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Telegrafo nacionalizacija.
Pačtu viršininkas Hitch- 

coock vėl įnešė į kongresą 
billią, kad telegrafas pereitu 
iš kompanijų ranku į visos 
valstijos nuosavybę. Jisai 
sako,Hk^id dabar, kada įves
tos pactos bankos ir parcel 
post, būtu labai gerai pri
jungus prie abelno pačto pa
tarnavimo ir telegrafą.
Prezidentas nebus renka

mas ant 6 metų.
Neseniai senatas priėmė 

billiu, kad prezidentas prezi
dentautu šešis metus. Vie
nok kongresas su tuomi ne
sutinka.

Kongreso juridiškoji komi
sija pripažino tą billiu esant 
netinkamu.
Taftas nežino, ką daryti.

Pereitame “L.” N-ry rašė
me, kad prezidentas nežino, 
ar jam pasirašyti po Dilling- 
hamo-Burnetto billium, ku
ris varžo ateivystę. Dabar 
Taftas šaukiasi Ellis Islando 
caruką Williamsą, kad su 
tuom pasitarti, kas reikia da-

su serbais nejjiegia paimki 
Skutari. Kaip užpuolikai, 
taip ir besiginantieji labai 
daug nukenčia. -

—Adrianopolis dar vis ne
paimtas, nežiūrint į visas

Suv. Valstijos siunčia ka- 
riumenę ir laivyną į

Mexicą.
12 d. Vasario iš Mexico Ci

ty atėjo baisios žinios, kad 
kruvina kova vis eina didyn. 
Ant gatvią pilna lavoną. 
Šaudymas visiškai nesustoja. 
Daugybė namą išardyta.

Prezidento Maderos, kariu- 
menė, skaičiuje 6000 vyrą, 
būtinai norėjo atimti iš suki- 
lėlią arsenalą ir citadelę, bet 
jiems tai nepavyko. Visame 
mieste viešpatauja anarchi
ja ir baisi išgąstis.

Amerikos konsulato namas 
jau nukentėjo nuo bombar
davimo.

12 d. vasario vakare trįs 
tūkstančiai kalinią išsiveržė 
iš kalėjimo Belem ir paskli
do po miestą. Daugelis iš 
kalinią gavo ginklą nuo su- 
kilelią. Visą dieną tęsėsi ne
pasibaigiama kononada: kul
kos tik švilpė. Niekeno nuo
savybė neapsaugota. Tai to
kios baisios žinips iš Mexico 
sostinės.

Suvienytą Valstiją kariška 
valdžia jau pasiuntė karės 
laivus į Mexicą.

Skraiduoliai
“South 
mont”,
plaukė į Mexico City.

Karės departamentas 
veikia.

Karės departamentas Wa
shingtone pranešė kelioms j 
kariumenės brigadoms, kad 
jos būtą kiekvieną minutą 
pasirengusios vykti į Mexicą.

Suvienytą Valstiją pilie
čiai Mexico City visi yra po 
ginklu. Jie susitelkę pasiun
tinystės najne. ' 
Tai ne revoliucija, bet pa

prastas maištas.
Kruviną sukilimą Mexico 

City negalima pavadinti re
voliucija, nes apie žmonią 
dalyvavimą nieko negirdėti. 
Apskritai trūksta platesnią 
žinią. Bet, galima beveik 
tvirtinti, jog tai greičiaus bus 
atžagareivią sukilimas. Pre
zidentas Madero neužganė
dino mexiciečią. Tai davė 
progą pakelti prieš jį maištą.

Šalin raudona vėliava.
Harrisburg, Pa. Pennsyl- 

vanijos atstovą namas jau 
trečiame skaityme priėmė 
billią prieš raudoną vėliavą. 
Tą billią įnešė tūlas Walton 
iš Lawrence’o pavieto, ku- 

’ riame randasi miestelis New
castle, valdomas socijalistais.

Tasai billiūs permato, jog 
raudonos vėliavos nevalia 
vartoti viešose parodose, 
taip pat užkabinėti ant na
mą.

Matomai, raudonoji vėlia
va įkyrėjo Pennsylvanijos 
būbną tūzams, bet jie nieko 
nepeš savo billiais.
Geležinkelininkai rengiasi 

į streiką.
Galime laukti geležinkelio 

ninką streiko. 32,718 peč- 
kurią balsavo už streiką. 
Streikas gali apimti 54 rytą 
gelžkelius. Tai būtą milži
niškas streikas.

Streikas dar neprasidėjo, 
nes dar bus tartasi su bosais.

21 angliakasys užmuštas.
Jau veik ištisi metai, kaip 

tęsiasi streikas Point Greek 
(W. Va.) Streikierią kruvi
ni susirėmimai su milicija 
nesibaigia. Jau tris kartus 
ten buvo apskelbtas karės 
stovis.

9 d. vasario laike susirėmi
mo užmušta 16 streikierią. 
10 d. vasario užmušta 7 strei- 
kieriai. Taip-pat galą gavo 
trįs detektyvai. 9 streikie- 
riai areštuoti.
Ant streiko vietos atsiustos 
gaujos milicijos. Areštuo
tuosius laukia karės teismas, 
kuris daug smarkiau bau
džia, negu paprastas teismas.

ir i
vo didelis miniu sujudimas.*

Priežastis sujudimo—kova 
prieš atžagareivišką Katzu- 
ros ministeriją. Prieš kelias 
dienas Japonijos parlamen
tas išreiškė savo neužsitikėji- 
mą dėl ministerijos, bet ji 
nepasitraukė. Dabar gi Kat- 
zura priverstas buvo atsista
tydinti.

Didelės minios demonstra
vo gatvėmis. Valdžia pavar
tojo kareivišką spėką. Dau
gelio valdišku redakcijų lan
gai išmušti.

Tokio miestas išrodo, lyg 
kad būtu kariškos tiesos. Vi
sur vaikščioja patrulės. 11 d. 
vasario demonstracijos atsi
naujino. Ant paties Katzu- 
ros buvo užpuolusi minia.

Išsigandęs sujudimo Japo
nijos imperatorius priėmė 
Katzuros rezignaciją.

—Tokio, 13 d. vasario.— 
Nauju Japonijos premjeru 
yra Yamamoto, kuris pradė
jo pildyti savo priedermes. 
Revoliucijinis bruzdėjimas 
betgi nesibaigia. Mieste 0- 
saku buvo susirėmimas de 
monstrantą su kareiviais ir 
pol i c i ja4_ _ Dąu gelis sužeistm

Kriaučių streikas. 
*11 d. vasario Brooklyno\apa- 
tinią rūbą siuvėjai susilaūkė 
puikaus laimėjimo. Darban 
grįžta 4000 darbininką, nes 
laimėjo.

Baltarūbią siuvėjai atmetė 
bosą sąlygas.

16 bosą didžiamjam New 
Yorke jau sutinka ant darbi
ninką sąlygą.

1000 kriaučią švenči 
laimėjimą Baltimore/. Jie 
iškovojo 9 vai. 
ir pakėlė jiems 
10 c.

Rochesterio 
nusileisti, todėl streikas ei
na normališku keliu.

Iš Brook lyno padangės.
(Presos Komiteto pranešimas)

Šiomis dienomis pripažino 
uniją ir darbininką reikala
vimus viena iš didžiausią fir
mą Lewinson Bros Co.

10 d. vasario iš lietuvią 
54-58 skyriaus, grįžo prie 
darbo 200 darbininką,kuriuos 
męs visi, unijistai darbinin
kai, palydėjome su muzika, 
maršuodami gatvėmis.

Matydama mūsą laimėji
mą, publika plojo mums visą 
kelią. Smagu yra grįžti dar
ban, kada išlaimi kovoje. 
Dabar mums bus lengviau 
kovoti, nes laimėjusieji mū
są broliai paduos mums ran
ką ir parems kovoje. Mūsą 
streikas eina gerai. Mūsą 
eilės tvirtos ir męs pasitiki
me atsilaikyti prieš kapita
listus.

Žuvo kapitonas Scottas.
Žuvo vienas iš garsiausią 

oasaulio keliauninką, anglas 
Scott. Pernai žiemą jisai bu
vo atradęs pietą polį, tik vie
nu mėnesiu vėliau, negu A- 
mundsen.

Scottas ir keturi jo drau
gai žuvo netoli McMurdo 
Sound, grįžtant iš kelionės 
nuo pietą poliaus. Jie žuvo 
nuo šalčio ir bado, bet iki 
paskutiniai dienai darė mok
sliškus bandymus ir užraši
nėjo savo pastabas.

Apie ją tragišką mirtį pra
neša nuo laivo “Terra Nova” 
bevieliniu telegrafu. Tasai 
laivas buvo bevažiuojąs juos 
pasiimti, nes jie buvo likę ži
nomoj vietoj dėlei mokslišką 
tirinėjimą.

Keliauninkai paliko laiške
lius, kuriuose prašo pasirūpin
ti ją šeimynomis. Tuomi bus 
pasirūpinta, nes, kaip maty
ti, Anglijos valdžia ir visuo
menė labai giliai esanti su
judinta.

Kapitonas Scott ir jo drau
gai savo pasišventimu paro
dė, kad esama dar heroišką 
žmonią, kurie žūsta, norėda
mi ištirti visus žemės kamuo
lio kampelius ir didinti tuo
mi mokslo patirimus.

Mirė popiežiaus sesuo.
Ryme 11 vasario mirė po

piežiaus sesuo Rožė Sarto, 
77 metą senume. Popiežius 
liepęs iškelti prastas laido
tuves.

Karė.
—Ties Tčatalijos fortais 

atsinaujino mūšis. Kaip pra
neša Bulgarijos šaltiniai, tur
kai nustojo daugybės savo 
kareivią. Būk tai kritę keli 
tūkstančiai turką.

—Ties Skutari sienomis tę
siasi kova, Juodkalniečiai

jie gali išlaikyti Adrianopolį 
dar labai-labai ilgą laiką.

Sufragistės atakuoja 
kliubus.

Londonas, 12 vas.—Vakar 
vakare sufragistės padarė 
užpuolimą ant politišką kliu
bą, kuriuose rinkdavosi di
duomenė. Sufragistės iškū
lė visus langus tuose kliu- 
buose. Taip-pat iškūlė lan
gus bute ŠlezvigO kunigaik
ščio, kuris yra giminietis An
glijos karaliaus.
Chinijos socijalistų kon

gresas.
Nankine atsibuvo didelis 

Chinijos socijalistą kongre
sas. Tame kongrese nutar
ta sutverti Chinijos socijali
stą partiją ir išleidinėti dien
raštį po vardu “Chinijos Re
publika”.
Paryžiaus darbininkai, rei

kalauja pensijų.
Paryžius, 11 vas.—Darbi

ninkai, kurie randasi miesto 
tarnystėje,, padarė didžiulį 
mitingą, kuriame dalyvavo 
5000 darbininką. Jie parei
kalavo, kad kožnas darbinin- 
l<aš; kŪriš^Tarnavo 'hiiėštūT 
nuo 20 iki 25 metą, gautą 
$250. Jeigu miesto taryba 
su tuomi nesutiktą, tuomet 
darbininkai pradės streiką.
Turkų kari u menė renkasi 

Konstantinopoly.
Konstantinopoly šiuom lai

ku renkasi daugybės kariu
menės, kuri gabenama iš 
Mažosios Azijos. Dalis tos 
kariumenės bus siunčiama 
Dardanelą ginti, dalis gi tu
rės ginti Tčatalijos fortus.

