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AMERIKOJ sibaigė. Streikuota fabriko- 
se, kurios pridera plieno kor
poracijai.
Dinamito ekspliozija. Žu

vo 11 žmonių.
Havanna (Kuba), 3 d. va

sario.—Vienuolika ypatų už
mušta laike baisios eksplio- 
zijos geležies sandėly Cien- 
fuegos miestely. Patsai san
dėlis šipuliais išnešiotas.

Geras biznis iš štampų.
Washingtone apeita vikri 

kompanija vagiliu, kurie da
rė gerą biznį iš pavogtu 
štampu. Jie vogdavo štam
pas pačtu kontoruose, fabri
ku ofisuose ir kitur. Tąsias 
pavogtas štampas pardavinė
davo perkupčiams. Perkup- 
čiai, pigiai prisipirkę stimpu, 
galėjo jąs taip-pat gana pi
giai pardavinėti.

Dabar susekta visa kom
panija sukčių. Daugelis iš 
ju jau areštuota.

Wilsonas tyli apie sdvo 
ministerius.

Wilsonas nenori nieko iš- 
anksto pranešti apie savo mi
nisterius. Jisai sako, jog ne
są jokio reikalo minėti nauju 
minister!u vardai.

Jisai pasakysiąs apie savo 
ministeriu kabinetą, kada at
sibus vieša prisieka, užimant 
prezidento vietą.
Nori, kad Gompers kalėji

me patupėtų.,
Washington, D. C. —Co- 

lumbijos Distrikto apeliacijos 
teismas būtinai nori, kad A- 
merikos Darbo Federacijos 
viršininkai S. Gompers, John 
Mitchell ir Fr. Morrison at
sitūptu kalėjiman dėlei boi- 
kotavimo žinomos firmos 
“Bucks Stove and Range Co.”

To, mat, būk tai reikalau
janti teisybė!
Teisėjų nuosprendžiai tu

rėtų būti atšaukiami.
Massachusetts valstijos le- 

gislatūron vienas atstovas į- 
nešė billiu, kad neteisirfgi 
teisėju nuosprendžiai turėtu 
būti žmonių atšaukiami.

Castro pietauja su 
Sulzeriu.

Mūsų valdžia buvo atsisa
kiusi įsileisti ant Suv. Vals
tijų teritorijos buvusį yene- 
zuelos republikos prezidentą, 
tironą Castro.

Bet varnai varnui į akį ne
kirs. Už $500 kaucijos jam 
pavelijo apsigyventi New 
Yorke. Dabar praneša, kad 
jisai jau spėjo papietauti ir 
su New Yorko valstijos gu
bernatorium.

Pabaigtinai Castro reika
lai bus nuspręsti teisme va
sario 7d.

Naujas vaistas prieš 
džiovą.

Berlyne atsirado daktaras, 
kuris išrado naujus vaistus 
džiovai gydyti. Vienas-A- 
merikos milijonierius tuojaus 
užvedė derybas su Fridma- 
nu, kad tasai atvyktu Ame
rikon. Jisai siūlo jam mili
joną doleriu, jeigu tasai iš
gydys iš 100 žmonių 95.

Šiomis dienomis iš Minnea
polis atėjo gandas, kad ten 
atsirado dar geresnis, nei 
Fridmanas, daktaraš, kurio 
vaistai būk turi dar didesnę 

Dideles diskusijos.
Philadelphia, 4 d. vasario. 

Čia atsibuvo dideles diskusi
jos tarpe socijalistiško majo
ro iš Schenectady, N.Y. drg. 
Lunno ir Th. Carmody, ge- 
nerališko prokuratoriaus New 
Yorko valstijos. Didelė žmo
nių auditorija klausėsi tu 
diskusijų.

Žmonės karštai plojo del
nais, kada Lunn pasakė, jog 
tik viena socijalistu partija 
užaugo šiais rinkimais. Aiš
kus pergalėjimas krypo j 
Lunno pusę.

Dėlei raudonos vėliavos.
Harrisburg, Pa.—Legisla

tures komisija atmetė billiu- 
apie uždraudimą vartoti pa
rodose raudoną vėliavą. Tą
jį billiu buvo įnešęs Walton 
iš Lawrence’o, didelis soci
jalistu ėdikas.

Mainierių streikas.
Pereitame N ry “L.” mi

nėjome apie streiką Wilkes 
Barre, Pa. Dabar “The Call” 
praneša apie streiką iš Mine
ville, N. Y. Streikas puikiai 
sekasi ir vis didyn eina, nors 
bosai ir gązdina nepriimsią 
niekuomet į darbą tu darbi
ninku, kurie nesugrįžš iki 
tam tikrai paskirto laiko.
Žydų laikraštininkų strei

kas tęsiasi.'
Žydu laikraštininku strei

kas New Yorke tęsiasi. Jie 
reikalauja nemažiau 25 dole
riu į savaitę algos ir būtinai 
nori išsikovoti, kad jiems ne
reiktu daugiaus rašyti, kaip 
tris špaltas į dieną. Strei
kuoja trijų dienraščiu ben
dradarbiai. Juos šelpia uni
ja. Jie turi viltį, kad laimės 
kovą.

Kada gi apie tai galės sva
joti lietuviu laikraščiu ben
dradarbiai!
Ar bus plieno darbininkų 

streikas?
Pittsburge atsibuvo kon

ferencija unijos atstovu iš 
Chicagos, Clevelando, Young- 
stowno ir kitu miestu. At
stovai manė, kad šitas laiko 
tarpas yra neparankus strei
kui apšaukti.

Ką padaro “ugnelė”?
Pereitais metais New Yor

ko valstijoj buvo 12,835 gais
rai. Jie pridarė nuostolio 
net ant $12,850,954.

Pastebėta, kad retai kur 
taip tankiai būna gaisrai, 
kaip pas mus.

Myliuso dar neįsileido.
Apie Myliusą jau rašėme. 

“Ellis Island” valdžia nenori 
jo įsileisti, nes jisai būk kri- 
minališkai apšmeižęs Angli
jos karalių Jurgį V, būk ta
sai kadaise buvo vedęs ad
mirolo Sermouro dukterį ir 
turėjęs legųlišku vaiku.

Myliuso \dalykai bus per- 
kratinėjami Suvienytu Val
stijų apskričio teisme šiomis 
dienomis. Už Myliuso įsilei
dimą rūpinasi immigrantu 
globojimo lyga.

Streikas pasibaigė.
“Boston Post” praneša, 

kad streikas Rankine ir Bra- 
ddocke (apie Pittsburgą) pa

vertę. Pirm to Amerikoj bu
vo pasigarsinę du daktarai, 
kurie išgydą džiovą naujau
siais metodais.

Reikia pasakyti, kad čia 
labai sunku atskirti, kur pra
sideda melas ir baigiasi tei
sybė.

Valstija turi pridaboti 
Pieną.

New Yofke dabar atsibu
vo konvencija, kurią sušaukė 
draugija kovai su džiovos iš- 
siplatinimu visose Suvieny
tose Valstijose. Konvenci
joje dalyvavo labai daug žy
miu visuomenės veikėju ir 
daktaru.

Visi pripažino, kad valsti
ja turi būtinai pasirūpinti 
pieno prižiūrėjimu, kadangi 
falsifikacija labai smarkiai 
išsiplatinusi.

Debs’o žodžiai apie kriau
čių streiką.

E. Debsas, socijalistu par
tijos kandidatas ant prezi
dento Suv. Valstijose, ap
skelbė laišką, kuriame prašo 
ateiti pagelbon streikuojan
tiems kriaučiams: “Visa ša
lis gyvai užinteresuota pasi
sekime kriaučių streiko ir vi
sa galybė darbininku judėji
mo, kaip ekonomiško, taip ir 
politiško, turi būti atkreipta, 
kad pagelbėjus strei i. j . 

Tardymas kongrese galėtu 
atnešti žymią naudą ir atves
tu fabrikantus prie jausmo. 
Todėl, kaip socijalistu parti
jos skyriai, taip ir unijos tu
ri susivienyję reikalauti pa
našaus ištirimo. Taip-pat 
nereikia užmiršti ir apie me
džiagišką pagelbą streikie- 
riams. Kiekviena pirmei
viška draugija ir kiekviena 
socijalistu kuopa morališkai 
priversta yra įnešti savo dalį 
karišku reikmenų. Dabar iš
aušo valanda, kurioj darbi
ninkai turi parodyti ištikimy
bę savo klesai ir savo prie
dermės supratimą linkui tos 
dalies savo kūno, kuri taip 
smarkiai kovoja už duoną.”

Pasakykite, kriaučiai, ar 
Taftas, Wilsonas, Roosevel- 
tas kviečia, kad jums pagel
bėtu? Jūs pats žinote, kad 
nekviečia!

Philadelphijos kriaučiai į 
streiką!

Philadelphijos kriaučiai su
judo. Valanda iš .valandos 
laukiama apskelbiant strei
ko.

Lietuviu kriaučių esama į 
500. Atsibuvo lietuviu kriau
čių prakalbos, kuriose kalbė
jo kriaučių organizatorius p. 
Augunas ir drg. Stasiulevi
čius.

Bosas užmušė mergaitę.
Rochester, N. Y.—Kriau

čių streikas negalėjo apsieiti 
be tragedijos. Viena mergi
na užmušta ir trįs ypatos su
žeistos laike demonstracijos 
ant Clifford avė. Šovęs bo
sas Sauter, pro kurio šapą 
demonstrantai praėjo.

Užmuštosios mergaitės pa
vardė Yda Braeman, 17 me
tu.

Sauter areštuotas ir kalti
namas užmušime pirmo laips
nio.

UZSIENYJ
Didelės riaušės Neapoly.
Neapolis, 4 d. vas. (Itali

ja.) Didelės riaušės kilo Nea
poly iš tos priežasties,! kad 
valdžia apdėjo mokesčiais pa
čius reikalingiausius maisto 
daiktus. Mat, Italijos val
džia, išsikaštavusi per karą, 
dabar nebežino jau, iškur 
lupti pinigus.

Apie 20,000 žmonių pada
rė didelę demonstraciją ir no
rėjo įsiveržti į miesto rotušę. 
Išpradžiu jiems pastojo ke
lią policmanai, bet demons
trantai juos išvaikė, j Tuo
met pašaukta ginkluota ka
valerija, kuri su nuogais kar
dais šoko ant minios. Minią 
pavyko išvaikyti. Daug žmo
nių sužeista. Demonstraci
jos atsibuvo ir Neapolio prie
miesčiuose.

Buvo atlaikytas didelis mi
tingas, ant kurio proklamuo
ta 24 vai. streikas, kaipo 
protestas.
Menelikas ir vėl numirė.
Menelikas— tai Abisinijos 

karalius. Abisinija—kalnuo
ta šalis juoduju krikščioniu 
Centrališkoj Afrikoj. Apie 
Meneliko mirtį jau daug sy
kiu buvo pranešama, bet ji
sai kaip buvo gyvas, taip ir 
likdavosi. Na, bet šiuom sy
kiu tikrai užtvirtina, kad jau 
jisai mirė, o jo vietą užėmė 
17 metu karalaitis.

