotų 
klausimų kalbėtojas aiškiai 
ir trumpai atsakė.

Jaunutė.
Pittston, Pa.

Lankanties p. A. T. Račiū
nui, iš Brooklyno, po Penn- 
sylvaniją ir rodant paveiks- 
slus, 23-24 sausio rodė ir pas 
mus. Programas buvo įvai
rus. Iš Lietuvos istorijos iliu
stracijas aiškino J. M. Da
nielius. Tarpais dainavo K. 
Kriaučiūnas. Pirmu kartu 
rodė lietuviškus krutančius 
paveikslus, kaip tai šokius: 
“klumpakojį”, “suktinį”, ir 
“noriu miego”, ekskursijas
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kliubo ir suvienytų chorų 
Brooklyne.

Viskas išpildyta gerai. Tik 
visgi reikėjo skirti daugiau 
pelno lietuvių viešam knygy
nui, kuris darbavosi parengi
me. K. Arminas.

Seattle, Wash.
Žiemą čia darbai sustoja. 

Šiemet labai prisnigo, tai ir 
miške negalima dirbti. Ver
gai (? Red.), atvažiavę iš ki
tur ant Kalėdų, savo uždar- 
•fefasTra-gersr'-o dabar vaikš- 
čioja gatvėmis, penktuko pra
šinėdami, kad nusipirkt ka
vos puoduką.

Seattle dabar stato ant 2nd 
avė. nepaprasto aukštumo 
namą ant 42 lubų. Ligišiol 
čia buvo aukščiausias namas 
tik 17 lubų, pertai žmonės la
bai baidosi, kad nenuvirstų.

Seattlo Mergelė.
Minersville, Pa.

Sausio 20 d. tapo suareš
tuotas tūlas L., būk jisai ap- 
liejęs K. Šiupieniaus stubą 
kerosinu ir norėjęs padegti. 
Jisai likosi paleistas po kau
cija 800 dol.

Tasai L. 1910 m. buvo ga
vęs saliuno laisnį, bet šinkuo- 
damas peržengė saliunų tei
ses. K. Šiupienis su pagelba 
kaimynų per teismą uždarė 
jam saliurią.
būk išsitaręs prieš žmones, 
kad Š. stuba nueis dūmais. 
Dabar tarp tų žmonelių vieš
patavo didelis piktumas. Jų 
gi moterįs, pašauktos į teis
mą, susitikę ant gatvės, už 
plaukų išsitąsė ir bjauriau
siais žodžiais išsivadino. Tai 
mat,

Už tai L.

kokiu esama žmonių.
A. J. Banučauskas.

z Westville, Ill.
Naujas misijonierius. 

Mažas mūsų miestelis, tai ir 
judėjimas tarp lietuvių men
kas; jeigu ką ir rengia, tai 
socijalistai, bet dabar ir šie 
nutilo. Buvo dar parengę 
naujų metų vakare balių, 
atliko pelno apie $65. Bet 
svarbiausia, šiomis dienomis 
pas mus pasirodė naujas mi
sijonierius Dr. Graičiunas 
(“Draugo” agentas).

19 sausio Dr. G-nas laikė 
prelekciją, sakyčiau, skaitė, 
bet retkarčiais tik pažiūrėjo 
į popierukę, o daugiausia iš 
atminties barė lietuviškas 
moteris dėl nemokėjimo bal-

tai mazgoti skalbinius ir lie
pė eiti mokintis pas pročkas. 
Toliau sako: “Ateina koks 
socijalistas-karštuolis, papa
sakoja—išsidalinkim, girdi, 
turtus, būsim visi lygus, tai 
bus gerai.” Nemaniau, kad 
Dr. G-nas taip kvailai supra
stų socijalizmą, jog kadaise 
ir pats Dr. G-nas prigulėjo 
prie socialistų, bet pastarie
ji, pamatę Dr. G-no jveid- 
mainybę, prašalino iš Są
jungos. Pasakos apie turtų 
pasidalinimą yra kvailių pra
simanymas, bet ne socijalis
tų reikalavimas. Barė lie
tuvišką jaunuomenę, kad ne
lanko nors vakarinių mokyk
lų; sako: “Jūs dirbat tik aš- 
tuones valandas, argi nega
lit, parėję iš darbo, imti das-» 
cipulką ir mokintis rašyti.”