Vyskupas apie moterų 
rūbus.

Vienna, 11 vas.—Triesto 
vyskupas Karlin išleido savo 
ganytojišką gromatą, kurio
je labai aštriai kritikuoja 
moterą rūbus. Matomai, po
nas vyskupas yra labai geras 
specialistas moterišką rūbą, 
nes savo gromatoj įsigilina 
net į mažmožius. Brangią 
rūbą vyskupas nedraudžia 
nešioti. Bet dabartinės ma
dos vyskupui nepatinka. Ji
sai sako, kad kunigas, eida
mas gatve, mato dabar daug 
papiktinimo.

Tą vyskupo gromatą labai 
išjuokė Austrijos laikraštija.
Dūksta ir Chinijos sufra-

Chinijos sufragistės aplan
kė republikos prezidentą ir 
pareikalavo, kad tasai pa
remtu j U reikalavimus. Pre
zidentas sakėsi pamislysiąs 
ir pasakysiąs. Bet sufragis- 
tėms pasirodė, kad preziden
tas perilgai mislija. Tuomet 
jos sulaužė visus kambario 
rakandus, išmušė langus, žo
džiu, nepaliko akmens ant 
akmenio.

Kiek žuvo japonų?
Tokio.—Laike riaušių Ja

ponijos sostinėje užmušta 6 
žmonės ir kokia 60 sužeista,

Žydų gerovė suardyta.
The New York Call prane

ša iš Varšavos, jog tūkstan- 
čią žydą gerovė esanti suar
dyta, nes lenkai boikotuoja 
žydą pirklybą, net pramonę.

Tūkstančiai žydy subank- 
rutyjo, tūkstančiai turi neš- 
dinties iš Varšavos.

Ar tai būtų teisybė?
Vilniaus laikraščiai nepa

prastai daug pradėjo šnekėti 
apie paleistuvingumą tūlo 
katalikiško kunigo Ceraskio. 
Buvo net teismas, bet kuni
gas kaip tai išsisukęs.

“Ryg. Naujienos” ve ką 
rašo apie tą kunigėlį:

“Du metu tam atgal kas- 
žin kas buvo pavogęs kalvi
ną kunigo dukterį S. Nese
niai S. netikėtai pagrįžo na
mo ir su ašaromis papasako
jo gimdytojams, kad ją išve
žė iš Vilniaus Varšavon vie
nas kataliką parapijos klebo
nas, kun. Cerasskis. Pagy
venęs keletą dieną su jaja 
viešbuty, kun. Cerasskis iš
važiavo, palikęs ją Varšavoje 
be jokią lėšą. Nežinodama 
kaip ir kame jieškoti pagel- 
bos svetimame mieste, ji ke
lias dienas badavo ir, paga- 
liaus, buvo priversta užsidir
binėti sau duoną gatvėse. 
__ PatsaLS. .pavogimas^ buvo 
padarytas šitokiu būdu: 5 ne
pažįstami žmonės užpuolė na
mus, kame gyveno minėtasai 
kalviną kunigas ir, dviem 
pasilikus prie vartą, trįs įsi
laužė butan ir S. tėvui nesant 
namie, nuvedė ją pas kun. 
Cerasskį,- kuris tuojaus išve
žė ją į Varšavą. Koks bai
sus pasielgimas!”

D. Macochas ir jo myli
moji.

Visi Čenstakavo karžygiai, 
kaip dabar paaiškėjo, pada
vė kasacijos skundas sena
tam

Jei tikėti paskaloms, tai 
mažai vilties, kad triją kuni- 
gą-vienuolią bausmės butą 
sumažintos. Kitaip stovi da
lykas su Elena Krzižanausky- 
te Macochiene. Ji vėl turi 
naujus užtarėjus, kurie jos 
vardu ir padavė kasacijos 
skundą.

Buvo jau rašyta, kad rū
mą nutarimas padarė į Ele
ną didelę reikšmę; ją kuone 
be sąmonės nuvežė kalėji- 
man; kelias dienas ji negalė
jo atsikvošėti. Bet viltis, 
jog nusprendimas bus atmai
nytas, ją sustiprino, pasta
ruoju laiku ji šviesiai žiūri į 
ateit į.\

— Senatas turbūt atmai
nys rūmą nusprendimą,--ra
miai kalba ji,—aš tame už
tikrinta.

Elena kalėjimo kameroje 
sėdi savo drapanose; jai lei
sta pasimatyti su artimais ir 
pažįstamais. Ją lanko moti
na ir sesuo.

Kameroje Elena daug skai
to ir rašo. Jį daug prirengė 
medegos dėl kasacijos, nors 
ta medega naudos neatneš.

Nuteistieji vienuoliai pra
deda priprast prie sėdėjimo 
ir nesitiki ant palengvinimo 
bausmės,

Suvalkijoje didelės 
peštynės.

Kunigai vis smarkiau užsi
puola ant pirmeiviškos “Ma
riampolės Ūkininku Draugi
jos”.

“Žagrė” eina išvien su ku
nigais ir pradėjo steigti save/ 
ūkio ratelius. Kunigai tve
ria taip-pat šv. Izidoriaus 
ūkiškas kuopeles. Iš tos prie
žasties tarpe ūkininku verda 
labai didelės peštynės.

Katalikiškos moterįs.
Katalikiškos moterįs turi 

savo draugiją Kaune. Kaip 
rašo “Žibutė”, toji draugija 
užvislabiausia rūpinasi pa
žinti kataliku bažnyčios mok
slus.

Vadinasi, sbarškys rąžan
čiais!
Valstiečių kliubas Artojas

Žemaičiu Kalvarijoje dar 
pereitais metais įsikūrė lais
vu valstiečiu kliubas “Arto
jas”. Kunigai ir davatkos 
tuoj pavadino kliubą ištvir
kimo lizdu.

Kunigas buvo pasikvietęs 
žandarą, vaišinęs jį ir pra
šęs, kad “pakištu koją”.
. Paleidę paskalas, kad kliu- 
biečiai • girtuokliai. Vienok 
tai melas. “Lietuvos Ūki
ninko” korespondentas ap
lankekliubą ir įsitikrino, kad 
žmonės ten naudingai laiką 
praleidžią. Jaunimas žaidžia, 
o kiti skaito laikraščius.

Žandariška spaviednis.
Naumiesčio parapijoj ku

nigai išduoda velykines kor
teles su numeriukais, o kiek
vienas mlmeriukas užrašoma, 
kam duodama. Per išpažin
tį atimtosios kortelės paro
dys, keno išpažinties būta, 
keno ne.
Šelpkite tik kuniginius.
Taip parašė “Vilty” kle- 

rikališkas studentas Drau
gelis. Ligišiol šelpime jau
nimo nebuvo daryta skir
tumo. Dabar kuniginiai vie
šai pasakė: “šelpkime tik 
tuos, kurie bučiuos rankas 
kunigą gaspadinią!”

Tuomi labai pasipiktino 
pirmeiviškas advokatas P. 
Leonas ir net išstojo iš “Vil
ties” bendrovės.

Išradėjai.
—Koks tai Bavarskis iš 

Mariampolės išradęs naują 
būdą statyti nedegamuosius 
ir pigius namus. Naujoji 
medžiaga sutaisyta iš drož
lių, molio ir cemento. Ji 
esanti pusiau pigesnė, negu 
visos kitos ligišiol vartoja
mos tam lygios medžiagos.

—Ūkininkas Ralys iš Ant
kapio (Raseinių pav.) seniai 
galvojęs, kaip pagerinti kros
nis, išradęs virtuvės gelžius 
ir kambariams statyti kros
nį. Išradimas ne tik pageri
nąs tuos padarus, bet kuone 
per pus sutaupąs kurą, o tai 
šiandien yra labai svarbu. 
Išradėjas savo išradimą lai
ko paslapty ir, regis, nori 
susitarti su /‘Vilija”.

Nuo ko žmonės žūva?
Daukučiu sodžiaus, Kupiš

kio valsčiaus valstietis M.

3 dienas gėręs, grįžo mišku 
namo. Su savim nešėsi dar 
buteliuką degtinės, mat, kad 
drąsiau būtą eiti. Jį į tre
čią dieną rado miške negyvą 
su buteliuku rankoje. Pusė 
buvo išgerta, o pusės nepri
veikė.

Žmonės bijosi burtų.
Utena (Ukm. p.). Gruo

džio 16 d. vietinis klebonas 
iš sakyklos perspėjo žmones, 
kad bštą atsargesni nevaikš
čiotą po vieną, nes apielin- 
kėje esą paklydę trįs vilkai. 
Žmonės pradėjo kalbėti, kad 
tai esą ne vilkai, o kokie tai 
iš kalėjimo pabėgę galvažu
džiai. Kiti sako, būk burti
ninkai sužavėję žmones ir šie 
pavirtę į vilkalokus; dideli 
esą, kaip arkliai. Daugelis 
bijosi ir iš namą išeiti.

Argi negėda?
Lietuviukai ir Peterburgo 

cerkvė.
Paminėjimui 300 metinią 

sukaktuvią nuo carą Roma
novą viešpatavimo — Peter
burge statys didelę cerkvę.

Kauno gub. mokyklose 
tarpe lietuvią vafkučią ren
kamos aukos.

Neduokite tiems krauge
riams nei skatiko!

Caras ir popiežius turi 
susimylėti.

Visi męs žinome apie gar
sią Joniškio (Viln. gub.) by
lą. Lenkininkai buvo nuteis
ti kalėjiman už lietuvią mu
šimą.

Dabar jie kreipėsi prie ca
ro, prašydami susimylėjimo.

Lenką gi klapčiukai prie 
popiežiaus prašo, kad popie
žius apdovanoną kuomi nors 
tuos lenkiniKkus.

Veikiausia ir caras ir po
pierius pasigailės tos “slau- 
nios^ kompanijos!

Nemunas.
Nemunas sustojo ties Kau

nu. Sustojo ir Vilija ties 
Vilnium.

Vaikučius mėčioja.
Šakynoj (Kauno gub.) pra

dėjo vaikučius ant kelio mė
tyti. Pernai pamestą vaike
lį rado Skirienė. Dabar gi 
Diržienė rado vaiką su para
šu, jog dar nekrikštytas.

Apie tai rašo “Rygos Nau
jienos”.

Nunuodijo.
Kvedaina (Kauno 

Pas mus liūdnos ir 
naujienos. Giniotą
Ona Jokšaitė ištekėjo už Jo
no Zavecko, su kuriuo nesu
tiko. Neseniai J. Zav. pasi
mirė ūme mirčia. Policija 
ištyrinėjus surado, jog J. Z. 
nunuodytas. ^Tuojaus tapo 
suimta Ona ir da 4 žmonės 
suimti. Mat ką daro tamsy
bė! Dėlei tos moteriškės pa- 
kvailumo tiek žmonią turi 
nukentėti.

Bokštą kaimo vieno ūki
ninko bernas, grįždamas su
temus iš Laukuvos, įvažiavęs 
i duobę apsivožė su vežimu 
ir prigėrė.

Tapo plėšikais užpulti žy
dai, bet atsigynė. Vienam 
žydui ausis peršauta.