Visur žmonės juda, tik A- 
bisinijoj viešpatauja kapiniu 
tyla.
Karalius ir karalienė bijo

si savo šešėlio.
Kada Anglijos karalius ir 

karalienė važiavo iš Windso- 
ro į Bukinghamo palociu, tai 
jų automobiliu iš pryšakio ir 
užpakalio lydėjo detektyvu 
automobiliai. Karalius ir ka
ralienė ypač pradėjo bijotis, 
kada buvo pasikėsinimas ant 
Indijos vice-karaliaus.

Laike baliaus Bukinghamo 
palociuj visu moterų vardai 
buvo kontroliuojami, kad 
kartais neįsiskverbtu kokia 
sufragistė.

Vargas tiems ponams ka
raliams!
Streikas jūros aficierių.
Marseille, 4 d. vas. (Fran- 

cijoj.) Sustreikavo aficieriai 
pirklišku laivu “Madona,” 
“Canada” ir “Germania.” 
Laukiama generališko strei
ko visu aficierių ant pirkliš
ku laivu.

Tie laivai vaikščiodavo tar
pe Marseille ir New Yorko.
Meilinasi prie republikonu

Ispanijos karalius, maty
damas, kad jam gal prisieiti 
riestai, pradėjo meilinties 
prie pirmeiviu ir republiko
nu. Pasišaukęs republikonu 
vadą, ilgai su juomi tarėsi. 
Pasižadėjo ateity nedaryti 
jokiu varžymu laike rinkimu. 
Popiežiui jau pranešta, kad 
valdžia rūpinsis, jog be jos 
pavelyjimo nevalia bus įkur
ti jokio vienuolių ordeno. Už
tat popiežius baisiai įpyko.
Adrianopolis bombarduo

jamas.
Bulgaru ir serbu kariume- 

nė bombarduoja Adrianopolį.

Pabėgėliai iš Adrianopolio 
sako, jog miestui užteks mai
sto bent ant keturiu mėne
siu.

Bulgaru aeroplanas pakilo 
virš miesto ir pabėrė pundus 
atsišaukimu, kuriuose buvo 
kviečiama pasiduoti. Kad 
Adrianopolis gali ilgai išsi
laikyti, "apie tai praneša ir iš 
paties Konstantinopolio.
Albanai sumušė serbus.
Austrijos agentai privežė 

Albanijon daugybę ginklu ir 
apginklavo jais albanus. Au
strijos tikslas—sukiršinti al
banus prieš serbus. Prane
ša, jog tarpe apsiginklavusiu 
albanu ir serbu buvęs mūšys. 
Albanai sumušę serbus.
Japonijos atstovai ir val

džia.
Tokio, 5 d. vasario. Dide

le balsu dauguma Japonijos 
parlamentas išreiškė neužsi- 
tikėjimą valdžiai. Ypač pik
tinosi atstovai, kuomet val
džia paaiškino apie išlaidas.

Reikia pažymėti, kad val
džia yra atžagareiviškose 
rankose.
Bomba užmušė 20 žmo

nių.
Foochow (Chinija.) Kada 

gubernatorius vietinės pro
vincijos važiavo tiltu, į jį me
sta bomba. Gubernatorius 
nenukentėjo, bet užtat, bom
bai sprogstant, užmušta 20 
chiniečiu-praei viu.

Lenkai buvo įtaisę tikrą 
mūšį.

Netoli Krakovo lenkai bu
vo įtaisę tikrą mūšį, kuriame 
dalyvavo jaunuomenė ir 
daug valstiečiu su inteligen
tais. Buvo net seserų mie- 
laširdystės.

Dalis lenku perstatė savi
mi rusu kariumenę, dalis gi 
—lenku kariumenę.

Tai parodo, kad lenkai vi
sai ne juokais rengiasi peš- 
ties su rusais, jeigu kiltu ka
rė. Lenku mokytoju fede
racija Galicijoj išnešė rezo
liuciją, kad Lenku karalystė 
būtu prijungta prie Austri
jos.
Ne kas vyras iš kapucino.

Miunchen (Vokietija.) Tū
las Auracher prieš 13 metu 
buvo kapucinu ordeno narys. 
Prieš kelis metus jisai įsimy-. 
Įėjęs į vieną moterį ir apsive
dęs su ja. Dabartės tasai 
kapucinas vėl sugrįžo į dva
sišką stoną, palikęs savo pa
čią be priežiūros. Kasžin ka
da jisai vėl užsigeis moteries 
meilės?
Turkijos liaudis nesikarš- 

čiuoja.
Londonas, 6 d. vas. “Daily 

Telegraph” spausdina kores
pondenciją iš Konstantinopo
lio, kurioj pranešama, kad 
turku liaudis liovėsi rūpinu
sis kare, kadangi esanti var- 
gingiausiame padėjime. Mat, 
liaudžiai visiškai nerūpi, kok
sai likimas patiks Konstanti
nopolį.

Konstantinopoly atsibuvo 
didelė prieš kariška demons
tracija. Susirinkusi minia 
šaukė, kad jaunaturkiai, ku
rie taię nori kariauti, yra pa
prasti žmogžudžiai.

Kareiviu padėjimas irgi 
vargingas.

Naujas tikėjimas.
Seniaus buvęs didžiausiu 

juodašimčiu vienuolis Iliodo- 
ras, kaip jau rašėme, dadar 
yra atskirtas nuo pravoslavu 
tikėjimo. Kaip praneša tū
las dienraštis, Iliodoras su
manęs sutverti naują tikėji
mą, paremtą “išmintimi ir 
gamta.” Jisai pripažįstąs že- 
nybas be šliūbo. Naujo tikė
jimo išpažintojai skiriasi sau 
už šventuosius Kristų, Bud- 
dą, Mahometą ir grafą Levą 
Tolstojų.

Ir kas tik žmonėms galvon 
neateina!
Pasimeldė ties Tolstojaus 

kapu.
h. Yra betgi tikrai religišku 
žmonių. Štai vienas pravos
lavu dvasiškis būtinai norėjo 
pasimelsti ties grabu L. Tols
tojaus, nors jisai ir buvo at
skirtas nuo pravoslavu baž
nyčios. Važiavęs tasai dva
siškis kelis šimtus myliu ir pa- 
galiaus atlikęs, ką liepusi 
jam sąžinė.

Provokacija.
Atstovas Keinis 25 d. lap

kričio p. m. gavo iš Rygos 
laišką neva J. Tverijono ra
šytą. Tame laiške visaip 
koliojamas Keinis, kam jis 
neužleidęs savo vietos d-rui 
Bukontui. Vėliau paaiškėjo, 
kad Rygos J. Tverijonas, ku
ris yra draugu darbininku la
bai gerbiamas, šitokio laiško 
atstovui Keiniui visai nera
šęs. Taigi padaryta bjauri 
provokacija.

Vadinasi, kokio tai šunin- 
teligenčio (nes laiškas lietu
viškai parašytas beveik be 
klaidu) provokatoriškai pasi
naudota įtekmingo darbinin
ko vardu, kad skaudžiau tuo 
būdu užgavus “nemokėlį” 
atstovą.

Šnipai.
Sosnovicuose suėmė Aus

trijos atsargos aficierį Češkę, 
jo žmoną ir inžinierį Kali- 
chą, kuriuos įtarė, kad šni- 
pavę.

Netoli Gomelio valstiečiai 
sučiupo užsikabinusį už me
džio lakstytuvą, kuriuo lėkę 
du lakūnu. Abudu suimtu. 
Prie ju rado fotografijos kor
teles, kuriose juodu abudu 
atmušti Austrijos aficierių 
rūbais. Rusiškai nemokėjo 
nė vienas. Abudu lakūnai 
nugabenti Kijevan.

Varšuvos karo apygardos 
teismas nuteisė 4 metams 
katorgon už šnipavimą Vo
kietijos valdinį Emilį Valari- 
ną.

Sudaužė Jėzusėiį.
Marijavitu bažnyčioje Lod- 

ziuje per mišias įėjusi katali
kė pagavusi iš ėdžiu gulinčią 
Jėzaus stovylėlę, koliodama 
marijavitus, sudaužiusi. Ka
talikė suimta.

Mėgino nusidurti.
Mintaujos kalėjime mėgi

no nusidurti slaptosios polici
jos agentas Davus, kurs 1905 
metais daug žmonių \yra nu
varęs į aną pasaulį.

Mat, ir šnipams nevisuo- 
met Velykos.

RUSIJOJ LIETUVOJ
Nauji laikraščiai.

—Vilniuje pradėjo eiti 
“Kelias”, mėnesinis marksi
stu laikraštis.

—Kaip girdėjome, žada 
pradėti eiti dar vienas laik
raštis Rygoje. Neturėdami 
tikru žinių, su paskelbimu 
laikraščio vardo palauksime.

Kareivių draugijos.
Prūsu Lietuvoj nepapras

tai prasiplatinusios taip va
dinamos kareiviu draugijos. 
“Birutė” rašo, jog Tilžės 
mieste ir apskrity yra 16 pa
našiu draugijų- Uždavinys 
tu draugijų—platinti vokiš
ką patriotizmą.

Senovės kapai.
Baltruškiemiuose, Lankos 

apskričio, dvarininko Didla- 
pio darbininkai atrado, nuka
sant kokią kalvą, daugybę 
žmonių kaulu, šalę tu ir ar
kliu. Taipojau rasta ir daug 
pinigu, bet tie jau taip su
trūnėję, jog negalima išpa
žinti, kokios kilmės ir kokiu. 
Sprendžiama, kad veiklaus 
tai iš Žuvėdu (Schweden) ga
dynės, kaip jie atsilankyda
vo į Baltmarės pakraščius 
užgrobti lietuviu turto.

“Birutė”.
Girtuokliai.

Žarėnai, Telšių apsk. Slap
to degtinės pardavinėjimo, 
kaip ir paprastai girtavimo, 
vaisius esti visokis ištvirki
mas. Taip buvo ir su Žarė
nais, kaip jau rašėme. Pas
kutiniu laiku Žarėnuose peš
tynės ir peštynės. Neseniai 
mušeikos tiesiog paskerdė 
Gricių. Gruodžio 21 d. va
kare kilo vėl triukšmas mie
stelyje; girtuokliai per prie
vartą ėmė pakiemiais reika
lauti degtinės ir vieną žydą 
padusino.—“Na, ryt tai mie
stelis degs”,—kalba nusigan
dęs žydas.—“Neduokite deg
tinės ir nebus tokiu triukš
mu”.—“Męs neduodam, bet 
yra tokiu koks dešimts, jie 
duoda. Kas jiems daryt”.— 
“Reikalaukite ponios, kad 
ju nebelaikytu”.—“Ponia ža
dėjo nuo šv. Jurgio nebelai- 
kyt, bet kas ją žino”. Žydas 
ketino paimti uredninką ir 
pereiti per slaptas smukles, 
grąsindamas, kad ant ryto
jaus (šv. Barboros atlaidus 
ir kermošių) jie nebeduotu 
degtinės. Kilo vėl triukš
mas. Pagrįžęs iš savo nuo
vados, urednikas puolė ant 
triukšmadariu, bet iš pusės 
garsiu girtuokliu tėvas su 
sūnumi — Monkus pasiprieši
no; sako, jam kalaviją su- 
lankstę. Žinoma, ir jųdvie
jų nesigailėta. Ant rytojaus 
dieną degtinės nesipainiojo, 
bet vakare vis dėlto atsivėrė 
jos šaltinis. Vakare apie 6 
valandą buvo girdėti net šau
dantis. Pasibaigė .tuo. kad 
lig 10 girtuokliu triuKŠma- 
dariu suimta. Po to gal kiek 
aprims miestelis.