Išdalies Dr. G-nas pasakė 
tiesą, nes mūsų miestely vi
si angliakasiai ir dirba po 
aštuones valandas, bet klau
siu Dr. G-no, dėlko nepri- 
skaitė tų, kurie dirba kaip 
kuriose dirbtuvėse po dvyli
ka ir po penkiolika valandų?!

Prelegentas pataikė ir mo
terims, pri vesdamas, jog 
motina švenčiausia buvo lie
tuviška moteris ir penėjo sū
nų krūtimis savo, o dabar 
lietuviškos moterįs kuogrei- 
čiausiai skubina atskirti kū
dikį nuo krūties ir bruka į 
dantis spenį. Kaslink ilgu
mo, tegul jau palieka Dievo 
valiai, bet kad motina šven
čiausia buvo lietuvė, tegul 
gerbiamoji “Laisvės” redak
cija tai paaiškina, ar galima 
sutikti su Dr. G-no nuomo
ne? (Tokie subjektai, kaip 
G., seniau, būdami socijalis- 
tais, veikiausia aiškino, kad 
Motina Dievo buvo socijalis- 
tė, dabar jie mala ką kitą. 
Jeigu gi jiems teks bernauti 
dar kokiai partijai, jie ir fe
nais nusigabens savo dievus, 
uu CunLiaio punaio iiicnao imi- 
tai nesiskaito.—Red.)

Ragina lietuvius eiti pirkti 
pas lietuvius, kad ir reikės 
permokėti du cehtu brangiau, 
nes tie du centai paliks lie
tuvių kišenių j.

Prelekciją buvo su pertrau
ka. Pertraukoj išėjo vietinis 
prabaščius ir paaiškino, jog 
Dr. G-nas pasiliks miestely 
ant poros dienų; jei kas no
rėtų klausti linkui sveikatos 
tegul ateina, o Dr. G-nas su
teiks naudingus patarimus.

Prelegentas sakėsi pasiren
gęs keliauti per visus Ameri
kos lietuvius, mokindamas. 
Labai gyrė “Draugą”; girdi, 
tik vienas lietuvių laikraštis 
“D-gas” jam pritaręs keliau
ti
meratą ir apgarsinimus “D.”, 
nežinau, ar eina po smukles ir 
krautuves, bet į lietuvišką 
“pikčernę” buvo įsigrūdęs. 
Girdėjau, dar keliose vietose 
buvęs prašyti apgarsinimų. 
Laukit naujo. misijonieriaus!

T. Klevelis.

-nas renka prenu-

AUKOS.
Brightono draugijos “Vienybės” vie

šame susirinkime 19 d. sausio likosi su- 
aukauta $6.00. Pinigai įduota “Lais
vei”. Jie skiriami Brooklyno streikuo
jantiems kriaučiams. Kvitą nuo pa- 
siysty pinigy liekasi “Laisvėje”.

Iš Sidney, Man., Canada gauta $4.95. 
Pinigai gauti 31 d. sausio. Tą- pat die
ną jie pasiysti į Brooklyną iždininko P. 
Mačio vardu.

Aukavo šios ypatos: A. Urbanas, M. 
Dagys, R. Waisutis, M. Meidus, W. PoŠ- 
kaitis, J. Andrusevičius po 50c. R. 
Stanislovaitis 30c. B. Žvinis, K. Dzin- 
kas, K. Gasiunas, J. Musteikis, M. Ka
ralius, F. Turba—po 25c. ir F. Lauri
naitis—15c. Išviso—$4.95.

$25.00, kuriuos atsiuntė “Laisvės” 
redaktoriaus vardu LSS. 19 kuopa dėl 
sušelpimo ištremtyjy Sibire Verbyly, 
jau išsiysti. Kvitą paslysta Brooklynan 
drg. VezdŽiunui. Kada pinigai bus gau
ti, paskelbsime “L.”

Lietuvos Socijaldemokraty Partijos 
užsieniniam biurui sudėjo: L. Prūseika 
—$1.00; P. Svotelis—50c.; BaraboŠius, 
P. Posmyla, V. Paukštys—po 25c. Iš
viso—$2.25.

Pinigai dar nepasiysti. Kas prijau
čiu darbui LSDP., lai siunčia aukas.