Rasta kūdikio lavonas.
Žagarė. 23 d. gruodžio ra

do negyvą kūdikį, kurio mo
tina dar nesurasta.

i
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Klausimai ir atsakymaiAUDOSBALSAI
Skandinavų Dailės paroda 

“Vien. Liet.” N 6 įžangos 
straipsny rašo apie Skandi
navu dailės parodą Ameri
koje. Skandinavai — tai da- 

‘ nai, norvegai ir švedai. Prie 
jy galima būty priskaityti ir 
finus. Skandinavai — tai 

'^šviesys žmonės, šviesys tiek 
sa^o sename krašte, tiek čia,

'"'“Vien. Liet.” sako:
„Jeigu net iš visų tų šalių čia atke

liavusius žmones sųimtume krūvon, tai 
visgi jų butų mažiau, negu Amerikoje 
esančių lietuvių. Tačiaus ir toje pačio- 
i'e Skandinavų saujalėje męs rimdame 
:elis syk augštesnį kultūriška pakilimą.

Toliaus ,,Vien. Liet.”, pri
minusi kelias Skandinavy 
kultūrines organizacijas, pra
neša apie dailės parodą:

“Minėtos Skandinavų draugijos su
rinko savo senuose kraštuose šimtą 
penkesdešimts paveikslų ir atgabeno 
Amerikon. Šitą Skandinavų dailės pa
rodą su didžiausiu pasisekimu neseniai 
buvo išstatę New Yorke, paskui persi
kėlė j kitus miestus. Visur amerikonai 
su pasigėrėjimu parodą lanko... Kriti
kai rašo kuogeriausias replikas“.

“Vien. Liet.” prilygina 
Skandinavus prie lietuviy:

“Bėda tiktai su mumis, kad męs tu
rime vergijos ir politiškos nelaisvės nu- 
liežtą dvasią, kuri niekuomet neišdrįs
ta pasauliui pasirodyti”.

Tikra tiesa, kad męs daug 
ko galime pas svetimtaučius 
švedus bei finus pasimokinti, 
netik pas juos, bet ir pas lat
vius. Bet kas stovi ant ’ke
lio mūšy kultūros kėlimui? 
Męs pasakysime: tamsybė ir 
girtuoklystė, kuri puikiai 
klesti ant dirvos, persisunku
sios kapuciniško fanatizmo 
trąšomis. Kova su tuo fana
tizmu ir yra pirmiausias 
žingsnis, keliant mūšy kultū
rą. Vieny dejoniy neužten
ka. Reikia dirbti, kovoti ir 
jieškoti naujy kelią. “Vien. 
Liet.” to viso nusiduoda ne
matanti.

Klaidinga žinia.
“Dilgėlės” ir “Tėvynė” sa

kosi girdėjusios, kad p. F. J. 
Bagočius iš So. Bostono 
Trauksiąs Teisman tuos 60"LT 
SS. kuopos narius, kurie pa
sirašė po straipsniu, “Kovos” 
N2, 1913 m.

Męs gi girdėjome iš tikry 
šaltiniy, kad incidentas no
rima perkelti į trečiyjy teis
mą. 16 d. š. m., rodosi, at
sibus teisėjy susirinkimas. p.t 
F. Bagočius iš savo pusės 
nurodė: J. Gegužį, S. Michel- 
soną ir J. Bekampį.

“Saulė” ir lenkų aristo
kratai.

Kad mūšy tautininkai ir 
klerikalai smarkiai ėdasi su 
lenkais, tą męs visi žinome. 
Vienok jie moka labai 
gražiai susivienyti, kada rei
kia temdinti ir be to jau tam
sius žmoniy prdtus.

Štai vilniškė “Viltis” gar
sina visą eilę lenku aristo
kratu, kurie paaukavo “Sau
lės” namams ne tik šimtus, 
bet net tūkstančius rubliu.

Tarpe aukautoju randame 
vardą kunigaikštienės Ra- 
dzivilienės, kuri paaukavo 
net 2000 rub. Lubomirskiai, 
Zamoyskiai, Czartoryskiai 
paaukavo ir po 300- 500 ru
bliu. Lenku aristokratija no
rėjo tomis aukomis atsiekti 
tulus politikos tikslus, bet 
jeigu ji galėjo taip gausiai 
apdovanoti “Saulę”—reiškia 
“Saulės” varomas darbas 
nėra priešingas tarptautiško 
klerikalizmo darbui.

“R. Naujienos” teisinasi.
‘ ‘Rygos Naujienos” teisi

nasi, jog jos visuomet ginda
vusios laisvas pažiūras, o Dū
mos rinkimuose agitavusios 
už socijalistą.

Iš kur tasai karštas atsida
vimas prie socijalistą pas 
biznieriy laikraštį? Gi Ry
goj manoma įkurti tikrai dar
bininkiškas laikraštis.

Malonėkit paaiškint šiuos 
klausimus:

1. Kur galiu gaut vaiko 
metriką, jeigu toj bažnyčioj 
nepriguliu prie parapijos?

2. Ar būtinai reikia konsu- 
lio paliudijimo ant čia gimu- 
siy vaiky f metriką, važiuo
jant į Rusiją?

3. Ką daryti nesurandant 
vyro, kurio jau 8 metai neži
nau kur, yra? Kaip gaut per
siskyrimą ir kiek tas lėšuos? 
Apsivedėm Anglijoj.

M. J. Kudirka.
A t s a k . T. Vaiko metri

ką galite gauti toj bažnyčioj, 
kur jis krikštytas, vistiek ar 
jūs ten prigulite, ar ne. O 
jei vaikas nėra bažnyčioj 
krikštytas, tai metriką galit 
gaut miesto valdyboj, kur 
daktaras tuoj po gimimo už
registruoja kiekvieną naujai 
gimusį vaiką.

2. Taip. Reikia.
3. Nesurandant vyro per 

8 metus, galirha lengvai gaut 
persiskyrimą. Su tuo reika
lu turit kreipties į vietinį tei
smą; bet bylos vedimui turė
sit samdyti advokatą. Jis 
tik galės pasakyt, kiek visa 
byla lėšuos.

Klaus. Malonėkit paaiš
kint, kas ir kada išmislijo aly 
ir alkoholį?

“L—vės” skaitytojas.
A t s. Kas ir kada pirmiau

siai išmislijo daryti aly, nėra 
žinoma. Tik tiek žinoma, 
kad aly daryt mokėjo dar gi
lioj senovėj, pirmiausiai Fri- 
gijoj. Hallijoj vidury pirmo 
šimtmečio po Kristaus, alus 
skaitėsi tautišku gėrimu.

Alkoholio gi niekas neiš- 
mislijo, nes jis yra viena su
dėtiniu daliy visuose virin
tuose ir raugintuose arba 
taip vadinamuose alkoholi
niuose gėrimuose. Tik vie
nur jo yra mažiau, kitur dau
giau. Pavyzdin, aluje vidu- 

- tiniskai -būna—3-- 4 % -alkoho
lio, o “brandy’je”—55% su 
viršum.

Teiksitės paaiškinti man 
sekančius klausimus:

1. Kada ir kokiu būdu at
sirado liuteroną tikyba, ir

1 kas per žmogus buvo Marti
nas Liutęris?

2. Ką reiškia tas visotinas 
tvanas (patapas)? Ar jis iš
tiktąją buvo visotinas, ar tik 
kokioj vienoj vietoj?

3 Ką reiškia tasai Babelio 
bokštas, apie kurį minavoja- 
ma biblijoj, būk tai nuo jo 
prasidėjo įvairios kalbos?

4. Ar gali žmogaus ,akįs
turėt tokią ypatybę, kad pa
žvelgus ant kokio gyvulio jį 
užhipnotizuoti? Ar yra to- 
kiy žmoniy, kurie pažiūrėji
mu gali kokį nors daiktą pa
gadinti, kaip tai mūšy žmo
nės tiki? Reketis.

Ats. 1. Liuterony tiky
bą įsteigė Vokietijos religiš
kas reformatorius Martinas 
Liuteris. Liuteris gimė Eis- 
lebene, 10 lapkričio 1483 m., 
ir mirė ten pat 18 vasario 
1546 m. Būdamas rūdaka- 
sio sūnum, jis vienok 1501 m. 
įstojo Erfurto universitetan, 
kurį pabaigė 1505 m. Dar 
universitete esant, jame ap
sireiškė palinkimas tyrinėti 
religiškus veikalus. Apie tą 
laiką jis atrado universiteto 
knygyne lotiriišką bibliją, ku
rioje, nemažam savo džiaug
smui, rado daug tokiy daly
ku, kuriy nebuvo vokiškon 
kalbon išverstose biblijos iš
traukose. Norėdamas ge
riaus tą viską ištirti, jisai, 
priešais tėvo norą, įstojo Au- 
gustijoną vienuolynan Er
furte. Po d vi e ją metą jis 
tapo įšvęstas į kunigus, o 
1508 m., per įtekmę jo virši
ninko Staupitzo, hUI*is buvo 
to zokono perdėtiniu, Liute
ris tapo filosofijos profeso
rium naujame Wittenbergo 
universitete. 1510 m., jis 
buvo su vienuolyno reikalais

Ryme, pas popiežių Leoną X. 
Sugrįžęs į Wittenbergą, 1512 
met., jisai tapo teologijos 
daktaru ir čia jo gilus moks
las ir galinga iškalba su
traukdavo daugybes klausy
toją . Tada Liuteris dar ne
turėjo jokią atvirą nesusipra
timą su popiežium ar bažny
čia, bet atvykimas į Witten- 
bergą 1517 m. Jono Tetzelio, 
kuris pardavinėjo indulgen
cijas (nuodėmiy atleidimus), 
sukėlė karštą Liuterio ener
giją ir privertė jį parašyti 
garsy 95-niy punktą protes
tą, kurį jisai prikalė prie Wit- 
tenbergo bažnyčios dury. 
Tasai protestas privertė. Tet- 
zelį liautis pardavinėjus in
dulgencijas ir išsinešdinti, o 
visoj Vokietijoj sukėlė nema
žą triukšmą. Daugelis tam 
protestui prijautė, nes dau
gelis piktinosi indulgenciją 
pardavinėjimu. Liuteris ta
po pašauktas į Rymą paaiš
kint savo eretikišką pasielgi
mą, bet jis nevažiavo. 1518 
mete popiežiaus paslystas 
kardinolas Kajetonas, Augs
burge, norėjo sutaikyt Liu
terį su popiežium, bet tas 
nepasisekė. Neužilgo po to 
įvyko Liuterio disputas Leip
cige su popiežiaus teologu 
Eck’u, kame jisai paniekino 
indulgencijas ir ginčijosi apie 
popiežiaus autoritetą. Už tą 
disputą popiežius, 1520 m., 
atsiuntė Liuteriui iškeikimo 
bullą (dekretą), kurią šis, 
nieko nelaukdamas, viešai 
sudegino. Po to jisai galu
tinai pertraukė ryšius su ka^ 
talikyste ir pradėjo atvirai 
skelbti sanžines laisvę ir rei
kalauti idant šv. sakramen
tas būtĮy visiems duodamas 
abiejuose pavidaluose (kūno 
ir kraujo.) 1521 m., po dva- 
siškyjy suvažiavimo mieste 
Worms’e, Liuteris galutinai 
tapo atskirtas nuo bažnyčios. 
1524 m., jisai numetė kuni- 
giškus rūbus' ir neužil ga - ap
sivedė su Katrina von Bora 
viena iš devyniy vienuoliu, 
kurios, sekdamos jo mokslą, 
pametė savo vienuolynus.