“Viltis”.
Sodžių skirstymasis vie- 

nasėdžiais.
Šiemet Kauno gub. daug 

mažiau, kaip pernai, valstie
čiu, norinčiu savo sodžius 
vienasėdžiais išskirstyti.



LAISVE

deų uzsitikejimą savo spe 
mis—gal ne netinka. Gal

SPAUDOSBALSAI
“Kelias“—naujas laik

raštis.
Tik ką gavome iš Vilniaus 

naują mėnesinį laikraštį “Ke
lią”. Laikraštis išreiškia nuo
mones pačios kairiosios vi
suomenės dalies, būtent dar
bininku demokratijos.

Žmonėms, kurie įpratę 
tiktai paviršutiniškai žiūrėti 
į gyvenimo reikalus ir visuo
menės ęantikius, gali išsiro- 
dyti, kad Lietuvoje šiuomi 
laiku tėra tik dvi partiji—ku
nigu ir pirmeiviu. Patsai gi 
“Kelio” pasirodymas reiškia, 
kad esama dar ir trečios par
tijos.

Tiktai trįs straipsniai tel
pa “Kely” ir visuose aptaria
ma prasunkusieji Dūmos rin
kimai. Čia męs susitiksime 
ne vien su kritika juodvarni- 
jos, bet ir su krįtika nepa
stovios, neprincipiališkos tak
tikos ponu pirmeiviu, kurie 
tarpais dedasi dideliais radi
kalais, o tarpais ir žingsnio 
nežengia be klebonijos nuro
dymu.

Kauno gub. Dūmos rinki- 
kimų apžvalgininkas suteikia 
puikią charakteristiką demo
kratu (pirmeiviu) veikimo:

“Žvairumai pažiūrose ir taktikoj -tai 
nepagydoma pirmeiviy liga, atsiradus iš 
to, kad jie ligišiol nėra sau aiškiai pasi
sakę, keno reikalus jie gina ir kuore-' 
miasi; ir todėl nėra pas juos aiškios pro
gramos visuomenės reikaluose. Tie žmo
nės, išjoję iš kiemo laukan, kuone visuo
met pameta kelią ir paskui ten joja, kur 
Sunjs loja...”

Nelaukite- j Kanossą nei= 
sime.

“Lietuva”, kurią leidžia ne 
žydiškas bankierius “pan Ol
szewski”, labai mėgsta mo
ralizuoti.

Kad bankui biznis sektųsi, 
užvis labiausia reikalinga 
koncentracija nacijonališkų 
spėkų. “Vyrai, glauskimės į 
ratą!” Kuodaugiausia auto
ritetu, kuomažiausia kritikos! 
O tuomet, kada nebus jokios 
kritikos, galės privažiuoti 
šimtai Olšauskių -Tumu, ga
lima bus patalpinti šimtus 

? riebiu apskelbimu —ir nei la
pė nelos.
Tai toksai karščiausias troš

kimas p. Olševskio ir visu tu, 
kurie nuo jo stalo trupinius 
renka.

Bet tie nelabieji “cicilikai” 
visą tą koncertą pagadina. 
Teisybė, juos už tai galima 
pabausti Konkolauskų šmėk
la, bet jie ir tos nelabai tesi- 
bijo. Tuomet, pamatę, jog 
nieko nepeš piktumu, vėl pra
deda gražumu. Paskutiniame 
N ry “Lietuva” jau glosto 
“Kovą”. Iš kur tasai švel
numas? Gi todėl, kad “Ko
va” išsitarė, jog “taktiškai 
elgianties, galima išvengti 
kivirčių”. Bet principiahš- 
kuose dalykuose ir “Kova” 
žada nenusileisti.

Kokios gi bus praktiškos 
pasekmės įo “naujo” kurso?

Ogi tokios: męs be jokio 
pasigailėjimo statysime “Lie- 

A tuvą’’ prie gėdos stulpo, ka
da 1) ji paleis šlykščias pa
skalas apie savo politišku 
priešu žydiškumą, 2) kada ji 
parduos už “30 grašiu’’ lietu
viu darbininku reikalus re- 
publikonams ir demokratams 
(apskelbimai), 3) kada ji rengs 
panašias į Konkolausko begė
diškas avantūras ir stengsis 
sukiršinti žmones prieš soci- 
jalistus, 4) kada ji nuolat bu- 
čiuosis su klerikalais ir slėps 
nors ir bjauriausius Macochų 
kompanijos darbus.

Ar tai bus mažmožiai, ki
virčai? Ne, tai bus principia- 
liška kritika. Jeigu jūs susi
tarėt su juodąskvermais, tai 
tik todėl, katik todėl, kad vieni kitiems 
pasižadėjot€\įylėti apie bjau
rius ir peiktinus darbus. Jūs 
sau galite “čiulbėti” kleboni
jose su kapucinu ir su panom 
Magdelenom.

Męs gi turime svarbiu dar
bu. Męs turime lavint žmo
nes politiškai, pagelbėti jiems 
streiku kovoje, Kviesti juos 
prie organizacijų.

Todėl nelaukite... į Kano- 
ssą neisime. Męs neatlošime 
sušalusio, nuvargusio ir nu- 
plyšusio imperatoriaus Hen- 
richo rolės, kuris basas, žie
mos laiku, stovėjo ties pilies 
Kanossos mūrais ir prašė po
piežiaus atleidimo.

Męs “Lietuvai” pasakysi
me: lapė maino savo plauką,' 
bet klastos niekad nemaino.

Sifilis yra viena iš labiau
sia išsiplatinusiu ligų įr jo is
torija yra labai įdomi. Seno
vėj žmonės negalėjo pažinti 
įvairiu odos ligų. Biblijos iš
sitarimai nurodo, kad toji li
ga buvusi išsiplatinus tarp 
žydu. “Tie Egypto raupai, 
tas šašas, kurilą niežėjimo tu 
negali išgydyti” — tai grei
čiausia bus ne kas kitas, kaip 
sifilis. Apystovos dėl tos li
gos išsiplatinimo, reikia ma
nyt, buvo* visai atsakančios, 
kuomet Moabo dukterįs pa
viliodavo Izraeliaus vaikus į 
savo pinkles.

Kitose šalyse tūlos religiš
kos sektos tiesiog sankcijona- 
vo orgijas. Paveizdan Asyri- 
joj Baalo ir Afros kultas (gar
binimas); Graikijoj—Atrody
tos ir Dionizo; Romoj — Ve
nus, Bakchus ir Priapus’kul- 
tas. Daugelis iš senovės re
ligijų netik ;ką daleido lytiš
kąjį palaidumą, bet tiesiog 
platino su savo religiškomis 
ceremonijomis. Suprantama, 
tai buvo geriausios apystovos 
sifilio išsiplatinimui.

Tačiau senovėj sifilis nebu
vo taip išsiplatinęs, ne taip 
lengvai juomi užsikrėsdavo, 
kaip mūsų laikuose. Galbūt, 
paprotys tankiai mazgotis, 
vaikščiot nuogiems po tyrą 
orą, prisidėdavo prie sulaiky
mo tos ligos išsiplatinimo.

Viduramžiu istorijoj ran
dame daug žinių apie tą ligą 
ačiū medicinišku tirinėjimu 
progresui. Apie tą ligą kal
ba daugelis rašytoju savo 
veikaluose. Bet didžiausia 
svarba priklauso XV metšim- 
čiui. Mat tame laike sifilio 
išsiplatinimas buvo taip smar
kus, kad sunku buvo rasti ant 
žemės tokį apgyventą kam
pelį, kuris būtu liuosas nuo 
sifilio. Francūzijos karalius 
Karolis VIITįsiveržė 1494 m. 
į Italiją su savo kariumene 
ir užpuolė ant miesto Neapo
lio. Jo tikslu buvo užkariauti 
šventą žemę ir sutvirtinti sa
vo viešpatiją. Francuzai 
užkrėtė to miesto gyventojus 
sifiliu. Iš Francūzijos liga 
greit išsiplatino po’visą Eu
ropą — vakarinėj Ispanijoj ir 
šiaurinėj Vokietijoj. Iš Vo
kietijos liga perėjo į Lenkiją 
ir Rusiją.

Greitu laiku visos valsty
bės tą ligą gavo, yt kokią do
vaną. Daugelio tąja liga už
sikrėtusiu žmonių kūnai bu
vo apdengti šašais nuo gal
vos iki kojų. Reginys buvo 
pasibaisėtinas; tie apleisti ir 
nustoję vilties žmonės nieko 
kito negeidė, kaip tik mir
ties. Kitu kūnas buvo ap
dengtas ronomis, suktelėju
siomis, kaip medžio žievė — 
rašo tūlas tu laiku gydytojas* 
Votys sunaikino lūpas, žan
dą, akis ir kaulus. Liga buvo 
išsiplatinus po visą pasaulį ir 
neapleido nei vienos luomos, 
nei įvairaus stovio žmonių. 
“Ji neaplenkė nei karalių,nei 
popiežių, nei sosto, nei kry
žiaus”, sakant vieno tu laiku 
poeto žodžiais.

Suprantama, atsirado daug 
teorijų, kurios “išaiškino” li
gos priežastis. Daugelis da
rė išvedimus, jog tai paeina 
nuo žvaigždžių blogos įtek
mės; mat, sako, Saturnas at
sistojo ant vienos linijos su 
Jupiteru. Neapoliečiai kalti
no savo priešus francuzus, šie 
gi vėl sakė, kad tame kalti 
italai, kaipo nešvarus ir iš-' 
tvirkę žmonės. Ispanai sa
kė, būk sifilį atvežęs Kolum
bas iš Amerikos. Kaikuriose 
vietose kaltino žydus, kuriuos 
inkvizicija išvijo iš Ispanijos.
Francūzai sifilį vadiho “ita

lu liga”, o italams jis buvo ži- 

nomas, kaipo' “francūzligė”. 
Tikintieji žmoneliai vadino 
sifilį net šventųjų vardais, 
kaip Sancti, Macri, Fiatri ir 
t. p. Žodis sifilis gimė iš ži
nomu Frakastoriuso eilių, ku
riose sakomi, kad toji liga 
esą atsiusta dievo,'kaipo bau
smė tūlam piemeniui vardu 
Syphilus (Sifilius), kuris nie
kinęs dievus dėl savo aviu 
ligų.

Dr. F. Matulaitis.

Kaip turime gydyt 
mūsų teatrą?

“Taip statyt muzikališkus 
veikalus reikia palikt amato- 
riams-muzikams, bet ne to
kiam’muzikui, kaip p. M. 
Petrauskas”.

Šitaip yra užbaigta “Lie
tuvos” (N5) korespondencija 
iš Brooklyno apie neseniai ten 
loštą operetę “Kaminkrėtį” 
ir operą' (?) “Šienapjūtę”.

Kas, ar čia tik ne “šmeiži
mas” visu gerbiamojo Pet
rausko? “Palikt amato- 
riams”... bet ne Petrauskui. 
Čia jis sulyginta su amato- 
rium...

Amatorius yra mylėtojas, 
mėgėjas, kuris iš to duonos 
nevalgo.