Pajieškau savo draugy Stanislovo 
Bemkiančio ir Antano Šimkaus. Porą 
mėnesiy atgal abudu gyveno Vancuo- 
ver, B. C., Canada. Turiu labai svarby 
reikalą, todėl malonėkit patįs atsišaukti 
arba, kas juos žinote, man pranešti:

J. Z. Shim be),
33 33 pl. rear Chicago, III.

Pajieškau dviejy draugy Stanislovo ir 
Klemanto Nemaniy, paeina iš Kauno 
gub., Panevėžio pav., Ramigalės par., 
Virpliy kaimo. Pirmiau jie gyveno 
Charleroi, Pa., o dabar girdėjau, kad 
jie gyvena Pittsburg, Pa. ar Amster
dam, N. Y. Jie patįs ar kas kitas tegul 
atsišaukia šiuo adresu:

J. Lazauskas, 
8437 Union Ave., Chicago, Ill.

i
i

Pajieškau savo brolio Petro EiČio, 
Kauno gub., Raseiniy pav., Balandžiy 
kaimo. Turiu svarby reikalą, todėl mel
džiu atsišaukti šiuo adresu:

A. Eičius,
329 Ę. 14th st., Chicago Heights, Ill.

Pajieškau savo giminaičio Juozo Ha- 
lutkevičiaus, Suvalky gub., kaimo Diel- 
nicky. 3 metai atgal gyveno M t. Car
mel, Pa., bet dabar nežinau, kur jis ran
dasi. Meldžiu atsmaukti.

J. Vinikaitis,
Woodlown, Pa.Box 892,

Pajieškau savo pusbrolio Prano Ma
jausko, Kauno gub., Šiauliy pav., Kei- 
dy kaimo. Girdėjau, kad atvažiavo į 
Boston, Mass. Meldžiu atsišaukti.

A. Urbonas, 
Clo.S.B.L.T.Co., Sidney, Man, Canada.

Pajieškau apsivedimui merginos, my
linčios dorą gyvenimą ir laisvy pažiūry. 
Ne senesnės 23 mėty ir ne jaunesnės 18. 
Aš esu 26 mėty, turiu gerą ir pastovy 
darbą. Kurios mylite šeimynišką gyve
nimą, malonėkite atsišaukti.

L. Žemaitis,
1913 Leech st., Sioux City, Iowa.

Pajieškau darbo prie bučernės, aš esu 
dirbęs prie to biznio ir turiu didelį prie
lankumą prie to darbo. Kalbu lietuviš
kai, lenkiškai ir rusiškai, taipgi esu su
sipažinęs ir su angly kalba. Mano adre
sas: A. Latvėnas,
50 High st., Nashua, N. H.’

25c.
15c.
10c.
10c.

GERIAUSIOS IR IZNJVflOQ 
AKYVIAUS1OS ■ UV0
Kiekvienam perskaityti yra Šios: 

Yvairios Dainos............................. 50c.
Jeronimas Savonorolla (knyga iŠ 

inkvizicijos laiky)......
Maižiešius...............................
Kovos Šviesos su Tamsa........
Negirdėtas tikras Atsitikimas 

Reikalingi agentai. 
F. M1LOŠAUSKIS

25 — 2nd St., So. Boston, Mass. ,

i

Imkit dovanas!
Kas užsirašys pas mane ant mėty 

“Laisvę” ar “Kovą” arba kitokius laik
raščius, tam duosiu knygy $1.00 vertės. 
Slysdami pinigus, pažymėkit kokiy kny- 
gy norit: dvasišky ar svietišky. Adre
sas: A. Mizara,
127 G st., So. Boston, Mass.

Lietuvių atydai.
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 j 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.



VIETINES ŽINIOS.
Ateinančio j seredoj, 5 va

sario, atsibus susirinkimas 
Labdarystės draugijos po nu
meriu 33A Broadway, pra
džia 8 valJvak.

Sekret. J. Lekavičius.

Ir taip—mūšy kriaučiai iš
eina į streiką. Męs esame 
prieangyj generališko kriau
čių streiko visoje Amerikoje. 
Syeikiname naujus streikie- 
rius ir linkime jiems pasise
kimo kovoje.

Galima apskaityti, kad iš
eina streikdn nuo 5 iki 6 tūk
stančiu vyru. Tarp ju lietu
viu apie 600.