Nuo 1521 m., Liuteris bu
vo užimtas vertimu biblijos į 
vokišką kalbą, ką jis "ir už
baigė 1534m. 1529 m.j pasi
rodė jo “Didysis katekiz
mas”, paskui “Mažas kate
kizmas.” Šie veikalai, sykiu 
su “Protestanto išpažinčia” 
išleista 1530 m. tapo pama
tu liuterony tikybos.

Paskutinius gyvenimo me
tus Liuteris gyveno Witten- 
berge pastorium. Numirus 
jo kūnas tapo padėtas toje 
pačioje bažnyčioje, prie ku
rios dury buvo prikaltas jo 
pirmutinis prieš popiežiją 
protestas.

Tos pasakos apie Liuterio 
stebuklus, kurias galima rast 
tūlose katalikiškose knygo
se, tai ne kas kitas, kaip tik 
tušti išmislai.

Pamatinė liuterony tiky
bos doktrina aiškina, kad 
Dievas njus teisia ne sulig 
mūšy pasielgimą, bet sulig 
mūšy tikėjimo į jo sūny. Iš 
tikybiniy paslapčiy jie pripa
žįsta tik krikštą ir šv. sakra
mentą.

Liuterio tikyba dar jam 
gyvenant išsiplatino dides
nėj Vokietijos daly j, o dabar 
jinai yra viešpataujančia ti
kyba Vokietijoj, Švedijoj, 
Norvegijoj ir Danijoj. Liu- 
terony dabar skaitoma į 45 
milijonus. Amerikoj jy yra 
apie 1,230,000.

2. Dabartinis mokslas viso- 
tino tvano buvimo nepripa
žįsta. Padavimus apie tva
ną randame pas daugelį se
novės tauty. Apie tvaną 
pasakojama kaip biblijoj, 
taip ir graiky, indusy, chi- 
niečiy ir kitą mitologijose.

Tvanas galėjo būt tik vie
tinis, tūlose žemės vietose 
nuo dideliy liety arba kitokiu 
priežasčįy ir tas galėjo atsi
kartoti ne vieną kartą tai 
vienur, tai kitur. Pasakoje 
apie Nojaus laivą, teisybės 
visai nėra.

3. Babelio arba Babilioni- 
jos bokštas, tai viena iš bibli
jos pasaką, kuriy šiy laiku 
mokslas nepatvirtina. Su
prantama, jog ta pasaka ne
turi nieko bendro su kalbu 
atsiradimu. Įvairios žmonių 
tautos gyveno visai skyrium 
viena nuo kitos ir kiekviena 
išsidirbo savotišką kalbą.

4. Taip. Yra žmonių, kurie
gali, žiūrėdami kokiam nors 
gyvuliui į akis, jį užhipnoti
zuoti, bet tas padaroma ne 
kokia akiu ypatybe, bet va
lios jiega. Tokiu gi žmonių, 
kurie pažiūrėjimu galėtu 
kam užkenkt arba ligą užlei
sti, visai nėra. Tai žmonių 
niektikėjimai, paeiną iš tam
sumo. J. S.

Aukos ir visuomene

Prie klausimo apie aukas 
dar nekartą reikės sugrįžti. 
Aht kožno žingsnio dabar 
tenka sutikti žmoniy, kurie 
sako: — “Kiek aukavau, tai 
aukavau, bet daugiau tai 
jau neaukausiu. Vis duok ir 
duok ir niekad nėra pabai
gos” .

Tokiy žmoniy vis daugiau 
beužeinama, vienok su jy 
tvirtinimais negalima sutik
ti. Be auky męs negalime 
apsieiti. Kas to nesupranta, 
arba tyčia nusiduoda nesup
rantąs — tas negali būti nau
dingu mūšy visuomenės na
riu. 1

Męs privalome ir turime 
gelbėti mūšy streikuojančius 
brolius, męs privalome gel
bėti mokslus einančią jau
nuomenę, męs privalome 
gelbėti brolius, kalėjimuose 
kenčiančius, męs privalome 
gelbėti revoliucijos judėjimą.

Kas to nesupranta — ge
riausia tuos žmones pašalin
ti nuo dalyvavimo visuome
nės gyvenime.

Reikia pasakyti, jog pa- 
skūtmiais^ '"metais“* pašomus 
randasi labai daug laisvy 
žmoniy, kurie savo “laisvę” 
moka apreikšti tik bliuzniji- 
mais. Toksai žmogus, išplū
das kunigus ir išsitraukęs ke
lias bonkas, tariasi atlikęs 
savo “priedermes”. Tokie 
ponpalaikiai neturi jokio su
pratimo apie progreso reika
lus ir žmonijos padėjimą. 
Nuo tokiy. saliuniniy pirmei- 
viy męs nieko nenorime, 
nieko negausime ir jie nega
li būti padėjikais mūšy dar
be. Tikru laisvės karžygiu 
gali būti žmogus, atjaučian
tis artimo vargus ir' žmonijos 
reikalus. Jeigu jisai to ne
supranta ir jam tatai nerūpi 
— tuomet tokiy draugy 
mums nereikia.

Jy širdįs užaušę ir apaugę 
žieve; pasakyk jiems apie 
žmoniy nelaimes, jie tik pa
moja ranka.

Apie tokius žmones reikia 
ir privaloma kalbėti, nes jie 
visuomet pastoja mums ke
lią.

Todėl jautriau atjaučianti 
artimo vargus visuomenė tu
ri ir privalo nesišalinti nuo 

/auky.
Visai kas kita, kalbant a- 

pie sutvarkymą auky rinki
mo. Čia būtinai turi būti 
pilna apyskaita. Aukauto
jai privalo žiūrėti, kur dings
ta j y pinigai.

Už vis parankiausia, kad 
auky rinkimu užsiimty orga
nizacijos, kuopos, arba ypa- 
tos, kurias kuopos ar drau
gijos įgalioja. Tuomi gali 
užsiimti ir redakcijos. Tei
sybė, kartais gali prisieiti, 
kad pavienės ypatos ir turi 
parinkti auky. Mūšy sąly
gose, kartais, tai neišvengia
ma. Bet gi čionais auky rin
kimas turi apsirubežiuoti bū
reliu savo artimy pažįstamy. 
Ant kiek galima, ir tas au
kas reikia skelbti laikrašti
joj.

Taigi, aukauti privalome, 
bet aukautojai turi reikalau
ti pilniausios atskaitos.
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JACK LONDON. '

Kaip elgiasi baltaveidžiai
I žmones?

(Apsakymėlis*).

—pavėlinkite man išsivirti sau vaka
rienės ant jūsų ugnies ir pernakvoti šią
nakt po jūsų pastoge,—pasakiau aš, įėjęs 
į grintelę senio Ebittso.

Senis Ebbits buvo indijonas.
Ant mano užklausimo senis indijonas 

tik pažvelgė į mane savo įdubusiomis, nie
ko nematančiomis akimis, o Cįllė tik susi
raukė ir, rūgščiai į mane pažvelgusi, tik
tai suniurnėjo. Cillė buvo jo žmona ir, 
kiek man buvo žinoma, abiem Jukono upės 
pakraščiais nebuvo piktesnės akiplėšos. 
Taip bjaurios būta tos indijonkos. Tiesą 
pasakius, aš čia visiškai nebūčiau nei ap
sistojęs, bet mano šunis buvo nepaprastai 
pailsę (Aliaskoj važinėjama šunimis. Ver
tėjo prierašas.), o kaimynystėje nebuvo 
jokios nakvynės. Tame sodžiuje, kur gy
veno senis Ebitts, buvo dar kelios pakry
pusios lūšnos, bet jose niekas jau negy
veno.

' Todėl tad man prisiėjo jieškoti prie
glaudos pas tuodu seniu. .

Kolei aš viriau sau vakarienę, senis 
mėgino mane prakalbinti, teiraudamos 
apie sveikatą, klausinėdamas, kiek turiu 
šuny ir kiek myliy praėjau šiandien. Cillė, 
jo žmona, per visą tą laiką su slepiama 
neapykanta žiūrėjo į mane.

Teisybę pasakius, aš supratau, kodėl 
jie tokie paniurę. Jy padėjimas buvo to- 
kis, kad linksmybei vietos nebuvo. Susi
traukus, išblyškus, sėdėjo toji pora ties ug
nimi, baigdama savo dienas šalty ir alky. 
Jiedu neturėjo spėkos, kad atsispirti prieš 
nelaimes, pagaliaus juos pabaigtinai 
naikino reumatizmo liga.

Mėsos kvapsnis, kurią aš kepiau, er
zino juos. Ebbits kas penkias minutas 
gailiai atsidusdavo. Tasai dejavimas bu
vo iššaukiamas netiek skaudėj imu, kiek 
nuilsimu.

Ebbitsą slėgė gyvenimo naštos sun
kumas, bet dar daugiau senis bijojosi mir
ties. Jam teko pergyventi tą amžiną tra
gediją, kurią turi pergyventi kiekvienas 
senis. Gyvenimo linksmybė seniai jau 
praslinko, bet noras mirti dar neatėjo.

Kada šmoteliai briedienos pradėjo čir-

—Jie gali parnešti (|aug mėsos,—pa
antrino senis, matomai gaivindamas savo 
širdy vilties jausmą.

Bet senė nenusileido.
—Kas tau iš to, kad jie parsigabens 

daug mėsos? Argi tu manai, jog jaunieji 
su mumis pasidalins savo mėsą? Jie mums 
išmes kelis šonkaulius, kuriuos mudu ga
lėsime laižyti! Visi riebys kąsneliai, visi 
liežuviai ir kepenįs paklius į svetimas bur
nas, bet ne mudviem, seni.

Ebbits tik palingavo galva ir grau
džiai apsiverkė. Tuomet Cillė pažvelgė j 
mane ir smarkiai suriko:

—Nėra kas gąlėty už mus pamedžiot!
Aš tik patraukiau pečiais, norėdamas 

parodyti, kad niekuom nesu prasikaltęs, 
jog seniai neturi senatvėje paramos.

Cillė, grieždama dantimis, pasakė:
—Žinokie, baltasis žmogau, kad per 

tavo tautos kaltę mudu su seniu neturime 
kąsnelio mėsos, neturime tabako ir turi-

—Ne,—atsakė Ebbits,—blogo mums 
daug padarė baltaveidžiai žmonės, bet jie 
nenorėjo blogo padaryti.

Tuomet senė piktai atšovė:
—O kur Moklanas, mūsų pirmasai sū

nus, kuris mums atnešdavo taip daug žu
vies?

. Senis tik palingavo gaiva, bet senė 
nesiliovė ir toliaus tęsė:

—O kur Bidarčikas, mūsų antrasai 
sūnus? Argi jisai nebuvo mitriu medžio
toju, argi jisai neatnešdavo mums daug 
riebios mėsos? Dabar aš jau nematau rie
biu kąsniu ir saldžiu džiovintu liežuviu. 
Tavo pilvas tuščias jau kelios dienos ir tik
tai šitas baltasis žmogus, sūnus melagiu 
tautos, davė tau pavalgyti.

Senis Ebbits su tuomi nesutiko.
—Baltieji žmonės nėra melagiai,— 

pradėjo senis indi jonas. Jie visuomet sa
ko teisybę, bet baltas žmogus turi dvejo
pą teisybę. Šiandien jisai kalba apie tei
sybę vienaip, o rytoj visai kitaip. Todėl 
aš ir negaliu suprasti nei baltųjų žmonių, 
nei ju teisybės.