Petrauskas valgo duoną iš 
muzikos.

Bet jo aktoriai — visi ama- 
toriai.. Ir jie taip prastai at
liko: nemokėjo arba užmiršo 
savo roles, kaip koresponden
tas rašo. Geriau sakant, ne
mokėjo žodžiu. Per tai kelios 
scenos, dagi juokingiausios, 
visai perniek praėję.

Ar būt buvę geriau, jei 
tuos lošimus būtu rengęs ir 
vedęs koks “amatorius”, one 
Petrauskas?

Vis tas pats.
Visur ir visada pas mus taip 

dedasi su teatrais.
Pirmą sykį da šiaip taip pa

sistengia geriau prisirengt. 
Paskui rengėjai ir aktoriai 
įgauna biskį drąsos ir puiky
bės, iš to gema jiems užsiti- 
kėjimas, kad pataikys ir be 
repeticijų (mokinimosi), o an
tra, jei nepataikys, tai kas? 
Ko aš bijau? Kvailiams vis 
bus gerai... Lyg aš čia kokią 
naudą turiu?

Tai toks ju išsiteisinimas 
prieš savo sąžinę, arba prieš

** *
Ar aš čia turiu kokią nau-

Šitas klausimas tai svar
biausias. Ir jis turi būt la
bai svarbus, jieškant vaistu 
mūsų teatrui. Dėl to aš ir 
savo veikalėly ‘‘Teatras žmo
nijos gyvenime” patariau ak
toriams žiūrėti, kad būtu 
jiems nauda. Bent trečią~sy- 
kį rengiant teatrą, reikia šio
kio tokio uždarbio teatrališ
kai kuopai ir jos nariams.

Aktoriai turi to norėt. Jei 
kuris nenori naudos nei vie
no dolerio, geriaus tokį ne
priimti į aktorius. Toks “pa
sišventėlis”, kelintą syk lo
šiant, nieko nepaisys, neišsi
mokys, neloš gerai, nesistengs 
pataikyt publikai, kad ji ir 
kitą sykį ateity pažiūrėt loši
mo.

Publikos atsilankymas reiš
kia naudą rengėjams ir pa- 
ūgėjimą teatrališkajai dailei. 
Bet jos priversti negalima, 
kad eitu žiūrėt teatro. Rei
kia, kad teatras publikai pa
tiktu, būtu, smagus, kad jos 
dvasią pakakintu, duotu dva
sišką naudą, tada ji lanky
sis.. * **

Sako, Brooklyno “operų” 
giesmininkai buvo visai ne
prisirengę. Tiesa/ Aš ir ste
bėjausi, išgirdęs, kad toks 
svarbus teatras į taip trum
pą. laiką surengta. Reikėtų

VU KOCHANOVSKI.

Verta P. POSMYLA.

bėnt apie 10 repeticijų tam 
atlikt. Bet ar tas galima, 
-žiūrint iš medegiškos pusės ir 
kad laikas trumpas? Aktorių 
būta ne visu vietiniu; kaiku- 
rie buvo iš taip toli, kur tik 
viena kelionė į vieną galą lė- 
šuoja apie 4-5 dolerius. Ar 
gi galima norėt, kad gerai 
prisirengtu?

Juk tai pasišventimas, di
delė auka iš aktorių pusės. 
Kaikurie iš ju net bizni savo 
apleido dėl “Kaminakrėčio”. 
Čia jau anas nurodymas į ne
paisymą apie lošimą ir perdi- 
delį užsitikėjimą savo spėko
mis—gal nė netinka. Gal iš- 
tikro čia vienas tik rengėjas 
Petrauskas kaltas...

* * *
Reikia gydyt mūsų teatras. 

Jis tik pradėjo kilti ir puola. 
Jau jeigu jis šiteip žemai nu
puolė tokiam Brooklyne ir, 
ypač, Chicagoj? tai baisu. 
Ten tiek yra tųjų tfiūs inteli
gentu, dailės ir mokslo stul
pu. Jie turi viešas ir slaptas 
draugijas, kontroliuojančias 
kiekvieną mūs visuomenės 
pasikrutinimą ir štai ten 
dailė voliojasi, nupuolus že
mai, visai žemai! Po pagrin- 
domiš!

Galvokit, vyrai, kaip ją pa
kelti, pagydyt ir užkelt vėl 
ant pagrindu* Suraskim prie
žastis.

J. Baltrušaitis.

Plieno darbininkai, 
sukruskite!

Plieno trustas, 
iausias trustas

Pasidariau iš dirpo kilpą ir pradėjau 
jį rišti už šakos. Mano rankos drebėjo, 
širdis apmirė... “Na, štai tuo jaus, reiškia, 
ir pabaiga visiems kentėjimams,—pamis
lijau aš,—tuo jaus prasidės amžinas ramu
mas, amžinas nebuvimas”.

Stengdamasis apie nieką nemislyti, 
aš greitai užnėriau ant kaklo kilpą ir, pri
traukęs pilną krūtinę oro, laikydamasis 
rankomis už šakos, pradėjau leistis žemyn. 
Paskui išleidau iš ranku šaką ir pasilikau 
kaboti ore.

Ir tame momente, kuomet kilpa tvir
tai ir skaudžiai suspaudė mano gerklę ir 
aš pasijutau visiškai be jiegu ir bedūstąs, 
visas mAno gyvenimas staiga su nepapra
stu aiškumu sužaibavo mano smegenyse... 
Pralėkė kūdikystė su motinos meile; ne
rūpestinga jaunystė su linksmomis, lai
mingomis svajonėmis...

Pralėkė daugybė visokiu smulkmenų, 
apie kurias net buvau pamiršęs ir mislyti. 
Tas visas praeities besivaidinimas man 
pasirodė toksai kšviesus, toksai gražus, 
koks niekuomet nebuvo mano gyvenime...

Ir prisiminimas, kad gyvenimas jau 
niekuomet daugiau nebegrįžš prie manęs, 
kad jau aš einu į amžiną nebūtybę, į nie
ko nejautimą, staiga man pasidarė toksai 
baisus, kad norėjosi dejuoti, šaukti, blaš
kytis su smarkiausia jiega ant diržo...

Bet išpalengvo atsiminimai pradėjo 
užgęsti. Tamsiau ir tamsiau darėsi ma
no akyse, sunkus ir ’kankinantis kvėpavi
mas darėsi visiškai negalimu...Rodėsi, kad 
štai-štai -ir perplyš krūtinė... “Mirtis, mir
tis, mirtis”,—mislijau aš. Dar akiemirk- 
snis—ir aš netekau sąmonės.

Plieno darbininkai, ateina 
ir jūsų eilė parodyti, jog no- 
rite'būti žmonėmis. Streiku 
banga persimetė po visą A- 
meriką, išbudindama ir para
gindama prie kovos net di
džiausius susnūdėlius.

Sąlygos, kuriose gyvenote 
ir tebegyvenate, yra nepa
kenčiamos. Plieno trustas, 
tasai 
visoje Amerikoje, kaip sma
kas su devyniomis galvomis, 
ligišiol dar nėra apveiktas. 
Jums_ prisieina tas smakas 
apgalėti. Streikavo audėjai, 
streikavo angliakasiai, strei
kuoja kriaučiai ir veiteriai. 
Argi jau jūs būsite paskuti
niais?

Pittsburgo apygardose jau 
prasidėjo streikas. Chica- 
gos plieno dirbtuvėse trusto 
bernai jau pranešė, kad pa
kels algas. Vadinasi, jie jū
sų bijosi, nes numano, kad, 
susiorganizavę plieno darbi
ninkai, tai tokia jiega, kurios 
neparblokš ir pikčiausias per
sekiojimas. Plieno dirbtuvė
se dirba ateiviai. Jūs, atei
viai, kuriuos kapitalistiška 
valdžia visokiais būdais per
sekioja, kuriuos, pagaliaus, 
net Amerikon nenori įsileisti,. 
jūs sutveriate plieno trustui 
didžiausius turtus!

Jūs sutveriate daugybes 
turtu, bet patįs dirbate bjau
riausiose sąlygose, gyvenate 
pasmirdusiame dūmais ore. 
Kapitalistai nori paversti jus, 
o daugybę jau ir pavertė, į a- 
riamus jaučius. Jūs gi, bro
liai, turite parodyti, kad ir 
jūsų krūtinėje širdis plaka, 
kad ir jums miela ant svieto 
gyventi.

Kad męs galėtume atsi
spirti prieš trustą -mums rei
kia vienybės. Prie vienybės 
mus veda organizacija—uni
ja. Be unijos męs būsime 
išblaškyti, męs būsime tam- 
sūnais, kuriems pavogė ju 
spėką ir galingumą.

Todėl, nepaisykime religi
jos skirtumo, nepaisykime 
tautos skirtumo, nepaisyki-' 
me amato skirtumo. Visi 
plieno darbininkai privalo su
tverti galingą, tūkstantinę 
uniją, kuri bus baisi savo so- 
lidariškumu.

Riškitės į uniją ir stokite į 
kovą. Bus gėda tiems, ku
rie atsiliks nuo visu.

Neatsilikite ir jūs, lietu
viai! Tegul nei vienas jūsų 
draugas nedrįsta pasakyti, 
kad lietuviai yra tamsus 
žmonės, netikę prie organi
zacijos.

Mūsų* tautos darbininkai 
neatsiliko nė Lawrence, neat
silieka ir dabartiniame kriau
čių streike. Todėl lai neat
siliks ir plieno darbininkai!

(Užbaiga).
Aš apėjau dar plikus darželiuš ir ėjau 

šoniniu taku; Priešais mane bėgiojo vai
kai, auklės stūmė pirm savęs vežimėlius. 
Vaikščiojo, besišypsodami vienas kitam, 
įsimylėjusiųjų porelės.

Oras kvepėjo drėgna žeme ir jauna, 
ką-tik bedygstančia žolele.

Aš žiūrėjau aplinkui, ir viskas—ir bė
giojanti vaikai, ir auklės, stumiančios ve
žimėlius, ir įsimylėjusios porelės, ir link
smai žaliuojanti žolelė —rodėsi kaip-tai to
lima ir svetima. Aš mislijau: “Už kelių 
minutų jau aš būsiu toli nuo to viso...”

Aš nulindau į tankumyną. Čia buvo 
tylu ir nesimatė žmonių. Paėjėjęs kiek, 
aš Nustojau ir apsidairiau aplinkui. Visur 
juodavo medžiai ir žaliavo jauna šviežia 
žolelė. Pakėliau galvą augštyn. Ties ma
nim stovėjo augštas, šakotas medis. Koks- 
tai paukštelis tupėjo ant šakelės, retkar
čiais linksmai čirškėdamas, paskui purp
telėjo ir nulėke. Dabar jis čirškėjo kita
me medy.

Aš žiūrėjau į nuogas šakeles ir misli
jau apie tai, kaip už kelių minutų kabosiu 
ant jų, prismaugtas diržu...

Aš liūdnai nusišypsojau. “Ištikro bus 
keista iš šalies žiūrėti į inane. Vaikščiojo, 
judėjo, kalbėjo—ir štai kabo, pamėlyna
vęs, sušalęs, nekrutantis...” Man pasiro
dė, kad aš matau save kabant ant šakos. 
Man pradėjo vaidintis, kad aš jaučiu savo 
kūno sunkumą, užrišto diržo smaugimą, 
tolimą ir nepasiekiamą po kojomis žemę...