Lietuviškas lokalas (N 149) 
veik vienbalsiai balsavo už 
streiką. Prieš streiką balsa
vo tik 20 žmonių. Girdėjo
me, kad tarpe kriaučių lietu
viu ir žydu seniau buvę ne
sutikimai. Manome, kad 
šiandien reikėtų apie tai už
miršti, nes streikas bus lai
mėtas tik tuomet, kada strei- 
kieriu vienybė bus nesu
griaunama, kaipo mūras.

Streikieriai, kaip vienas 
vyras, išėjo į streiką 8 vai. 
ryto, 3 d. vas., kada buvo 
paduotas signalas.

10 valandoj išryto lietuviai 
streikieriai turėjo savo mass 
mitingą. Išrinkta lietuviu 
streikieriu šelpimo komitetas 
iš J. Joniūno, A. Lukoševi- 

, čiaus ir A. Hartmano. Taip- 
pat daug kalbėta apie pikie- 
tus. Išrinkta pikietieriai. 
Reikia pasidžiaugti, kad y- 
pač smarkiomis pasirodė 
merginos, kurios veik visos 
liuosa valia apsiėmė pikie- 
tauti.

Pranešame, jog nutarta 
laikyti mitingai kas dieną 10 
vai. išryto kliubo salėje.

, Lietuviu lokalas J paskyrė 
$50.00 į bendrą fondą, iš ku- 

. rio reikale ~6us užstatomos 
parankos, jeigu ką suareš
tuos, bus apmokama advoka
tams ir t.t. < \

Dvasia streikicJt^j^rHki.
Šiuomi prašonjrkaip pa

vieniu žmonių, P’P ir drau
gijų pranešti unijai apie 
streiklaužius.

Męs pasitikime, kad reika
le visos So. Bostono draugi
jos šelps, kiek tik išsigalės, 
mūs|įi streikierius.

Apie tai mums praneša 
presos komitetas, kurin iš
rinkta draugai J. Lekavičia 
iiį St. Grubliauskas,

Tik drąsiai, vyrai ir mote- 
rįs, o jūs tikrai laimėsite!

BRITVA! BRITVA!
Ar turite britvą? Jeigu ne, 

tai pirkit pas mane. Aš tu
riu geriausiu britvu po $2, o 
su prisiuntimu $2.15. Brit- 
vos gvarantuotos ir dirbtos 
Vokietijoje. Pinigus siuskit 
Money .Orderiu ant šio adre
so:

P. Bartkevičia, 
877 Cambridge st.,

E. Cambridge, Mass.

Negalvok ilgai.
Jeigu nori pirkti farmą, 

namą arba užsidėti kokį biz
nį, padaryti kokius dokumen
tus angliškai arba rusiškai, 
tai atrašyk arba pasakyk tik 
žodį, ką nori ir kaip nori, o 
męs be jokio galvojimo atsa
kančiai suteiksime ir padary
sime tą, ką tamista norite iš 
mūsų
LITHUANIAN AGENCY

315 Broadway, So. Boston, Mass. 
Tel. So. Boston G05

ANTANAS IVAŠKEVICZ, Mgr.

Siuvamos Mašinos
Naujos Ir antrarankės parduodama 

nuo iki $2J5.OO
Taipgi pataisome sugedusias ir parduo

dame visokias adatas.
SO. BOSTON SEWING MACHINE CO. 
402 Broadway, arti F St., So. Boston 

Pirk STORĄ 
Parsiduoda visai pigiai DRAPANŲ ir 
INDŲ (dišių) Storas lietuvių apgyven
toje vietoje. Labai gera proga liętu- 
viui arba lenkui daryti gerą ir lengvą 
pragyvenimą. Kas nedėlia yra didelės 
įplaukos. Norinti platesnių žinių kreip
kitės į “LASVES” RED. 242 Broadway, 
So. Boston, Mass.

NAUJA IR ąUIKI KNYGELE

“PASLAPTIS”
Knygelę parengė SENAS VIN

CAS, kurioje telpa juokinga ko
medija ir.daugybė Monologų, Di
alogų ir Deklamacijų. Kiekvie
nas jaunas ar aemls pirmeivis lai 
ją nusiperka. Kainu l£»o. 
Reikalaukit: /

V. JAKŠTYS,
Y:.- Mi'ty'ttmvittfttą; -frvetftit- 

Philadelphia, Pa.