— Jeigu šiandien jisai vienaip kalba, 
o rytoj kitaip, vadinasi, meluoja,—išaiški
no Cillė, kuri būtinai norėjo paniekinti 
baltus žmones.

—Balto žmogaus negali perprasti,— 
dar kartą pasakė Ebbits.

Mėsa, arbata ir tabakas, matomai, 
atgaivino senį. Jisai geriau sutvarkė sa-

SkSti-patehieje; ^eTfforindijBnvj-žnypieriš^T'^rmiMnsT—■gema ■išsteesš:-^
sitempė ir sujudo. Senis liovėsi dejavęs 
ir jo veidą nušvietė pajautimo šviesa.

Kvapsnis spirgančios mėsos padarė sa
vo įtekmę ir ant Cillės ir jinai kelis kartus 
sudejavo, norėdama bent tokiu būdu pri
minti apie savo kančias.

Man pasirodė toje valandoje, kad juo
du elgiasi lyginai, kaip alkani šunes ir aš 
būčiau visai nenusistebėjęs, jeigu pas Cillę 
būtu ėmus ir išaugus vuodega. Ebbits 
pradėjo artinties prie manęs, kad geriaus 
galėtu gaivinties mėsos kvapsniu.

Kuomet aš jiedviem įdėjau po bliūde- 
lį mėsos, jiedu pradėjo valgyti su tokiu 
godumu, kokio aš jau seniai nebuvau ma
tęs.

Kuomet gi aš jiems daviau dar po 
puodelį arbatos, seniu veidai nušvito ma
loningu laimės jausmu. Cillė lengvai at
siduso ir raukšlės ties jos burna išnyko.

Išpradžiy jiedu rodėsi lygir ap
snūdusiu. Greitai Ebbitso skruostai suži
bėjo ašaromis ir aš supratau, kad senis 
patsai savęs gailisi. Jiedu pradėjo jieško- 
ti pypkės ir aš supratau, kad seniai jau 
seniai bebuvo rūkę. Bet senis buvo taip 
nusilpnėjęs, kad pypkę užkurenti man pa
čiam prisiėjo.

—Kodėl gi judu tik dviese likotės so
džiuje?—paklausiau aš.—Argi visi būtu 
jau numirę? Ar pas jumis siautė kokią

Senis tik papurtė galva. Tai reiškia, 
jog jokios ligos čia nei nebūta.

—Ne, čia nebuvo jokios ligos. Visas 
sodžius išėjo medžiotu. Mudu gi jau per- 
senę esame, mūšy kojos jau negali paeiti 
ir mūšy nugaros negali pakelti' sunkumo. 
Todėl mudu ir pasilikome namie ir laukia
me, kada jauni medžiotojai parsineš mė
sos.

Taip pasakė senis indijonas. Bet Cillė 
piktai perkirto jo kalbą:

—Kasgi tau iš to, kad jaunieji parsi
neš daug mėsos? /

*) N u o R e d.—Amerikiečio J ack Londono vardas 
šiandien yra žinomas visame pasauly. Jack Londono apy
sakose, kaip veidrodyje, atsispindi margas Amerikos gy
venimas. Londonas daug keliavo, daug patyrė, mate ir 
šilta ir šalta. Jojo apysakos atsižymi savo spalvotumu.

Išverstas lietuvių kalbon vienas iš paskutinių J. 
Londono apsakymėlių “Kaip elgiasi baltaveidžiai žmo
nės? — parodo mums tolimą Aliaskos indi jonų gyvenimą, 
jų sanprotavimą ir pažvalgas j baltuosius žmones. Nau
dinga pasipažinti su psichologija indijonų, tų tikrųjų gi
rios vaikų.

tį>

balsas nepriminė daugiaus verkiančio žmo
gaus balsą. Atsikreipęs į mane, senis pra
dėjo gana išdidžiai šnekėti.

--Akįs balto žmogaus neužmerktos. 
Baltas žmogus mato visus daiktus ir yra 
labai išmintingas. Jisai smarkiai galvo
ja. Bet baltas žmogus šiandien vienoks, 
rytoj visai kitoks ir jį todėl negalima su
prasti. Kaip baltas žmogus pasielgs ry
toj, to niekas negali įspėti. Indijonas vi
suomet elgiasi vienodai. Briedžiai visuo
met nusileidžia žiemą nuo augšty kalny. 
Viskas pasauly elgiasi vienodai ir indijo- 
nai taip pat, bet baltas žmogus elgiasi ne
vienodai ir indijonas nesupranta balto 
žmogaus. Tabakas geras daiktas. Alka
nam žmogui tabakas geriausias maistas. 
Stipry žmogų tabakas dar daugiau susti
prina, o piktą žmogų priverčia užmiršti 
savo piktumą. Tabakas labai brangus. 
Indijonas už tabako lapą moka visą briedį 
ir kramto tabaką labai ilgai. Tabako sa
kai—geriausias skanumynas. Kuomet ta
sai sakas įsilieja viduriuosna—tuomet in
dijonas jaučiasi esąs laimingiausiu žmo
gumi. Visai Vi taip elgiasi baltas žmogus. 
Kada jo burna pilna tabako sakais, kągi 
jisai daro? Jisai tuos sakus, kurie taip 
brangus, išspjauja ant sniego, ir sakai 
dingsta. Ar myli baltas žmogus tabaką, 
aš nežinau, bet jeigu jisai myli, tai kam 
išspjauja? Tai didelis kvailumas, kurio 
aš begaliu suprasti.

Jisai nutilo ir norėjo vėl patraukt iš 
pypkės, bet ji užgęso. Tuomet jisai ati
davė pypkę Cillei, kuri galėjo ją čiulbti, 
kiek norėjo. Ebbits ir vėl lyg kad pasi
nėrė nebūtybėj.

Tuomet aš paklausiau:
—Kurgi tavo sūnus Moklanas ir Bi

darčikas? Kodėl tu ir tavo senoji pati li
kote be mėsos ant senatvės?

Štai ką papasakojo man senis Ebbits 
apie savo dvieju sūnų likimą.

(Tol. bus).

u

Mintis apie auklėjimą.
Niekuomet nemokinkte kūdikį to, ka- 
patįs neužtikrinti. Jeigu norite jam 
įkvėpti jo jaunystes metuose, tai ser-

me
ką
gėkitės viso to, kas gali būti melagyste, 
apie kurią jūs ir patįs žinote, kad tai me
lagystė. A. Komenski.
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Piktadaryste

Tai viliugystė

asmuo į prie- 
asmenį turėtu

Viena piktadarystė yra ge
rai įsigyvenusi praktiškame 
gyvenime, bet ji nelabai te- 
pastebiama.

Tik prisi-

---------------------------------------------------------------- ■ . ------- ;---------- ■------------------- —

Kas yra prostitucija?

Kas tai yra prostitucija? 
Ant šio klausimo ko ne kiek
vienas atsakys, kad prostitu
cija vadinasi liuosi lytiški su- 
sinešimai su bile kokiomis y- 
patomis. Vienok žodis pros
titucija turi visai kitokią 
prasmę. Mūsų laikuose yra 
vadinama prostitutėm tik tos 
moterįs, kurios pardavinėja 
už pinigus savo meilę. Mat, 
jos yra pasmerktos visuome- 
nės'akyse, kaipo nupuolusios 
doriškai ir laikomos žemiau
sioj vietoj. Kodėl taip? Labai 
paprastas atsakymas: užtai, 
kad jas privertė pardavinėti 
savo meilę už pinigus gyve
nimo aplinkybės.

Bet kodėl nepasmerkia tu 
vyru, kurie užsiimi su pros
titutėmis? Kodėl jie nešioja 
“nekaltybės” vainiką? Ko
dėl jiems valia lankyti pros
titučių namai, viešbučiai, vi
sokie cafė ir tam panašios į- 
staigos? Jie yra daug bjau
resni už prostitutes; prosti
tutės parduoda savo meilę, 
kad padaryti iš to pragyve
nimą,© vyrai iš išdykumo per
ka ju tą meilę. Pagal mano 
nuomonės, tai turėtu vadin
tis prostitutėmis ne moterįs, 
kurios parduoda savo meilę, 
bet vyrai, kurie tą meilę per
ka už pinigus.

Bet jeigu jūs norite vadin
ti moteris prostitutėmis, ta
da pažvelgkite truputį gi
liau, o tuomet atrasite ir iš 
moterų tikru prostitučių, 
kuriu niekas nevadina prosti
tutėmis. Tai buržuazišku 
šeinwnu moterįs.
žiūrėkite į buržuazišką gyve
nimą, tai persitikrinsite, kad 
ko ne visi karaliai, kuni- 

‘gaikščiai ir t. p. žmonės tu
rėjo apart savo tikros pačios, 
net po kelias pašalines pa
čias, vienok j u niekas neva
dino prostitutėmis, bet visi 
jas gerbe ir gerbia.

Taipgi reikia skaityti ir tas 
moteris prostitutėmis, kurios 
turi net po kelius vyrus. O 
tokiu moterų daugybė randa
si iš augštesniuju klesu. Męs 
gerai matom iš istorijos, kad 
kiekviena karalienė, kuri tik 
buvo paėmus į savo rankas 
valdymą viešpatystės, turėjo 
net po kelius pašalinius vy
rus. Bet kas galėjo jas pa
vadinti prostitutėmis? Jo
sios buvo karžygėmis visuo
menės akyse.

Pagaliaus ir senovėj visos 
paleistuvės, kurias tik užlai
kė buržuazija arba dvasiški- 
ja, nesivadino prostitutėmis. 
Pats išmintingasis Solonas 
(Graikijos įstatymdavys) į- 
steigė paleistuvystės namus, 
bet tik dėl savęs ir dėl savo 
draugu, ir tokiu namu niekas 
neišdrįsdavo pavadinti palei
stuvystės bei prostitucijos 
namais. Ryme pirmiausia 
pradėjo steigti paleistuvystės 
namus valdžia. Užvis labiau
sia išsiplėtojo prostitucija vi
duriniuose amžiuose, laike 
kryžkariu, kur dalyvavo ka
talikai. Kad geriau karei
vius užganėdinti ir kad jie 
smarkiau skerstu netikėlius, 
Konstanto bažnyčia pritrau
kė 1,500 prostitučių, kurios 
ėjo sykiu su kareiviais, odva- 
siškija jas garbino.

Pora metu atgal buvo pra
nešta laikraščiuose, kad vie
name Italijos moterų vienuo
lyne visos vienuolės užsikrė
tę veneriškomis ligomis, ku
rias suteikė vienuolyno virši
ninkai—kunigėliai. Bet ar 
pavadino kas vienuolyną pro
stitučių namu, o vienuoles 
prostitutėmis? Rasit tik ko
kis bedievis. Kiti gi pasirū
pino daugiau auku sunešti, 
kad greičiau išgydžius “ne
kaltąsias” paneles ir “užveiz- 
dą” kunigėlį.

1
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Kas gi yra ta prostitucija 
ir kas tos prostitutės? Ne 
kas kitas, kaip tik tos mote
ris, kurios yra priverstos ba
do, šalčio ir kitu aplinkybių 
pardavinėti savo meilę už pi
nigus, kad tik išsigelbėjus 
nuo bado ir kitu nelaimiu.

Tie gi visi, kurie iš pertek
liaus atlieka paleistuvystės 
darbus, yra skaitomi doriau
siais žmonėmis.

Kur dieną vyras parduoda 
savo spėką kapitalistui, ten 
moteris priversta nakty par
duoti savo meilę ant rinkos.