Aš pažvelgiau žemyn. Ne, žemė dar 
buvo arti. Aš jaučiau ją po kojomis. At
sikvėpiau pilpa krūtine. Paskui dar pasi
klausiau... Neaiškus, tolimi garsai dalėkė 
ligi manęs. “Tai miestas ūžia”,—pamis
lijau aš ir atsiminiau plačias, pilnas žmo
nių gatves, namus... “Prisimink, prisi
mink,—aš sau šnibždėjau,—juk daugiau 
jau niekuomet nematysi to viso.” Ir kaip 
tai keistai ir baugiai skambėjo dėl manęs 
žodis “niekuomet”.

“Niekuomet, niekuomet”,—aš tyliai 
atkartojau. Paskui apsidairiau aplinkui 
ir vėl atkartojau: “niekuomet, niekuo
met...”

Malonus vėjalis pūtė man į veidą at- 
šįlančios žemės ir jaunos žolytės kvapu, 
retkarčiais skrido per sodną miesto dundė
jimas. Aš prisiklausiau tam dundėjimui 
ir mano mintis atlankė atsiminimas, kaip 
kuomet-tai seniai, dar būdamas jaunikai
čiu, anksti pavasarį aš, pilnas šviesios vi 
ties į ateitį, taipgi vaikščiojau šiame so/1- 
ne. Tiktai tuomet buvo vakaras ir 
guje žibėjo aiškios žvaigždės. T aš 
svajojau tik apie gyvenimą—ir kaip jis 
man tuomet rodėsi gražus!

“Nejaugi man tuomet galėjo rodytis 
taip gražus gyvenimas? Nejaugi? Nejau
gi?” Aš palingavau galva ir sušnibždė
jau: “Taip, man tuomet jis rodėsi labai 
gražus neapsakomai. Aš tuomet bijojau- 
si mislyti apie mirtį, ji man rodėsi taip 
baisi ir bjauri...”

Aš vėl pažiūrėjau į medį ir vėl persi- 
stačiau save kabantį ant šakos. Ir man 
pasidarė skurdu ir nejauku, kad aš prisi
miniau savo jaunystę ir svajones apie gy
venimą ir laimę. Man rodėsi, kad ant ša
kos kabosiu ne aš, bet kas-tai kitas, man 
svetimas ir tolimas..

Ir tokis keistas jausmas tęsėsi keletą 
minutų. Paskui aš pakračiau galva ir, 

■ tarytum iš miego pabudęs, pats sau ta
riau: “Vienok jau laikas užbaigti. Gana 
mislyti apie praeitį”.

Aš nusijuosiau diržą ir pradėjau Ieš
koti šakos. Bet staiga pasijutau prade
dąs drebėti. “Nejaugi aš esu sujudęs?— 
pamislijau aš.—Nejaugi mano valia jau 
siūbuoja?” Aš užsimerkiau ir tūlą laiką 
stengiausi nieko nemislyti. “O t, štai ly
giai taip bus ir su manim, kuomet aš pa
sikarsiu. Kasgi čia baisaus? Keletas mirk
snių—ir viskas užbaigta”.

Nusivilkau švarką ir pradėjau sliuog
ti į medį. Palypėjęs kokius du sieksniu 
nuo žemės, aš apsistojau, sunkiai alsuoda
mas, ir prisispaudžiau-prie medžio lieme- 
nio. Aš pailsau, galva mano sukosi. “Tai 
vis iš nepripratimo,—nusprendžiau aš,— 
juk aš taip seniai jau nelaipioju po me
džius”.

Aš pažvelgiau į žemę. Nuo čia man 
matėsi visas didysis takas, vaikščiojanti 
juomi žmonės ir bėgiojanti vaikai. Ir ke
letą akiemirksnių aš taip žiūrėjau, bet pas
kui perbraukiau ranka per veidą ir tariau 
sau: “Kogi aš čia žiūriu, juk vistiek jau 
dėl manęs viskas užbaigta. Laikas jau, 
laikas...”

n-

Kuomet aš pabudau ir sugrįžo mano 
sąmonė, aš pajutau dasilytėjimą prie ma
no veido ko-tai minkšto, drėgno, kvepian
čio. Kur-tai gilume mano apsiniaukusiu 
smegenų sumirgėjo neaiškiai mintis: “aš 
numiriau, bet kodėl aš jaučiu...”

Aš atvėriau akis ir pamačiau prieš sa
ve mėlyno dangaus dalį, medžio šakutę ir 
šiurkštų nelygu liemenį...

Man pasirodė, kad tas viskas gerai 
pažįstama ir kad aš daugel kartu esu tai. 
matęs. Ir staigiai nedrąsi, bet aiški ir; 
svaiginanti džiaugsmo mintis sublizgėjo 
mano smegenyse: “Reiškia, aš dar nenu
miriau, reiškia, aš vis taip pat ant že
mės?!”

Pats sau netikėdamas, aš pasikėliau 
ir apsižvelgiau aplinkui. Matėsi žaliuo- 
j/nti žolelė ir medžiu eilės. Tuomet aš 
greitai pašokau ir sušnibždėjau: “Dieve 
mano, kas čia atsitiko?”

Vėl apsižvelgiau aplinkui ir pastebė
jau gulinčią šalę savęs nulaužtą medžio 
šaką, prie kurios buvo užrištas diržas su 
užnerta kilpa ant mano kalcio. “Tai, reiš
kia, aš išpuoliau drauge su šaka iš me
džio”,—pamislijau aš ir ūmai atsiminiau 
paskutines minu tas prieš nustojimą sąmo
nės. Ir baugus šiurpulys perbėgo mano 
kunu. ,

Aš greitai nunėriau nuo kaklo diržą 
ir, numetęs jį su šaka, skubiai^ žingsniais 
ėjau linkui tako. Už valandėlės jau aš 
ėjau taku, linksmomis akimis žiūrėjau į 
vaikščiojančią publiką ir į bėgiojančius 
vaikus. Truputį paėjėjęs, aš pasijutau 
nuilsęs ir atsisėdau ant artimo suolelio. 
Staiga pasidarė sunku kvėpuoti. Pasiro
dė, tarytum vėl kilpa mane smaugia. Aš 
išgąstingai sukrutėjau ant suolelio ir bau
gi mintis pervėrė mano smegenis: “Na, o 
jeigu aš tuoj mirsiu? Jeigu mano širdis 
neišlaikys tokio sujudimo ir paliaus pla
kus?”

“Ne, ne,—šnibždėjau aš, — nenoriu 
mirti, nenoriu mirti... Tegul būna didžiau
sias vąrgas, badas, šaltis, įvairiausi tru
kumai, bet bile tiktai ne mirtis, bile tik
tai ne mirtis...”

Keletą minutų aš sėdėjau ant suole
lio, nuogandžiai ir įtemptai prisiklausyda
mas skausmingam ir apmirštančiam savo 
širdies plakimui. į

Paskui, kuomet pasidarė man leng
viau, aš pasikėliau ir patraukiau lauk iš 
sodno. Aš žiūrėjau į mėlyną augštą dan
gų, į žaliuojančią žolelę, į sprogstančias 
medžiu šakeles, į besivaikščiojančią publi
ką—ir viskas tas man pasirodė nepapras
tai brangu ir artima. Juk aš taip pripra
tau prie to viso, taip suaugau su tuo vi
su...

Už valandėlės aš išėjau iš sodno...
Dabar pas mane atsirado viltis, švie

si viltis, kad laimė turės nors kartą ir man 
nusišypsoti,...

—Ir visgi man laime galų-gale nusi
šypsojo,—užbaigė savo pasakojimą Lyž- 
nikovas.



LAISVE

Meilė ir riioteris.
Meilė-tai gyvybė!—pasa

kė filosfas Fichte. Be jos 
būtu tiktai šalta žiema, ap
mirimas. Štai, paveizdan, 
miškas. Ąžuolai, beržai, pu- 
šįs ir kiti medžiai puošiasi 
rūbais—lapais; gėlelės glau
džiasi viena prie kitos, žydi 
ir puiku kvapsnį išduoda. 
Koks tai puikus dėl žmogaus 
reginys! Jeigu nebūtu mei
lės,—lytiškojo pritraukimo— 
tai gamtoje nebūtu tiek daug 
įvairiu spalvų, malonaus 
kvapsnio ir tokio puikaus re
ginio. Meilės svarba gamto 
je labai didelė. Bet dar di
desnę svarbą ji turi žmonių 
gyvenimo, o ypač moters gy
venime. Mat, visa moters 
esybė, jos būdas reikalauja 
meilės, glamonėjimo, prijau
timo, nes priešingam atsiti
kime ji vysta, nyksta ir pra
randa savo geriausias ypaty
bes; moteriai meilė reikalin
ga taip-pat, kaip augmenims 
saulės spinduliai.

Kalbant apie meilės jaus
mus, reikia neužmiršti dvie
ju skirtingu elementu: asme
niško ir lytiško. Pirmasai 
turi didesnę linkmę vien tik 
savo geidulį užganėdinti, 
antrasai gi—veistis. Pasvy
rą meilėj ima viršų asmeniš
ko smagumo elementas, to
dėl meilės jausmo energija 
greičiau išsieikvoja, bet pats 
jausmas būna didesnis; pas 
moterį gi ima viršų lytiško 
reikalavimo užganėdinimas, 
geidimas kūdikio, todėl tas 
jausmas turi labai didelę 
reikšmę moters gyvenime. 
Bet dėlto jos jausmas yra 
silpnesnis asmeniško smagu
mo prasmėj ir ne taip greit 
išsieikvoja.

Meilė pripildo moters esy
bę taip, kad nelieka nei vie
nos celės, nei vieno atomo, 
kas būtu liuesas ir nedrebė-

• tu nuo jos įtekmės. Todėl 
meilė—sakant tūlo moksli
ninko žodžiais— gali sutverti 
moterį iš naujo, perkeisdama 
visą jos pobūdį. Meilė pada
ro didelę įtekmę net ant do
riškai nupuolusiu moterų. Ir 
tokios moterįs, kurios pir
miau vedė paleistuvingą gy
venimą, kurios jau neturėjo 
jokios vilties pakilti nuo gy
venimo dugno, suradusios y- 
patas tikrajai meilei, įgauna 
naujas spėkas pakreipti savo 
gyvenimo bėgį kiton pusėn— 
žmoniškumo ir dordfe pusėn.

Moters būdą, jos ilgesį tu
rėti mylimą ypatą, gana pui
kiai nupiešia garsi moksli- 
ninkė.chemijos srityj Kova- 
levska savo veikale “Kova 
dėl laimės.” Dramos karžy
gė Eliza skundžiasi: “Aš ne
geidžiau daug, aš tik norė
jau, kad nebūtu niekas tau 
artimesnis, kaip aš; didžiau
sias mano ilgėsis ir troški
mas visam gyvenime—būti 
pirmutine mylimai ypatai... 
Leisk man nors sykį parody
ti tau, kokia aš galiu būti, 
kuomet esu tikrai iš šir
dies mylima... Na, tik prisi
žiūrėk į mane. Ar aš esu 
daili? Taip, jeigu esu myli
ma, tai aš esu daili, bet tik 
tada, kada mane myli. Ar 
aš esu geraširdė? Taip, ka
da mane myli, aš esu tokia. 
Ar aš esu egojistė? Oi, ne, 
aš neesu egojistė, aš galiu 
savęs išsižadėti, galiu viso
mis savo mintimis ir siela su
silieti su kitu žmogumi.”