ANT. AŠMIANSKAS
M
■Si 
X

Jau išėjo iš spaudos antroji padidinta laida,

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS

SLAPTYBES
Antrojoj laidoj įdėta apie Domazo Maco- 
cho, Macochienės ir j v sėbru teismą. Taip- 
pat pranešta apie^į-lietuviškus Macochus.

Macochiene su kūdikiu 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 
mūšy dvasiškiai.

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

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

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

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

P. BUZEWICK,
Athol, Mass.48 Exchange St

Didžiausias
Darbininkų

Gera proga Įgyti biznį.
Parsiduoda namo įrodymai (Lodging 

House) iš vienuolika kambariu; 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.

! Akušerka i 
I , P. STROP1ENE | 
§ Pabaigusi kursą Womans Medi- M cal College, Baltimore, Md. g
* Pasekmingai atlieka savo dar- g 
& bą prie gimdymo, taipgi suteikia £
* visokias rodąs ir pagelbą jvairio- fe
X se motery ligose. g

• OPPISAS RANDASI: j
i 30 W. Broadway (
; SO. BOSTON, MASS. !
^494WHQ43434c)4c)4c) <34^44

AKIS
ap ž iu-

rime ’ 
ir prirenka
mo Akinius

M.S. STONE
Aklą Spocijalistas

399 a Broadway fg£$N
arti E Street

Dr. Chas R. Vinal
Yra geriausia Oydytojas-sp ecrls- 
tas, kuris išgydo vyry, motery ir 
vaiky ligas pagal nąujausį būdą. Nė 
jokis gydytojas taip pasekmingai 
neišgydo, kaip męs. Ypatingai grei
tai išgydomo kraujo ir odos chroniš
kas ligas. Apie išgydytas Inkstų, 
Pūsles, Nusišlapinimo, laukan ėji
mo organų, Plaučių, Reumatizmo, 
Kaulų, Sąnarių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas gali jums paliudyti 
tūkstančiai ypatų. Patarimas dykai. 

KALBAME tlETUVIŠKAI.

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

140 Boylston Street
BOSTON, MASS.

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsų Lietuviškų — Len kškų Va stų

ir

E

4 ■i

2 d. vasario DLK. Vytau
to draugijoj surinkta strei- 
kieriams (Brooklyno ir New 
Yorko kriaučiams) $3.30.

Tą pat dieną vakare soci- 
jalistv svetainėje atsibuvo 
prakalbos naudai Brooklyno 
ir New Yorko kriaučiŲ. Kal
bėjo St. Michelsonas, L.JYū- 
seika ir J. Smelstorius. Žmo
nių buvo daug. Auky su
rinkta $12.89. Publika bu
vę labai patenkinta iš pra
kalbu, nes streiko reikalai, 
ju agitacijinė nauda buvo iš
aiškinta visapusiškai. Buvo 
nurodyta,'kad pradėjus ko
voti, reikia kovoti ne vien 
už laikiną būvio pagerinimą, 
bet ir už socijalizmą.

Streikieriai! Atsiminkite, 
kas pirmiausia ateina jums į 
pagelbą!

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

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

Šiuomi noriu atkreipti vi
su lietuviu atydą į tai, jog 
męs parduodame geriausius 
rakandus (forriičius) ir už 
žemiausią kainą. Viskas pas 
mus daug pigiau, negu kur 
kitur. Kiekvieną daiktą 
gvarantuojam, • todėl mūs 
koštumeriai 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.

TEATRAS IR ŠOKIAI
SOUTH BOSTONO JAUNUOMEMES RATELIO

Bus Utarninke, 4 d. Vasario—February, 1913
Užgavėnių vakare

DAHLGREN SVETAINĖJ, Kamp. E ir Silver Sts.
SOUTH BOSTON. MASS.

Bus sulošta dvi komedijos: “Pono Felikso atsilankymas’’ ir 
ir “Medicinos Daktaras

Prasidės 7:30 vai. vakare Kviečia atsilankyti KOMITETAS.

■MM mm
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Laikraštis
KOVA” Leidžiamas

Lietuvių Soc.
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” tikrinusius darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams $2.00 Amerikoj ir kitur.