V. Paukštys.

Kiekvienas 
šingos lyties 
atsinešti nuturališkai. Taip- 
pat visur santikiuose tarpe 
vyriškos ir moteriškos lyties 
turi būt koksai nors tikslas.

Bet mūsiškė jaunuomenė 
labai mažai žiūri į tikslą. Su
eis vaikinas su mergina, tai, 
rodosi, kad jau kitokios kal
bos nėra, kaip tik: “...jūsų 
vaikinas pyks, kad aš su ta- 
mista vaikščioju... Jūs neno
rite su manim draugauti, nes 
aš esu negražus” ir tam pa
našus tušti pasikalbėjimai yra 
liejimas iš tuščio į nepilną. 
Su laiku tie barškėjimai pasi- 
dvigubina. Perto seka laiškai. 
Jų turinį pigu atspėti: “trok
štu pamatyti jūsų už saulę 
skaistesnį veidelį, sap
nuoju tik apie jus...” Toliaus 
seka visa eilė tuščiu išgarbi- 
nimu ir dar tuštesnių nusi
skundimu. Kad tą košę pra
dėti virti, nereikia nei susi
pažinti su mergina.

Paskui jau lengva r is ties į 
pakalnę. Vaikinas sueis su 
antrai trečia? ketvirta ir at
kartos vėl tuos tuščius žo
džius. Tikro pritraukimo, tik
ro tikslo nebus.

Mergina nei nesižino, ko 
gyvenanti, tik svajoja apie 
“gražiausiąjį dobilėlį”, kuris 
vainikuoja jos galvą rūtelėm 
ir lelijom. Mergina pražiop- 
soja patį patogiausi lavinimo
si laiką. Ji užmiršta, kad pra- 
silavinusioj draugijoj ji leng
viau išsirinktu sau Nnkames- 
nį vaikiną.

O dabar dėlei tu žiopsoji- 
mu ne viena ir senmerge pa
silieka. Jos, mat, didžiuoja
si, kad vienas jas veda šokti, 
antras į teatrą, trečias vėl 
kur... žodžiu rojusį

Taip elgiasi didžiuma mū
sų merginu ir vaikinu. Aš pa
sakysiu, jog toksai elgimasis 
vaikinu su merginom yra pik
tadarystė. Betiksliai ir viliu- 
gingi išsireiškimai —naikina 
tikrąją meilę ir pakeičia ją 
nuduota, dirbtina meile. Aš 
manau, kad suvilimas meilė
je nėra mažesnė piktadarys
tė kaip žmogžudystė.

Suvilta meilėje ypata tan
kiausia visiškai nupuola. Ne
retai viskas ir tragedija užsi
baigia.

Meilė yra pamatu laisvės, 
ji pataisoliet nupuolėlius. Per 
ją žmonėskUekasi dorais, vie
ni kitiems gero velijančiais. 
Todėl tenepliauškia apie mei
lę tie, pas kuriuos meilės ir 
su žiburiu neatrasi.

Ten, kur nėra tikros mei
lės, reikia prisilaikyti vieno
du doros principu, reikia pri
silaikyti rimtumo.. PasikaL 
bėti visuomet yra apie ką ir 
be tuščiu zaunu. Laiką rei
kia sunaudoti lavinimui pro
to ir galvojimui apie plačius 
gyvenimo reikalus, o ne jieš- 
kojimui nei sau nenaudingo, 
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J. Klinga.

o kitiem tankiai 
“giliukio”.

Kapitalistai už suradimą paklydusio šunio skiria 500 doleriu, bet už atimtą dirbtuvėj 
darbininko gyvastį nenori duot nei cento.

Mergaitė, žiūrėdama į apskelbimą, prašo Dievo, kad pagelbėtu jai surasti kapitalisto 
šunį. Tada jai nereiktu dirbti taip sunku dirbtuvės darbą.

Korespondencijos
Lawrence, Mass.

25 d. sausio LSS. 64 kp. 
buvo parengusi balių be svai
ginančiu gėrimŲ. Žmonių 
buvo nemažai fr- visi Rnlcsmb 
nosi gražiai. Tik po 11 vai. 
nakties prisirinko airiu val
katų, kurie irorėjo įeiti už 
dyką, keli valkatos nubėgo 
ant gatvės, pasiėmė akmenų 
ir pradėjo mėtyti. Vienam 
pataikė į burną ir sužeidė. 
Buvo šaukta policija per te
lefoną, bet vos ant šešto rei
kalavimo pribuvo.

Taip viskas atsibuvo gana 
puikiai. Pelno liko keli do
leriai ant tolesnio rengimo 
viešu vakaru.

T.M. D-ja po dvieju metu 
savo sunkaus miego atbudo. 
Štai 26 d. sausio sušaukė dvi- 
metinį susirinkimą, buvo 
duodamos knygos už pustre- 
čius metus laiko. Tie, kurie 
užsimokėjo už 1911 ir 1912 
metus, gavo d ro Garmaus 
knygą, kurią išleido 1912 m.

Visai mažai atsirado tokiu, 
kurie mokėjo. Prie kuopos' 
prisirašė penki nauji nariai. 
Raštininkas sakėsi turįs pri
rašęs 120 nariu. Pagal jo 
žodžius, kuopa gerai gyvuo
ja.

Buvo kalbama apie rengi
mą viešu vakaru. Daugelis 
tam pritarė, bet atsirado 
toksai dvasios nuskurėlis, ku
ris pradėjo aiškint, jog iš to 
nėra naudos, nes ateinanti 
gavėnia, ir žmonės turi vaikš
čioti bažnyčion. Toksai žmo
giukas — tai kapucino mylė
tojas. Bet kapucino svajo
nė buvo greitai sumušta. 
Paskaitos ir prelekcijos bus 
rengiamos taip tankiai, kaip 
bus galima. J. Lukšinis.

Westville, 111.
2 d. vas.buvo 26 kp. prakal

bos. Kalbėjo drg. Dundu
lis apie darbininku padėjimą 
ir bedarbes. Taip-pat buvo 
primintas didžiasai kriaučių 
straikas.

Tam tikslui buvo ir aukos 
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rinkta. Publika suaukavo 
$20.75. Vietinė kuopa iš sa
vo iždo aukavo $10. oo. Pi
nigai pasiusti “Kovon”.

Darbai pas mus šiuom lai
ku eina silpnai, 3 anglių ka
syklos dirba tik po 2 3 die
nas tey-klos-tta
ba pilną laiką, bet darbą 
gauti yra labai sunku. Dau
gumas keliauja į kitus mies
tus darbo jieškoti.

S. Uzdrevaitis.
Aberdeen, Wash.

Nors* pas mus gražus būre
lis lietuviu, bet užsiėmimu 
nei jokiu neturi. Yra vaka
rinė mokykla, ale ją mažai 
kas telanko. Daugiausia dir
ba miškuose, bet dabar dėlei 
daugybės sniego miškuose — 
visi grįžta miestan. Mūsų 
lietuviai nesnaudžia ir ju 
“darbštumas” apsireiškia 
pirmiausia smuklėse.

Tankiai buna tokiu atsiti
kimu, kad girtuokliai pasi
moką po $25.oo. Ir neseniai 
dar buvo toks atsitikimas.

Kada vienas vaikinas įėjo 
į karčiamą pažiūrėti savo 
draugu, tai ten prie jo pri
puolė keli geri katalikai ir 
prisispyrę ėmė klausinėti,kas 
parašė korespondenciją į 
“Laisvės” N 2. Vaikinas 
paaiškino, jog nieko apie tai 
nežino. Bet vienas aklasat- 
galeivis davė vaikinui į žam 
dą. Tuoj buvo pašauktas 
policmanas, mušikas likosi 
areštuotas. Trečioj dienoj 
buvo teismas ir atgaleivis 
pasimokėjo $26.50.

Ar dar ilgai taip bus? Ar 
nelaikąs imties už prakilnes
nio darbo? Vyrai, kibkime 
prie apšvietos ir mokslo.

P. Unijistas.
Nuo Ne d. Bėdavojimai laikraš

tyj nedaug tepadės. Reikia tiems žmo
nėms, kurie yra daugiau susipratę, 
telkties krūvon ir varyti pirmyn savo 
darbų. Tik tuomet pamatysite darbo 
vaisius.

Nashua, N. h.
Sustreikavo čionais kurpiu 

dirbtuvė. Išėjo ant streiko 
apie 500 žmonių. Visi prisi
rašė prie A, F. of L. unijos 
ir laikosi tvirtai, nežiūrint 
tautu skirtumo. - ■ 

Baltimore, Md.
Vasario 10 d. sustreikavo 

rūbsiuviu 21 šapa apie 700 ar 
800 žmonių. Reikalauja 9 
vai. darbo dienps ir pakėli
mo mokesties. Apie 6 šapos 
visai neišėjo į streiką, nes 
viską gavo be streiko. 7 ša
pos jau sugrįžo prie darbo, 
nes gavo viską. Lietuviai 
priguli prie IWW. Pas L. 
Greif ir Bro. dar streikuoja.

P. GI.

Montello, Mass.
Didžiuma montelliečiu yra 

apsišvietę ir mylinti teisybę 
žmonės. Didžiuma atjaučia 
socijalizmui. Vienok mote
rų tėra tik mažas būrelis, ku
rios myli apšvietą. Tosios 
moterįs yra susitelkusios i 
pirmeivišką draugiją “Biru
tė”, į kurią priguli apie 100 
nariu. Tosios gi, kurios ne

priguli prie jokiu draugys
čių ir apšvietos nemyli,^užsi
manė šmeižti pirmeiviškos 
draugijos moteris. Josios kaip 
tik pamato, kad merginą pa
lydi vaikinas į balių ar į te
atrą, tuojaus paleidžia viso
kias bjaurias kalbas. Mat, 
jos mano, kad jeigu vaikinas 
susitinka su mergina, tai 
tuoj turi ir apsivesti. Tas 
tiesa, pas kaziukus taip da
rosi. Jaunikis vieną vakarą 
nueina su kvorta degtinės, o 
antrą jau paduoda ant užsa
kų, bet po apsivedimui neiš
gyvena nei poros savaičių ir 
pradeda galvas su puodais 
skaldyti.

Aš patarčiau toms mote
rims neužsiimti pletkomis, 
bet daugiaus šviesties ir la- 
vinties.

Subatoj, 8 d. vas., buvo 
paroda. Visi ėjo išreikšdami 
neužsiganėdinimą kapitalis
tais. Policija nekliudė pa
rodai ir viskas apsiėjo ra
miai.

Pereitą nedėlią čia užmu- 
-šė4 ietu-v-į -d irta vėj-ata ša-f— 
to. Jo pavardė Mykolas Tar- 
telis. Paėjo iš Traku pav., 
sodžiaus Kabeliu; paliko pa
čią ir vieną vaiką. Palaidojo 
drrja, prie kurios prigulėjo 
su bažn. ceremonijomis. Ve
lionis nebuvo pirmeivis. Lai 
ilsisi ramiai!

S. Daugis.
Brooklyn, N. Y.

Vietinė socijalistu kuopa 
buvo surengusi 9 vasario pa
skaitą ant temos: “Gamta ir 
visuomenė”. Skaitė drg. P. 
Grigaitis. Paskaita buvo ge
ra. Žmonių buvo nemažai ir 
visi klausėsi atydžiai. Pa
skaita prasitęsė 4 valandas. 
Pasibaigus referatui, duoda
mi buvo klausimai, kuriuos 
kuoaiškiausiai išrišo.