Elizos typa§—tai tikras 
moters typas, nepagadintas 
jokios išlaukinės įtekmės. 
Žinoma, tokiu moterų, pas 
kurias meilės geismas bū
tu toks naturališkas, kokį 
męs matome pas Elizą, yra 
mažai. Mat, kaip visame 
kame, taip ir meilėj dabarti

nis kapitalistiškas draugijos 
surėdymas padaro labai blo
gą įtekmę. Blogos ekonomi
nės sąlygos, neužtikrintas ry
tojus, priverčia daugelį žmo
nių atsisakyti nuo apsivedi- 
mo. O ir pats apsivedimas 
rymo ne ant meilės, bet ant 
turto. Ekonominės sąlygos 
prie to stumia. Tokiu būdu 
naikinama prakilnieji žmo
gaus jausmai, meilė mažina- 
si, o jos vietoj vis labiau ir 
labiau išsiplėtoja dvaąiškasai 
atbukimas ir ištvirkimas. 
Žmoguj ne tuo keliu eina, 
kuriuo jam gamta liepia eiti.

Kapitalizmo gadynėj “my
lisi” tiktai tie, kurie moka 
veidmainiauti, kitus apsukti 
ir išnaudoti. Todėl męs pri
valome kovoti prieš tokias 
apraiškas, kurios atstumia 
žmones nuo tikrojo gyveni
mo ir gadina dailiausią dale
lę žmogaus esybės.

Barabošius.

Korespondencijos
Chicagos chronika.

Sausio 25 d. š. m. Schmid- 
to svetainėje Socijalistu Par
tijos latviu skyrius parengė 
literatišką vakarą. Referen
tas—draugė Milda Klawin— 
nacijonališkas latviu organi
zatorius. Tema: “Miniu strei
kas klesu kovoje”.

Referentė savo užduotį at
liko puikiai! Tai ne mūsiš
kiai “organizatoriai”, kurie 
giriasi laikraščiuose, kad tiek 
ir tiek pasakę lietuviškai, 
angliškai, rusiškai, na neuž- 
miršę iV vokiškai... Nors iš- 
tikruju tai buvo tik vienas 
“geras” Dzian Bambos “spy- 
čius”...

Referentė pirmu-pirmiau- 
sia padarė politiško ir gene- 
rališko streiku definiciją,pas
kui jo (streiko) istoriją. Ga- 
lu gale davė abelną suprati
mą, kaip į streiką žiūri soc— 
dem. ir anarchistai bei sindi- 
kalistai. Pastarieji—sako re
ferentė - generališkame strei
ke mato visą savo išganimą. 
Generališkas streikas, anot 
ju, vieną gražią dieną su
griaus dabartinę sistemą ir 
įves rojų darbininkams. — 
Niekinime politiškos kovos 
anarchistai ir sindikalistai 
pereina visas rybas. “Poli
tika — vagystė!” — šaukia 
anarchistai. “Taip, taip!”— 
pribalsuoja antipolitiškos sor- 
kės iš “Laisvosios Žmonijos”.

Referentė nurodė, kad vi
sokia ekonomiška kova tol 
neturės po savim tvirto pa
mato, kol nebus greta jos ir 
kitos—politiškos kovos. 
“Ekonomiška ir politiška ko
va, — sako referentė, — tai 
kaipir dvi ranki darbininkui”. 
Tol, kol valdančios klesos 
rankose bus valdančioji ma
šinerija, kol ta mašinerija 
bus panaudojama slopinimui 
liaudies—generališko streiko 
idėja, kaipo “paliuosuotojo”, 
bus tik graži svajonė, muilo 
burbulas. Prieš šaudyklę jau 
negalima stoti su šluota! 
Darbininkai turi laikytis so- 
lidariškai ant ekonomiškos ir 
politiškos kovos lauku. Dėl
to darbininkams netik reikia, 
bet jie privalo paimti į savo 
rankas politišką galę.

Latviu skyrius čia darbuo
jasi gana veikliai. Nariu tu
ri apie du šimtu. Turi savo 
biblioteką bei plačią naujo
sios literatūros cirkuliaciją.

Reikia dar pažymėti, kad 
latviai veik visi stoja už pra- 
šalinimą “draugo” Haywoo- 
do iš Soc. Party’jos iš pildo
mojo komiteto. Chicagos 
skyrius visais balsais prieš 
du nutarė jį prašalinti.* **

Sausio 26 d. “Laisvos Jau
nuomenės choras” parengė

Darbininko alga maža. Jos kartais neužtenka šeimynai nei ant duonos. Atėjus 
žiemai nėr už ką nusipirkti malku, kad prišyldyt kambarius. Todėl darbininko žmona 
tankiai išvaro savo mažus vaikučius jieškot malku po gatves ir visokius užkampius.

gi

viešą pasilinksminimo vaka
rą ant “Town of lake”. Vai- 
zdeno du scenišku vaizdeliu: 
“Nesipriešink” ir kitą. Mi
nėtas choras vos neseniai su
sitvėrė ir, matyt, sparčiai 
triūsiasi. Choras kūrikas ge
riau padainavo, negu pir
miau kada. Tas visas paro
do, kad mūsų jaunuomenė 
nori ir gali dirbti, tik reikia 
tą jos veikimą tvarkyti gei- 
stinon linkmėm Vakaras bu
vo gana gyvas.

St. Strazdas.
Rochester, N. Y.

2 d. vasario įvyko visu pir
meivišku kuopu ir dr-čiu 
konferencija, susidedanti iš 
LSS. 7-tos kp. ir jos teatra
liško Ratelio, TMD. 52 kp. ir 
DLK. Gedemino dr-tės. Rei
kėjo nutarti, kokį iš dides
niųjų veikalu perstatyti su
vienytomis jiegomis dėl- vi
suomeniško knygyno naudos. 
Perstatyta buvo du veikalu 
“Kražių skerdynės” ir “Ži
vilė”. Pasirinkta “Živilė”.

Toj- pačioj konferencijoj 
nutarta pasijieškoti dėl kny
gyno salės ir rūmo. Dabar 
knygynas laikomas lenku 
skaitykloje, neparankioj lie
tuviams vietoj.

* **
Streikas eina savo

3 vasario pirmiaus buvusi 
unijos šapa jau susitai
kė su darbininkais ir pasta
rieji grįžta į darbą. Taipgi 
3 vasario įvyksta didelė de
monstracija streikieriu. Daug 
didžiųjų dirbtuvių paleido 
pasilikusius skebauti darbi
ninkus ir uždarė dirbtuves, 
padėdami apgarsinimus ant 
langu, kad dirbtuvė neapri- 
buotam laikui uždaryta. Mat, 
tuomi norima nugąsdinti dar
bininkus. Bet streikieriai iki 
šiol laikosi gerai.

Lazdinėlis. '
i **

Sausio 31 d. LSS. 7-tos kp. 
Teatrališkas Ratelis statė 
ant scenos dramą “Legališki 
Žmogžudžiai”. Lošimas išė
jo prastai, kadangi salė pa
imta tokiam lošimui visai ne
atsakanti. Ant “steičiaus”, 
kur keturiems žmonėms nėr 
kur liuosai apsisukti, reikėjo 
sueiti apie 15 žmonių. Ar-1

iteliu.

tistai, išskyrus kokius tris, 
visi buvo pirmą sykį suvary
ti ant pagrindu. Scenerijos 
taipgi buvo neatsakančios. 
Abelnai su tokiais perstaty
mais tik atpratina žmones 
nuo dailės ir sugadina gerus 
veikalėlius. Geistina, kad 
Ratelis ateityje pasistengtu 
ar visai panašiai nelošti, o 
jeigu jau lošti, tai gerai.

Taipgi buvo dainos ir de
klamacijos. Sudainavo ge
rai P. Mankevičius ir M. Gie- 
draičiuįė duetą “Eikš čionai, 
graži mergaite”.

• Po perstatymui buvo šo
kiai ir lekiojanti krasa su do
vanomis. Dovanas laimėjo 
M. Giedraičiutė.

Visur esantis.

nes Moines, la.
Vagiliu kompanija. 

Kaip čia lietuviai pradėjo ap
sigyventi,jau bus gal kokie 6 
metai. ’ Pirm čia buvo keli 
tuzinai, dabar gi jau skaito
ma į 6-7 šimtus. Čia žydi 
girtuoklystė, vagystė ir kazi- 
riavimas. Du vyrukai prieš 
kiek laiko čia susipešė (žino
ma begirtuokliaudami) ;dabar 
vienas yra kalėjime, o kitam 
ligonbutyj koja nupjauta. 
Toj pačioj kompanijoj randa
si ir kazirninkai, bet, kaip 
girdėti, buvo užklupęs erelis, 
tai jau baigia nykti.

Bet kas paskutiniu laiku 
atsitiko—tai sujudo net visas 
Des Moines miestas. Miestą 
sujudino vagiliu kompanija, 
kuri draskydavo karus. Pa- 
galiaus jie pakliuvo 26 sau
sio. Gal ir nebūtu suėmę, 
jei nebūtu atradę kare 2 bač
kutes Californijos vyno, bet, 
atradę skystimėlio, pradėjo 
linksminties, o paskui vėl ė- 
jo prie darbo.

Pirmiausia pakliuvo W. 
Kasakaitis su dviem revolve
riais, kuris norėjo šauti į de
tektyvą, bet detektyvas anks
čiau atkišo jam revolverį ir 
pareikalavo rankas pakelti. 
Areštuota ir Rugienė, (rasit, 
Ringienė? — Red.), neseniai 
atvykusi iš Lietuvos. Paskui 
ir daugiais surinko: Stučius, 
Pauliuks, Šmitas, Ašmontą. 
Ir dabar dar vis renka. Ta- 
voru pas juos surado už$l,’ 
500.00 (čeveryku, drapanų, 
sviesto ir tt)

Kasakaitis (koresponden
tas rašo Kazakaitis, bet vie
tinis laikraštis The Evening 
Tribune rašo: Kasakaitis) tu
rėjo savo nuosavybę ir buvo 
artimas prie bažnytiniu rei
kalu. Jisai neapkęsdavo kny
gų ir prakalbu—nes tai, mat, 
esą bedieviška.

Tas dar baisiau, kad tar- 
je tu žmonelių randasi ir da- 
elėneva susipratusiu.

Des Moines lietuviai! Męs 
turime daug 
pakelti savo 
to purvyno.

darbuotis, kad
tautiečius virš

Walnut
Kam-

kas va

J. Lapins.
**

Pranešu Des Moines lietu
viams, kad LSS. 160 kuopos 
knygynas iš 701E Court avė. 
perkeltas į 510 E. 
st., <mt antru luby. 
bario N 4.

Knygos duodamos
karas nuo 7 iki 9 vai. vakare. 
Knygium yra M. Kučinskas. 
Knygynas gerai sutvarkytas 
ir vis didinasi. Visa bėda, 
kad mažai tėra skaitytoju, 
nes mūsų lietuviai dar vis ne
labai temėgsta skaityti kny
gas. Turbūt, bijosi, kad tai 
socijalistty knygynas.