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

paduoda žinias iš viso svieto.

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

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

66 z 99 ^15 Moyamensing Avė. .
PHU„ADŪLPHIA, PUNIN’A.
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j 50.000 Kataliogų DYKAI!

Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj K ATA [JOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daijety. Siun
čiam j visas Halis, svieto. Mūšy kataliogas 
perstoto didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja, žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojaus.
I P Tmmlla &22 Washington St. J.i » i aoLMj, BU)STOJN< MASSs

LIETUViŠKAl-LENKIŠK AI-RUSIŠK AS

DAKTARAS
Vienatinis mus tau- 
tos Medicinos Profe- 
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek- wtfL, ''“..Uro® 
mingai gydau ir at- 
lieku operacijas. Tė- InY*. 
myk!!! Neik jieškot V 
manę į aptieką ant 
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys tnano ofiso nuteptos baltai, o vir
bui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo G iki 9 vai. vakare.

DR. M. ZISULMAN
7 Parmenter St., I Boston, Mass. 

Telephone Richmond 1067-R.

Skaitytojams.
Meldžiame visų ty “Lais

vės” 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.

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Waltz, Two Step ir kitokų

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

PROF. JULIUS SI1.SKO
1836 S. Halsted St., Chcago, III.

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

TEISINGIAUSIA a TXqpWW-tWjr * 
IR GERIAUSIA B r I B M K A

LIETUVIŠKA

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natinė lietuviška aptieku 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. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Egiutero No. L 
Egiutero No. 2. 
Zmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka - 
Limmentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių

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

ir Kruvinosios ... 
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo - - - I
Gvd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo 
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugoto]as 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepeny
Valytojas Plėrny Drabužiuose - 
Rožės Balsamas ...
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai -
Švelnintojas ... -
Kraujo Valytojas -
Nervy Ramintojas x -
Egzema arba Guos Uždegimas 

pas Vaikus -
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) ...
Pamada Plaukams -
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas 'Taisytojas Osy 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akines Dulkelės - 
Gydymas uūo uždegimo Dantų ar 

abelnai Skausmo ir Škorbuto
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

ir Niežų - - - -
Gyd. ir Mostis nuo Dedervines 
Gyduoles nuo Paslaptingos Ligos

25c., 50c. ir

25c.
50c.

$1.00
35c.
25c.
25c.
25c.
25c.
25c.
25c.
25c.
85c.
25c.
25c.
25c.
75c.

$3.50
50c.
10c.
10c.

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

$1.25 
50c. 
10c. 
85c.
25c.
25c. 
25c. 
50c. 
35c.

$2.00 
$1.00
$1.25

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

$1.10 
25c. 

ba
$1.25
$2.00
$2.00

$50

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

Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
oyanai kokiems nors apgavikams tose 

apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir narduokite mūšy tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite Šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. ELM A MAIN STS., PLYMOUTH, PA.

LIETUVIŠKAS GYDYTOJAS

1Dr. IGNOTAS STANKUS, M. D
Tikras Uletuvls Daktaras Ir Chirurgas Philadelphijoj.

I

Gydo visokias ligas vyru, moterių, vaiku Ir dnro 
visokias operacijas. Jis yra pabaigęs daktarišku 
mokslą Indianos Universitete, buvo niiestavu dak
taru, kur praktika vojos po dispensares mieste In
dianapolis, Ind. Paskui specijaligkal mokinosi da
ryti visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas 
didžioje mokykloje The New York Post 
Graduate Medical School and Hospital. 
l4o įgijimui didžio dukttuo mokslo, Dr. Stankus j- 
1’engG savo locną namą mieste Philadelphijoj, kur 
priima visokius ligonius dėl gydymo ir darymo o- 
peraelju. Visi, kurie turėjo op-racijas Irgydfis, 
likos užganėdint i ir dėkingi Jeigu kas peikia dak
tarą Ig. Stankų, tai tas žmogus yra užvydėtojas ar
ba koksai valkata tarnaujantl.s pas l okius apga- 
viugns daktili us.