Vasario 14 Brooklyne skai- ; 
tys antrą paskaitą: “Krikš
čionybė ir socijalizmas”. 
Brooklyn© jaunuomenė ne
miega.

J. W. Petrowic.

Lietuvis.
Kenosha, Wis.

Lietuviai šiom tarpu gana 
ramiai gyvena. Nebeto, kad 
kartais neapsipeštu.

Darbai Kenoshoj šiuom 
kartu eina gerai. Niekuo
met dar tiek vestuvių nebu
vo, kiek šiuomi laiku. Taigi 
kunigėliui tikra šienapjūtė.

Už šliūbus ima po 18 dol. 
ir daugiau, nors algos ima 
$800.oo. (? Red.)

Tralele.
Binghamton, N. Y.

2 d. vasario buvo LSS. 33 
kp. susirinkimas. Tapo iš
rinkta komisija dėl perstaty
mo teatru. Linkiu gero pa
sivedimo.

Kaip girdėti, pradeda 
bruzdėti ir Binghamtono tau
tininkai, jie nori sutverti S- 
LA. kuopą, kurios dar nebu
vo. Tame būryje randasi 
daug karštu kataliku, kurie 
rūpinasi vietinės parapijos 
tvėrimu. Šiomis dienomis 
laukiama kunigo iš Lietuvos. 
Sako, nuolankus būsiąs. Taip 
galite laukti, bet pamatysi- 
te, 'kad“lčiaūfo“''maiso ~ nėpf i- 
pilsite, tuomet išnyks ir SLA. 
kuopa. Neramus.

Stoughton, Mass.
Ar ne metas jau būtu pri

sidėti ir mums prie abelnos 
straiku bangos? Ypatingai 
turi rūpinties savo padėji
mu Stoughtono Rubber Co. 
darbininkai, nes ju padėji
mas yra labai vargingas.

Taip-pat nesnauskite ir 
ir jūs, kriaučiai, nes dabar 
patogiausia valanda iškovoti 
geresnį duonos kąsnį. Nėra 
rodos, kad boseliai keršija 
mums, jog neduodame kyšiu^ 
Nėra rodos, kad iš dirbtuvės 
be jokios priežasties mėto. 
Ar męs jau negalime iš to 
viso išsigelbėti? Ne, drau
gai ir draugės, gana jau 
snausti. J. Fisenka.

Beverly, Mass.
Šis miestelis randasi 19 

myliu nuo Bostono prie Bos
ton & Main geležinkelio. Čio
nai yra didelė mašinų fabri
ką, kurioj dirba apie 4000 
darbininku. Šiuom kartu ma
tyti iš anglišku laikraščiu, 
jog reikalauja darbininku, 
kurie moka ant mašinų dirb
ti. Lietuviai, mokanti tą 
amatą ir neturinti darbo, šiuo 
kartu gali čionai pamėginti.

Lietuviu randasi 3 famili- 
jos ir dusyk tiek pavieniu. 
Lietuviai, gyvenanti šiame 
miestely, yra progresyviški 
ir nebijanti skaitvti laikraš
čiu, nežiūrint, koKios pakrai
pos jie nebūtu.

Priešas Gerųjų-

Atviras laiškas “Draugo” 
redakcijai.

“Draugo” N4 koresp. iš 
Norwoodo p. Pipiras pavadi
na mane niekam netinkančiu, 
tik gaila, kad nepaaiškina to 
savo tvirtinimo. Visuomenė 
gali manyti, kad esu gatvi

niu sportu ir net kokiu kri
minalistu. Todėlei skaitau 
reikalingu pasiaiškinti.

Esu darbininkas ir prideru 
prie dvieju liet, draugijų. 
Taip-pat pridedu į parapija 
šv. Petro So. Bostone. Nors 
tai neskaitau sau už didelį 
nuopelną, bet pažymiu, kai
po faktą. Jeigu nebūčiau 
tinkamu, tai mane suspen
duotu.

Rasit, koresp. turėjo ome- 
nėję, kad aš tuo tarpu nebū
damas oficijališku socijalis
tu, vienok nenoriu prisiglau
sti prie vietiniu parapijonu ir 
prie juoduju skvernu. Todėl 
jau aš ir negeras.

Man rodosi, kad žmogus, 
kuris, gindamas savo pažval- 
gą, neturi nei mažiausio pa- 
guodojimo dėl kitaip manan
čiu žmonių, yra protišku li
goniu ir fanatiku.

Męs žinome, kad žmonės 
jau nuo senu laiko pasidali
nę į draugijas ir kuopas, tar
pe kuriu gana tankiai verda 
smarki kova. Sūkury tosios 
kovos ir aš randuosi. Jeigu 
kokis darbas randa vietą ma
no sąžinės dirvoje, tai aš ta
me negaliu būti kaltas, todėl 
kad turiu liuosą valią ir su
pratimą, duotus man tani 
tikrojo Dievo. Žmogus, ku
ris taip juodina mane, tik in
trigas varinėja. Bet tai jam 
atleistina, kaipo žmogui, nie
ko nenuvokiančiam.

J. Pakarklis.
Nuo red. Šitas laiškas turėjo tilp

ti “Drauge“, bet netilpo. Suteikdami 
gerb. J. Pakark liui vietos, užbaigiame 
reikalų.

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.
Gerb. Redakcija! -
“Laisvės” N12 tilpo iš 

Fitchburgo korespondencija, 
po kuria yra padėtas pseudo
nimas “Bevardis.” Kadan
gi aš vartoju pseudonimą 
“Bevardis” nuo 1906 metu, 
todėl meldžiu mano pseudo-* 
nirnonevartoti, bet pasiskir
ti sau kitą.

Bevardis.

RED. ATSAKYMAI.
LOBELELIUI (Rumford,Me:). Apie 

teatrų pasivėlinote, o apie privatiškas 
vestuves visuomenei nesvarbu žinoti.

KORESPONDENTEI iš Lawrence’o. 
Nepasakote net, kokis ten buvo vaka
ras ir kas jį parengė.

DUKTERŲ DEDEI. Pasivėlinote, 
drauge. Niekad nesivėlinkite, nes to/ 
liaus dar daugiaus kontroliuosime.

Paj ieškojimai.
Pajieškau dėl apsivedimo merginos 

nuo 16 iki 24 metų. Geistina, kad būtų 
laisvų pažiūrų, mylinti skaityt ir rašyt. 
Aš esu 21 m. senumo, nerūkau ir nege
riu svaiginančių gėrimų, myliu apšvie- 
tų ir laisvų gyvenimų. Meldžiu atsi
šaukti ir su pirmu laišku prisiųsti foto
grafijų. 91

J. Adomavičius,
827 Bank st.. Waterbury, Conn.

Merginos, kurios norit apsivesti, žino
kit, kad aš esu 22 m. vaikinas ir noriu 
vesti. Todėl geistina, kati atsišauktų 
bent kokia dora mergina, nesenesnė 30 
m. Mano adresas: 9[

Jos. Ches,
P. O. Box 243, Aurora, III.

Pajieškau savo draugų: Vinco ir Sta
nislovo Ranionių, Suvalkų gub., Mari- 
ampolės pavv Šunskų gmino ir kaimo. 
Girdėjau, kad Vincas gyvenus Brooklyn, 
N. Y. Malonės atsišaukti arba, kas ži
no pranešti.

A. Arminas,
380 So. Main st., Pittston, Pa.

Pajieškau savo dviejų pusbrolių An
tano ir Juozo Tamašauskų, Panevėžio 
miesto. Pirmiau gyveno Chicago, III. 
Meldžiu atsišaukti.

J. Tamašauckas,
192 Freedom st., Athol, Mass,

Pajieškau savo giminaites P. Pranc- 
kaitės, Kauno gub., Raseinių pav., Gi
rininkų kaimo. Turiu labai svarbų rei
kalų. Taipgi pajieškau ir savo pusbro
lių Jono ir Aleksandro.

P. Urban,
2310 N. 15th st., Springfield, Ill.

712 Park avė..

Pajieškau >avo švogerio A. Mažeikos, 
Varnių miestelio, Telšių pav. Pirmiau 
gyveno Pittsburg, Pa. Taipgi pajieš
kau savo pusbrolių F. Zakarausko, Pe
tro ir Kazio Petrauskų, visi trįs Kalti
nėnų parapijos.

J. Bartkus,
Kenosha, Wia.

I.i



LAISVE

VIETINES ŽINIOS.
UŽKIMIMAS 4R KOSULYS

ANTrAŠMIANSKAS

Pranešame, jog DLK. Vy
tauto draugija įgaliojo drau
gus: Geležinį ir Stasį parink
ti auky New Yorko siuvėjams 
streikieriams.

Prašome todėl tiems įga
liotiniams pilnai užsitikėti. 
Prašome visų mūšy skaityto
ju priimti juos maloniai ir 
duosniai aukauti streikuojan
tiems broliams ir seserims.

Šiuomi pranešam visiems 
draugams, kurie yra pasira
šę po skundu, tilpusiu‘‘Ko
vos” N 2 (dėlei F. Bagočiaus 
reikalo), jog jie atsilankytu 
16 d. vasario 4 vai. po piety 
į socijalisty svetainę, kadan
gi atsibus trečiųjų teismas. 
Teisėjais yra iš mūšy pusės: 
S. Bardzevičia, J. Naudžius 
ir L. Prūseika. Iš Bagočiaus 
pusės: S. Michelsonas, J. Ge
gužis ir J? Bekampis. Savo 
pirmininku teisėjai išsirinko 
dr. F. Matulaitį.

V. Paukštys.

Streikieriy Presos Komitetas 
mūs prašo pranešti, kad ant 
panedelio rengiama didelė 
demonstracija. Neabejojame, 
kad lietuviai veikliai daly
vaus joje.

11 d. vas. ant Hawley st., 
ties Mocuttar Parker Co. 
dirbtuve buvo susirėmimas 
su skebais. Anksti ryte ten 

‘ jau stovėjo pikietai, kurie at
kalbinėjo skebus nuo darbo 
gražumu. Lietuvė Suplikaus- 
kienė mėgino atkalbinti tūlą 
italę, ta jai kirto į žandą. 
Policistas tuojaus griebė Su- 
plikauskienę; nors ją atmu
šė pikietai, bet paskui vėl li
kosi suareštuota.

Pol icistai darbavosi buožė
mis, nors ir jie savo atsiėmė.

Nedėlioi, 16 d. vasario, 6 
vai. vakare, atsibus LSS. 67 
kuopos koncertėlis, 58 Mar
ket st., Rody Hall, Brighton. 
Įžanga dykai.

12 d. vas. per kriaučių mi
tingą išrinkta kolektoriai: 2 
merginos ir 2 vyrai. M. Vaš- 
kevičiutė, O. Kaškenčiutė, 
A. Mikalauskas ir Ą. Sinke
vičius. ’j

Streikieriai surašė atsišau
kimą į visuomenę, kurį iš
siuntinės laikraščiams ir 
draugijoms. Kitame N-ry 
“L.” padėsime tą atsišauki
mą. Manome, kad visuome
nė duosniai prisidės prie 
streikieriy sušelpimo.

. LSS. 60 kp. prakalbose su
rinkta New Yorko streikie
riams $12.80. Mus prašo pa
garsint stmbesnias aukas.