Darbai eina nepergeriau
sia. Viršutiniu mažai tėra, 
daugiausia anglių kasyklose, 
tuo tarpu ir jose mažai tedir
bama.

Naujai atvykusiam neleng
va darbas gauti.

J. P. Shepetis.

Bridgeport, Conn.
Atsibuvo LSS. 41 kp. kon

certas. Buvo prakalbos, de
klamacijos, dainos; publika 
labai užsiganėdino, 
vo virš 200.

Jos.bu-

Laisvamanis.

Middleboro, Mass.
Del kooperacijos reikalu į* 

vyko metinis visuomenės su
sirinkimas. Iš 50 nariu pri
buvo tik 22. Nutarta, kad 
gaspadorius būtu po kaucija, 
bet jisai buvo tam priešin
gas. Tada vienas draugas 
uždėjo savo šėrus kaucijos.

Jei sankrova neparsiduos— 
tada jieškosim gasp, su kau
cija. Kada rinkome naują 
valdybą, tai prezidento, vice
prezidento, sekretoriaus ir 
kasieriaus — nebuvo iš ko

rinkti. Tai palikome senuo
sius. Ten buvęs..

Montello, Mass.
Vas. 1 d. J. B. Smelstorius 

kalbėjo apie naudingumą 
tautiško namo. Kalba publi
kai patiko. Paskui kalbėjo 
H* Stankus. Buvo dar mo
nologai, deklamacijos ir šo
kiai. Vakaras buvo gražus.

Kaziukai, kad užkenkus 
tautiškam namui, sumanė tą 
pat dieną savo balių. Už juos 
agitavo ir ponas Urbanavi
čius. Jiems tik ir rūpi, kad 
pakišus koją kiekvienam 
pirmeiviškam sumanymui.

West Frankfort, Ill.
Čia gyvena daug įvairiu 

tautu. Yra ir lietuviu gero
kas būrelis. Darbu kitokiu 
nėra, kaip tik anglių kasyk
lose. Bet ir jose dirbama tik 
pusė laiko. Be agentu sunku 
darbas gauti. Lietuviu vei
kimo nieko nesigirdi (Taigi 
reikia pradėti. Red.) Ot sau 
girtuokliauja ir kazyruoja. 
Nors miestelis vadinasi sau
sas, bet rudžio ir degtinės pri
veža iš kitur.

Šiaip žmonės sutikime gy
vena.

Binghamton, N. Y.
1 d. vasario LSS. kuopa tu

rėjo parengus teatrą. Buvo 
sulošta .komedija “Nepa
sisekė Marytei”, drama ‘ ‘Žmo
nės” ir monologas “Lietuviš
kas ponaitis Am.”, kurį at
liko L Vėžis. Lošimas, gali
ma sakyti, pavyko pusėtinai 
gerai, nors nekurie lošėjai ir 
pirmą syk buvo ant scenos.

Po lošimui buvo balius ir 
skrajojanti krasa su dovano
mis. Išlaimėjimui buvo 3 laik
raščiai: “Rankpelnis”, “Lie
tuviu Žurnalas” ir ‘ ‘Dilgėlės”. 
Laimėjo 1) Šimoliuniutė, 2) 
Dambrauskiutė ir 3) Rama- 
nauskiutė.

Visas vakaras pavyko pui
kiai ir gal bus kiek pelno kuo
pai.

Ant toliaus žada kuopos 
draugai vėl ką-nors mokintis 
sulošti.

Viską girdėjęs.* **
Kliubietis mums praneša, 

kad 26 d. sausio buvo mitin
gas naujai steigiamo kliubo. 
Buvo įnešta, kad šiek tiek 
paskyrus streikuojantiems 
kriaučiams, bet atmesta.

Ar tai gražu? \>
Lewiston, Me.

1 d. vasario atsibuvo visuo
meniškas susirinkimas ap
svarstymui klausimo apie ko
operaciją. Atsilankė apie 100 
ypatų. Atsirado 70 žmonių, 
kurie susirašė ir nutarė veik
ti su tvirta energija ant to
liaus.

Moterų buvo mažai. Tai la
bai negerai. Reikia, kad visi 
darbuotumės.

P. Čereška.
Amsterdam, N. Y.

“Laisvės” N 9 buvo rašyta 
apie Amsterdamo lietuviu ba
lių.

Turiu pasakyti, kad tą ba
lių parengė jaunuomenės ap- 
švietos kliubas, kuris dar pir
mas buvo tokis linksmas ir 
tai dar be svaiginančiu gėri
mu. Jaunimo buvo pilna sve
tainė. Nors kiti ėjo su baime 
ant to “bedieviško” baliaus, 
bet visi likosi užganėdinti.

A. Darbininkas.

Reinerton, Pa.
3 d. vasario W. Brook Side 

ir E. Brook Side angliakasiai 
grįžo darban. Dabar visi jau 
priguli prie unijos, nuo ma
žiausio iki didžiausio.

Mūsų miestely darbai tik 
angljakasyklose. Lietuviu 
yra 11 familiju ir du syk tiek 
pavieniu. Tarpe lietuviu di
delis skirtumas. Vieni myli 
laikraščius skaityti, kiti tik

girtuokliauja ir pešasi. Mūsų 
pijokėliai nutarė neiti gerti 
pas lietuvišką saliunininką. 
Mat, tasai juos neikvaliai už
ganėdino. Neleidžia nei kitu 
eiti. 18 d. sausio vieną vai
kiną net gerai apkūlė, kad 
tasai gėrė uždraustoj vietoj.

Viską žinantis.
Rumford, Me.

1 d. vasario surengta lie
tuviškas vakarėlis. Lošta: 
“Velnias ne boba”. Paskui 
sekė monologai ir deklamaci
jos. Lošėjai buvo pakviesti 
iš Lewiston, Me. Artistai sa
vo roles atliko gerai. Dekla
matoriams irgi viskas pavy
ko. Vakaras užsibaigė šo
kiais. Dovanas laimėjo M. 
Ukmont (aukso žiedą) ir Ba- 
čionis (auksinį čamą prie di- 
viskos).

Publikai noriu patėmyti, 
kad nereikėtu rankomis ploti, 
pirm negu aktorius pabaigia 
sakinį. Toksai plojimas labai 
kliudo klausantiems. Taip 
pat nereikia pamėgdžioti ir 
švapėti paskui lošikus.

Patarčiau visiems nenuo
ramoms lanky ties ant anglis
tu vakaru ir prisižiūrėti,kaip 
žmonės tenais užsilaiko.

Lietuviškas kepikas.

AUKOS.
Per susirinkimą naujai_ besitverian

čios draugijos “Visuomenės draugyste” 
Bristol, Conn. drg. M. Seliokas įneftė 
taslink sušelpimo streikuojančiy kriau- 
čiy. Auky surinkta $2.70. Pinigai nu
tarta paslysti per “Laisvės” redakciją.

$2.70 gauta 4 d. vasario ir tuoj pasius
ta iždininko P. Mačio vardu Brookly- 
nan, N. Y.

1 d. vasario per LSS. 133 kp. Nor- 
woode, Mass, šokius parinkta auky 
3rooklyno rūbsiuviams. Po 25c. auka
vo: M. Šergalis, J. Veta, J. Matulevi- 
čia, J. Ozelis, T. Skaisgiris, J! Gudai
tis, J. Stančikas, Ona Januškiutė, J. 
Stankus, S. Vaikazas, A. Severauskas, 
A. Pratašius, P. Pilius, J. Barisauckas, 
V. Junauckas, Gedrus Balaitukė, Aldo
na Babiliute, P. ArmalaviČius, K. Ba
cilas, K. Zaranka. M. Menkevičia, P. J. 
Babilas. J. SimanaviČia aukavo 50 c. 
Išviso $6.00; smulkiy auky —$1.00. Vi
so labo $7.00. 4 d. vasario aukos pa
slystos P. Mačio vardu.

Su pažymėtomis “Laisvės” N10 au
komis ($10.95) ligišiol per “Laisvę” iš
slysta $20.65. .

RED. ATSAKYMAI.
TEN BUVUSIAM (Newarke, N. J.) 

Pilnai suprantame jūsy pasipiktinimą 
delei ty Bayonnes vestuviy. Jeigu taip 
buvo per socijalisto vestuves, tai yra la
bai peiktina. Bet visgi, kadangi vestu
vės yra privatiškas dalykas, tai į jį ne
sikišime. Apie tai buvo pranešta N9 
“Laisvės” nurodymuose koresponden
tams. Dabar tokia daugybė svarbiy vi
suomenės reikaly, kad netikusioms ves
tuvėms aprašyti vietos stačiai nėra. 
Betgi rašyti iš Bayonnes nesiliaukite 
rašę.

JAUNAI MERGAITEI. Atleiskite, 
kad taip apkarpėme. Visai neturime 
vietos.

J. ŠIDLAUSKUI (Cincinnati). Nie
ko nesuprantame, apie ką kalbate.

A. PETUŠKIU1 (New Britain,Conn.) 
Žinią apie Rymo banką paėmėm iš an
gly laikraščiy. Bet sujieškoti jums ty 
pinigy negalime.

SENAM MAINIERIUI (Bentone). 
Męs jy nepataisysime. Reikia, kad ap- 
Šviestesni žmonės pradėty veikliau dar
buotis.

15c.
10c.
10c.

GERIAUSIOS IR IZIXJVClH^ 
AKYVI AUSIOS Ivli I

JCiekvienam perskaityti yra šios: 
irios Dainos.........................  50c.

Jeronimas Savonorolla (knyga iš 
inkvizicijos laiky).........

Maižiešius...................................
Kovos Šviesos su Tamsa...........
Negirdėtas tikras Atsitikimas.

Reikalingi agentai.
F. MILOŠAUSKIS

25 — 2nd St., * So. Boston, Mass.

Imkit dovanas!
Kas užsirašys pas mane ant mėty 

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

Pirk STORĄ
Parsiduoda visai pigiai DRAPANŲ ir 
INDŲ (dišiy) Storas lietuviy apgyven
toje vietoje. Labai gera proga lietu
viui arba lenkui daryti gerą ir lengvą 
pragyvenimą. Kas nedėlia yra didelės 
įplaukos. Norinti platesniy žiniy kreip
kitės į “LASVES” RED. 242 Broadway, 
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 į krajy. Patar
čiau šią vietą papirkt lietuviui, nea apie 
tą vieta apsigyvenę lietuviai, lenkai ir 
vokiečiai. Kreipkitės: (10)

J. Gilius,
2416 St. Clair avė., N. E., Cleveland,O.

” '.Z-*' X<- :'v ' ’V" A .■■■ ■ ; į *’ ’ '' .



a

(a

0

S

5

MMfPWMMHMMPPV

Akušerka

LAISVE

VIETINES ŽINIOS AR NOR

©

w. f. sever^T^
Aptlekose. Visur. Reikabukit, kad jums duoti/ Severos. Neimkit 
kitų. Jeigu jūsų aptlekorius nenori jums pristatyt, raAyklt mums, 

(lydytojo patarimas dykai.

| UŽKIMIMAS IR KOSULYS
naeina nuo oeršalimo. bet lygiai užkimimą, kain ir kosulį tNekurie anglu laikraščiai 

buvo pagarsinę, kad daugelis 
kriaučių būk tai grįžta 
prie darbo. Turime griežtai 
pasakyti, kad tos paskalos 
neteisingos. Sugrįžo darban 
tik kelios dešimtis kriaučių 
kostumeriškose dirbtuvėse, 
bet ir tai' tik tuomet, kada 
susitaikė su bosais. Taigi jo
kio nusileidimo nėra.