Malonus daktaro Ig. Stankus, gyduoles atn<‘H<J n>«n didžtaupia nauda, of. ką Inta 
riu Širdingą ačiū ir platinėtu iueu vai dą tarpe savo pažystainų ir gimin ų. Juozapas Vol- 
kavičla, 321 Antelope et., SU Louie, M o.

v Iš Canados rašo taip: Ąe, Motiejus nruJ,ae. širdingu! drkavoju daktarui Ig. Stankui 
už išgydymą manęs nuo vyriškos ligos. Prie 5 daktarų kreipiausi Canadol Ir daug pinigų 
paleidau, bet negalėjo manęs išgvdyti. O kaip_ ątelšaukian pas daktarą Ig Stankų ir ils 
mane išgydo nuo pirmo prieiunlliop g duolių. ištariu ačiū Ir Gunčiu savo j>aveikalą (fo
tografiją) vietojo padOkavonOs už išgydymą. P. O. Barnet, B C. Canada

A. J. Auakaltte, 511 Ballroad a e, Brooklyn, N. Y. išreiškiu savo širdingą padOka- 
vonęDr. Ig. Stankui už išgydymą nuo ekatuiOjimo P'člų, skaudėj into )><» krutinę ir sun
kaus kvOpavinta. Da turiu Kosulį, bet ir tas daug kartų mažesnis negu pirma.

Tos vieoe padOkavonOo yra Įdėtos eu daveiyjimu pačių pacientų.

PASARGA.
Pamialykite g^rai, jeigu daktaras pats g“li perskaityti Lpų laišką k pats gali eu ju

mis sušnokCt.i, tai gerinus gali išgydyti negu tie d •kiniai, ki.oe jįjsų kalbos vhfeaai nesu
pranta. Neapeigaukit“. nėra tenai lietuviško du k t '.ro juose meilintuose ir Klinikas, ku
rio garsinusi po Įnik raščiu^. O jeigu kokis berni'iifū ir'tli>)n>čieteuaij'Į‘'ųiietu*iškąkaL 
ba’kokiaindaktarpalaiidui, tat supiasklte, kad tuko tenai y aL gv<t> mas Tuos JnsUtutuelr 
Klinikos užlaiko su-idęję bernapaJaik iai i; • juos : '. ge-•• s dus taras tarnauti. Mano 
širdingo, patarimas‘jeigu nenorigydytD pą< lietuviška dast.’.i u įsi paimk koKį žmogų,kuris 
sušnek gerai angliškai. ir nueik eu jūomi yae getą daktarą e - o mio-teb j, o apturėsi tenai 
tikrą rageil>av O jei norite galit* at-išaukU ir pa* mane. Aš te!pgi paduosiu Tametai tei
singą dąktanškąpagelbą. JJedntis aš jx.v<iati dovanai

Nępąmirskito ofiso ir rezidencijos adreso. Visuomet kreipkitės ypatiškai arba su 
laišku šiuo adresu.

Dr. Ignatius Stankus
1210 SO. BROAD ST., PHILADELPHIA, PA.

“OfTsiT----- 1 Yrryto nūoTjTkTTl. "To {MiTduoU Tka 1 tr VakafaTs nuo 7 TkT8.
Valandos / Nedėliomis nuo 10 iki 3 vai. po pietų.

Galvos skairlčjunas, gerki 
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę 
muskulai ar kiloki slogų ženklai neineis 

sunkų padėjimą jeigu vartosi

Dr. Richter’io
PAIN-EXPELLERI 
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake
lių; 25c. ir 50c. už Jionką. Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir kiastavimų. žiūrėk £ 
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardus. H ------- i u
P. AD. RICHTER & CO New York. S

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA jOLSELIS!
Vyno, Visokių Likierių, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”, 

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

Jei nori sveikų geryrnų 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 prisiųsiin orderius per expresq. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

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

BUK
VYRAS

50,000
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Virti
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk de! vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili.nubicgimasieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išiuietimua, negroniuiavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tižma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas, 
strietura irvysasvyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse •privatiškai, slapta ir labai pygjai. e

Ta, dykai igauta knyga, pasakia jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedės vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą vjsai dykai, 
užmokant už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava Vaida, ir adresa ant 
Žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 90S 22 Fifth Avenue, Cbi<*ro!

Godotinas Tamista: Pagal Tamietofl prižadiejma, aS norlečjau 
jog Tamista prisiustumei man vyeai dykai včuajusu knyga del vynu

Vardas

Adresas: Stei tau