Aukavo šios ypatos:
J. P. Raulinaitis $1.00; J. Jasuniuo- 

nis, .J. Niukas, J. Kasparavičia ir A. 
DavidaviČia po 50c.; J. Mickevičia, 
P. Gailiunas, A. Kupstys, A. Naujokai
tis. J. Kairukštis, M. Dapšys, K. Ra- 
manauckas, J. Gabriunas, J. B. Smels- 
torius, V. Klemka, J. Ivaškevičia, L. 
Prūseika, A. Pratašius, C. Tamulionis, 
V. Rovas, P. Karpavičius, P. Svotelis, 
P. Gabriunas, J. Valukonis, F. A. Hi- 
hil, F. Igaunis, J. Ružonis, J. Rimkus 
ir A. Neviackas po 25 c. Viso—$9.20. 
Sykiu su smulkiomis $12.80.

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

Severos Balsamą
Plaučiams (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. '

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
(Severa’s Soothing Drops) 

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

Aptiekosc. Visur. Reikahuiklt. kiul jums duotų Severos. Neimkit 
kitų. Jeigu jūsų aptiekorlus nenori jums pristatyt, rašykit mums. 

Gydytojo patarimas dykai.

w. F. SeVeM
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 lietuviškus Macochus.

Macohcas, Macochienė ir Olesinskis kalėjime

“Censtachavo Klioštoriaus Slaptybes” turi 
retą pasisekimą. Per vienus metus išpar
duota visa pirmoji laida, todėl,išleidę ant
rą laidą, mes pagerinom ir dapildėm turi
nį. Kovoje su klerikalizmu ta knygele 
yra geriausias ginklas. Ji parodo, kaip 
žemai nupuolę ir kokios doros yra tūli 
mūšy dvasiškiai.

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

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

BRITVA! BR1TVA!
Ar turite britvą? Jeigu ne, 

tai pirkit pas mane. Aš tu
riu geriausiu 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.

Influe,nzos arba irme- 
dies užpuolimai naktimis 
a-ha kosulys ir die- 
girnai jūsų rauine- J 
nyse iš nusidirbi- 4 
n i o, nepaguldys > 
jus, jeigu turėsit

Or.
Rishter’io |

Pain-

Ateinančioj nedėlioj, 16 vas., atsibus 
susirinkimas 162 LSS kp. po numeriu 
112 Salem st.. Bostone. Prasidės 2 vai. 
po piety. Ant šio susirinkimo būtinai 

• turi atsilankyti visi sąnariai, o ypač ak
toriai. Sekr. S. Reinotas.

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

1 4 VW v&.i• savo namuose ir Visa 
/tuojaus imsite
vartot. 25c. ir 50c. aptiekose.
Sergėkis pamėgdžiotų vaistų-

,;j F. AD. RICHTER & CO., 215 Pear! Street, Hew York
? \ Rlchter'lo Congo Pillės yra geros nuo 

Zp j viduriu sukietėjimo. 25c. ir juo

Skaitytojams.
Meldžiame visu 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.

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

ANTANAS IVAŠKEVICZ, Mgr.

REIKALAUJAM KRIAUČIAUS 

prie kostumiersko darbo. Turi būti ne 
girtuoklis ir galintis visada dirbti. At- 
sišaukit kuogreičiausia per laišką.

Win. B. Prank,
Watrous Block, Des Moines, Iowa.

Pirk STORĄ
Parsiduoda visai pigiai DRAPANŲ ir 
INDŲ (dišiy) Storas lietuviu apgyven
toje vietoje. Labai gera proga lietu
viui arba lenkui daryti gerą ir lengvą 
pragyvenimą. Kas nedelia yra didelės 
įplaukos. Norinti platesniu žiniy kreip
kitės j “LASVĖS” RED. 242 Broadway, 
So. Boston, Mass.

The Lithuanian Painting 
Company.

Malevojam namus iš lauko ir viduje, iš- 
Eopieruojam, išbaltinam ir ,t. t. Atlie- 

am pirmos klesos darbą už labai žemą 
kainą. Ant užkvietimo važinėjam ir 
po aplinkinius miestelius. Taipgi už- 
laikom Storą visokių sienų popiety ir tt.

J. Y. Starkevičia
315 Broadway, So. Boston, Mass.

.rthahauMw,*^
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Su The James Ellis Co
Kampas B St. ir Broadway 

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

Šiuomi noriu atkreipti vi
su lietuviu atydą į tai, jog 
męs parduodame geriausius 
rakandus (forničius) ir už 
žemiausią kainą. Viskas 
mus daug pigiau, negu 
kitur. Kiekvieną d: 
gvarantuojam, 
kostumeriai visada yra užga
nėdinti. Su kiekvienu pirki
mu už $35.00 arba viršaus 
duodame didelį sieninį laik
rodį dykai visiems, kurie 
mokės pinigus ant syk arba 
ims ant išmokesčio. Todėl 
naudokitės proga, nes tas ne 
ant ilgo. Įsitėmykite gerai 
vietą. Kampas B st. ir Bro
adway.

as 
ur 

iekvieną daiktą 
todėl mūs

lietuviškai-lenkiškai-rusiškas

DAKTARAS
Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
mėty, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant ___ _________
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
tVepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
bui jy ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso 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.

TEISINGIAUSIA 4 O’Tr’WF’ffZ' AAr It IfcKA
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natine lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
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.

NAUJA IR PUIKI KNYGELE

“PASLAPTIS”
Knygelę parengė SENAS VIN

CAS, kurioje telpa juokinga ko
medija ir’daugybė Monologų, Di
alogų ir Deklamacijų. Kiekvie
nas jaunas ar senas pirmeivis lai 
ją nusiperka. Ktiitirt IfSo. 
Reikalaukit:

“LAISVĖ”
2 42 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

■M «.•,)$ ’■

w gaut i DYKAI dvi gnras sztu- 
® kas ir Kntulioga visokiu goru 
v magiszku sz.tuku ir kitokiu 
*** visokiu dalyku,, kuriu tu la
bai nori, o nežinai k> r ju gauti 
Jeigu taip, t i atsiusk snvopil-. «>•> i r> oie/lii ti/lrnu i nvz Ihm-’I

/ tau nusiusiu pykai. Adrosuojc:
/ JUOZAS J. SZLIKAS,
. (MAGIKAS)
\ 3250 Union Avo., CHICAGO, ILL.

Siuvamos Mašinos
Naujos ir antrarankės parduodama 

riLio 4f»S.OO iki
Taipgi pataisome sugedusias ir parduo

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

Imkit dovanas!
Kas užsirašys pas mane ant mėty 

“Laisvę” ar “Kovą” arba kitokius laik
raščius, tam duosiu knygų $1.00 vertės. 
Siųsdami pinigus, paįįymėkitkokiy kny
gų norit: dvasišky aPsvietišky. Adre
sas: A. Mizara,
127 G st., So. Boston, Mass.

Gera proga Įgyti biznį.
Parsiduoda namo įrėdymai (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.

1 Akušerkal§ — §
§ F. STROPIENE §
§ Pabaigusi kursą Womans Medi-

cal College, Baltimore, Md. g 
X Pasekmingai atlieka savo dar- Q 

bą prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pagelbą jvairio- u 
se motery ligose.

e) OFFTSAS RANDASI: (O
e) 30 W. Broadway @
g SO. BOSTON, MASS, g

rime
ir prirenka-
me Akinius

AKIS
apž in-

H.S. STONE
Aki<l SpecijaliHtas

399 a Broadway fg^ 
arti E Street

Dr. Chas R. Vinal
Yra geriausis (jydytojas-specialis- 
tas, kuris išgydo vyry, motery ir 
vaiky 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, Rteumatizmo, 
Kauly, Sąnarių, Ausy, Nosies ir 
Gerklės ligas gali jums paliudyti 
tūkstančiai ypatų. Patarimas dykai.

KALBAME LIETUVIŠKAI.

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

140 Boylston Street
BOS rON, MASS.

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsų Lietuviškų—Len kškų Va stų

V 5™

T v

Perkant žiūrėk, kad butų ta markė, 
o gausi teisingu!.

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

Egiutero No. 1.
Egiutero No. 2.

25c., 50c.
Gumbo Lašai -
Meškos Mostis - - - -
Treianka.......................................
Linimentas Vaikams
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl Vaiky 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

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

ir Kruvinosios
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo -
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo
Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojy
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugo toj as 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepeny
Valytojas Plėmy Drabužiuose - 
Rožės Balsamas ...
Kinder Balsamas -

25c. 
50c.

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

75c.

$3.50 
50c.

10c.
10c.

Didysis Meiles Klausimas

Aiškinamas knygoje

MEILES KARŠTLIGE

KAINA TIK 2()c

Gaunama pas

.1. STROPUS

30 W. Broadway, So. Boston, Mass.

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.

$2.00
$2.00

$50

Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas ... 
Nervy Ramintojas 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus ...
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) 
Pamada Plaukams
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas 'Taisytojas Ūsy 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nksty Vaistas (didesnė) 
Akines Dulkelės
Gydymas nuo uždegimo Danty arba

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25 
Gyduolės ir Mostis nuo Parky

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

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

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

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaušius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

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

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

50.000 Kataliogų DYKAI!
g Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausj lie- 
3 tuviškojkalboj K ATALIOGA LAIKRODŽIŲ.
9 ŽIEDŲ ir visokių auksorišky daiktų. Siun- 
H Čiam į visas dalis svieto. Musy kataliogas 
3 perstato didžiausią Auksorišky Daiktų Krau- 
» tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti, 
n Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno li< tuvio 
I šluboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų. 
Į Reikalaukite tuojaus.

J.P.Tuinila,

K
M
X
X
X
X
X
X

Didžiausias 
Darbininku 
Sąvaitinis 
Laikraštis

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” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams Amerikoj ir kitur.
— wv/ą “Fv<w-wš’-’-

Nuo naujų mėty “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.
---- T TOT 

x DYKAI. 
X E E x x E

r ♦n" 1815 E. Aloyamensing Avė. ;
IVUVdl PHILADELPHIA, M

GERIAUSIOS IR IZ NJ VGCm 
akvviausios •'■i’ >

Kiekvienam perskaityti yra šios: 
Y vairios Dainos................................... 50c
Jeronimas Savonorolla (knyga 

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

Reikalingi agentai. 

E. MILOŠAUSKIS 
2nd St., So. Boston,

z be 
15c 
10c 
10c

Mass.

MOKYKLA šokių.
Waltz, Two Step ir kite k y

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

PROF. JULIUS SILSKO
1836 S. Halsted St., Clicago, III.

Phone Cana) 3762
Mokinu kasdien nuo 10 ryto iki 11 va), vakaro.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA ĮOLSEL1S
Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, 

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

Jei nori sveikų gerymy ant Kalėdy, kurie tavo sveikatai nekenktų, tai 
ateik pas mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
atsiveši. Kurie negalit atsilankyti pas mu«, tai reikalaukit per laiškus, 
o męs prisiysiin 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 kraują 
arbasypili.iiubicginia sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietinius, negromu.avima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma> 
tiztna, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
naniuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. e

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejniu tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta' knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokant už pačto, ing uzpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
Šeiniaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 906.22 Fifth Avenne, Chicaro:

Godotinas Tamista: Pagal Tamlstos prižadiejma, aS noriečjau 
jog Tamista prisiustumei man vysai dykai vėuajusu knyga del vyru.

Vardas

Adresas; Steltas

■na«im*»Wiw