Skebu tuom tarpu nesiran
da. Lietuviai kriaučiai nu
tarė kviesti kas antra diena 
ant savo susirinkimu kalbė
tojus. Prisižadėjo paeiliui 
kalbėti S. Michelsonas, L. 
Pruseika, J. Smelstorius.

paeina nuo peršalimo, bet lygiai užkimimą, kaip ir kosulį turint 
ligonis gaus palengvinimą, jeigu ims

Severos Balsamą
Plaučiam^ (Severa’s Balsam for Lungs) 

Tankiai tuojaus po pirmo priėmimo kosulys nu
stoja, spjaudymas pasilengvina, kvėpavimas leng
vesnis. Geras vaikams, kaip ir suaugusiems.

Prekė 25 ir 50 centų.

gauti DYKAI dvi geras sztu- 
kas ir Kutalioga visokiu goru 
magiszku sztuku.ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

bai nori, o nežinai kur ju gaut? 
.Jeigu taip, t i atsiusk buvo pil
nu ir ais'.ku adresu, o asz tuo
jaus ta Knlaliogn ir tas szlukas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS)

3250 Union Ave., CHICAGO, ILL.

Gera proga įgyti biznį.
Parsiduoda namo {rėdymai (Lodging 

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

316 E street, So. Boston, Mass.

KADA MAŽAS VAIKAS VERKIA, 
tai tas reiškia, kad jam kas nors viduj kenkia, pavyzdžiui vėjiniai 
diegliai, traukučiai, drebulys ir 1.1. Išmintingos motinos laiko po 

ranka ir duoda verkiantiems kūdikiams

Severos Raminančius Lašus
(Severn’s Soothing Drops) 

Šitas vaistas yra tikru motinų draugu 
ir kūdikių geradėju. Prekė 25 centai. 

____________________i—--------- ------------ ------------------ ------

4 vasario buvo Jaunuomenės 
Ratelio “vakaras” Dahlgren 
svetainėje. “Lošta” “Medici
nos Daktaras” ir “Pono Fe
likso atsilankymas.” Publi
kos buvo labai daug, taigi 
bus ir šiek tiek pelno. Pel
nas skiriamas Labdarystės 
Draugijai.

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 
mūšy
LITHUANIAN AGENCY

315

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

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

0) OPPISAS RANDASI:
* 30 W. Broadway

ŪSO. BOSTON, MASS.

Botleriy ir draiveriy unija 
jau paaukavo 25 dol. dėl 
New Yorko streikuojančiu 
kriaučių.

Geistina, kad ir kitos uni
jos neužmirštu kriaučių.

Vytautinė dr-ja nutarė ku
rį bent nedėldienį parengti 
koncertą naudai Labdarystės 
dr jos. Kaip žinoma, Lab
darystės dr-ja rūpinasi pas
tatymu svetainės.

9 d. vas. LSS 60 kp. sve
tainėje atsibus mitingas, ku
riame bus aptariama daug 
svarbiu dalyky.

9 d. vasario 7:30 vai. vaka
re, 112 -Salem st., Bostone, 
atsibus 162 LSS kuopos kon
certėlis. Įžanga visiems dy
kai. Meldžiame So. Bosto
no kuopos artystu atsilanky
ti ir prisidėti prie pagerinimo 
mūsų koncertėlio.

2 d. vas. Brightono socija- 
listai turėjo diskusijas ant 
temos: ar gali įvykti kada 
nors pilna lygybė. Disku-7 
suota kokios trįs valandos. 
Pripažinta, kad gali.

Brightono žmonės diskusi
jomis interesuojasi ir veikliai 
jose dalyvauja. A. L.

Ateinančio] nedėlioj, 9 va
sario, 6 vai. vak. bus didelės 
kriaučiy prakalbos Maynard 
Hall, kampas D ir Silver sts., 
So. Bostone.

ANT. ASMIANSKAS

Broadway, So. Boston, Mass.
Tel. So. Boston 605

ANTANAS IVAŠKEVICZ, Mgr.

ramn vi

Macohcas, Macochiene ir Olesinskis kalėjime.
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Jau išėjo iš spaudos antroji padidinta laida

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS

SLAPTYBES
Antrojoj laidoj įdėta apie Domazo Maco- 
cho, Macochienės ir jy sėbru teismą. Taip- 
pat pranešta apie'Jietuviškus Macochus.

“Censtachavo 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.

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

“LAISVE”, 242 West 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- 
sy lietuviy atydą į tai, jog 
męs parduodame geriausius 
rakandus (forničius) ir už 
žemiausią kainą. Viskas pas 
mus daug pigiau, negu 
kitur. Kiekvieną d; 
gvarantuojam, todėl 
koštumeriai visada yra uzgar 
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.

į kur 
daiktą 

mūs 
koštu meriai visada yra užgar

AKIS
apžiū

rime
ir prirenka-
me Akinius

Akiu Specijalistas

399 a Broadway H‘N
arti E Street

Dr. Chas R. Vinal
Yragcriausis Gydytojas-sp eculs- 
tas, kuris išgydo vyrų, moterų ir 
vaikų ligas pagal naujausį būdą. Nė 
jokis gydytojas taip pasekmingai 
neišgydo, kaip męs. Ypatingai grei
tai išgydome Kraujo ir odos chroniš
kas ligas. Apie išgydytas inkstų, 
Pūslės, Nusišlapinimo, laukan ėji
mo organų, Plaučių, Reumatizmo, 
Kaulų, Sąnarių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas gali jums paliudyti 
tūkstančiai ypatų. Patarimas dykai.

KALBAME LIETUVIŠKAI.

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
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Perkant žiūrėk, kad butt/ ta markė, 
o Kauai teisingai.

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

Laikraštis

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

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

P. BUZEW1CK,
48 Exchange St., Athol, Mass.

“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 sočijalizmo 
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”.

kr

Moyajiiensing Ave.

50.030 Katalogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj K ATALIOGĄ LAIKRODŽIU, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokia kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų. 

Reikalaukite tuojaus.

I P Tž’imla 822 Washington St. 
dl.fi . fi BOSTON. MASS:

are of Ydursea
GalvosVkaudėjimas, gerklės sope, 

skaudėjimai krutinėję, šonuose, pabrinkę 
muskulai ar kitokį slogų ženklai nemeis 

•* sunkų padėjimą jeigu vartosi 

n Dr. Richter’io 
r PAIN-EXPELLERI 
Įflll snlyg to, kaip yra nurodyta ant pake- 

lių; 25c. ir 50c. už banką. Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir klustavimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas. 
P. AD. RICHTER & QĮ)., 2lS Beari St.. N.w York.

Richurio Pilies*-<a ;■ r..s iria viduriu

25c.
- > 50c. 

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

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka - 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
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 _ - 
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 Apsaugo toj as 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 
Rožės Balsamas ...
Kinder Balsamas ... 
Bobriaus Lašai
Švelnintojas .... 
Kraujo Valytojas ... 
Nervų Ramintojas - - .
Egzema arba Odos Uždegimas

BRITVA! BRITVA!
Ar turite britvą? Jeigu ne, 

tai pirkit pas mane. Aš tu
riu geriausių britvy 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.

JĖZAUS DRAUGIJA
ARBA JĖZUITAI

Kas Jie per vieni ir kaip jie baž
nyčių gelbėjo?

Knygelėj suprantama kal
ba išaiškinta jezuity brolijos 
įstatymai. Tie įstatymai pa
rodo, kad jėzuitai buvo 
didžiausi veidmainiai ir nei 
kiek nepaisydavo tikry Die
vo prisakymy. Tuo tarpu, 
ant jezuity 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
giją. (

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

Ateitas

10c.
10c.

75c.
$3.50

50c.

BUK 
VYRAS

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 S1/.SKO 
1836 S. Halsted St., Clicago, III.

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

“LAISVE“
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

’ Telephone So. Boston. 845 M V

į^: f« • S '

“Liaudies Dainos”
Dainy rinkinyje telpa ge

riausių mūšy dainiy eilės, bū
tent 4 V. Kbdirbos, P. Vaičai
čio, Jovaro, Strazdo, Seno 
Vinco, Smūtkelio ir kity. 
Dainy rinkinin įeina ir revo
liucijos bei kovos dainos.

“Liaudies Dainos” skiria
mos mūšy deklamatoriams ir 
deklamatorkoms. Kiekvie
nas vaikinas ir mergina pri
valo šiandien pasirodyti ant 
steičiaus, kaipo deklamato
riai.

“Liaudies Dainose”surink- 
tos eils, kuriose apdainuo
jama žmoniy vargai ir rūpes- 

• čiai, o taip pat ir viltis ge
resnės ateities.

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

Jieškotojams.
Šiuomi atkreipiame atydą gerbiamųjų 

“Laisvės” skaitytojų, kad pajieškoji- 
mus giminių ir draugų talpinam ant me
tų 1 sykį dovanai. Už bizniškus pa j ieš
kojimus imam po 50c. už 1 vieną sykį ir 
1 dol. už 4 sykius. Neskaitytoj am s pa- 
jieškojimus dykai netalpinam.

Administracija.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA 1OLSELIS!

LIETUV1ŠKA1-LENKIŠKAI-RUSIŠK AS

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

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

Telephone Richmond 1O67-R.

Siuvamos Mašinos
Naujos ir antrarankės parduodama 

nuo $8.00 Iki $2J=5.OO
Taipgi pataisome sugedusias ir parduo

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

| DR. F. MATULAITIS g
(o 405 Broadway g
g SO. BOSTON, MltfŠS. |
g Valandos: \ *

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakari, g
(d Nedėliomis iki 3 vai. po piet. rf

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisves” 

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

Administracija.

Skaitytojams.
Meldžiame visy ty “Lais

vės” skaitytoju, kuriy 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.

teisingiausia a a
IR GERIAUSIA AP R M Ą

LIETUVIŠKA IlILWrl
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, Ramp. c st. 

į SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

pas Vaikus ... 
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo)
Pamada Plaukams - - -
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausjse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Skorbuto
Gyduoles ir Mostis nuo Parkų 

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

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

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

$2.00 
$1.00

$1.25
25c. 
25c. 
25c. 
50c. 
15c. 
25c.

$1.00 
25c.

k
$1.25

$2.00 
$2.00

$50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
f>ardavimo, kad mūsų tautiečiai reikiį- 
audami, galėtų pas savo Štorniką nusi- 
Širkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
ovanai kokiems nors apgavikams tose 

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

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

Vyno, Visokių Likierlų, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”, 
Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.

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

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

50,000 
KNYGŲ,

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 uznuodijima krauja 
arbasypdi,nubic'gima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išinietimua, negromu.'avinia, patrotitu 
etypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tižma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
natnuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. e

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture Žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. tTa knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrlnejmu tu, specijaRsku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

DYK A J GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 906 22 Fifth Atmuc, CEIcm®:

Godotinas Tamista: Pagal Tamlstos prižadiejma, aS norieCJau 
jog Taiuista prialustuiuel man vysai dykai vėua jusu knyga del vynu

Vardas

Adresas:

*




