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Didžiausias karės laivas.
Suvienytos Valstijos įgys 

didžiausią pasauly karės lai
vą “Pennsylvania”. Jis talpins 
31,000 tony ir turės ilgio 600 
pėdy. Apskaitoma, kad ta
sai karės milžinas apsieis 14 
milijony dol. Mūšy ponai vis 
bėdavoja, kad Suv. Valstijos 
permaža turi karės laivy.
Kaip gabenama kaliniai?

Washington D. C. 26 vas. 
Iš Distrikto Columbia buvo 
gabenami federališki kaliniai 
į Minnesotos federališką ka
lėjimą Stillwater’y. Kaliniai 
pribus į tą kalėjimą 23 d. 
vasario, taigi keliaus dvi 
paras. Visą tą laiką jie pri
rakinti prie savo sėdyniy ir 
aštriausiai dabojami.
Mexicos viesulą praėjo.
Viesulą praslinko. Made

ro jau ne prezidentas. Jisai 
pamatė netik kalėjimą, bet ir 
beprotnamį. Kalbėjo vienu 
tarpu, kad Maderą sušaudys, 
bet, rodosi, jį tik išsiųs iš- 
trėmiman. Suvienytu Vals
tijų valdžia neva už jį užsi
stoja. Madera esąs labai 
nuvargęs, labai sunervuotas. 
Be Maderos sėdi kalėjime ir 
daugiaus jo šalininky.

Taigi šiame sukilime paė
mė viršy, kaip iš viso ko ga
lima spręsti, atžagareiviai. 
Sukilime vadovavo giminietis 
senojo prezidento Diazo, ku
rį prieš kelis metus išvijo iš 
Mexikos. Diazas buvo par
sidavęs Amerikai, todėl mū
siškiai kapitalistai labai jo 
apgailestavo.

Mexico City, 22 vas. Por- 
firio Diaz, buvęs prezidentas, 
kuris buvo ištrėmime Euro
poje, jau rengiasi grįžti at
gal. Jisai nori pasiremti ge
nerolais Huerta ir Diazu ir 
vėl valdyti Mexicą. Mano
ma, kad jisai sugrįžš ne vė
liau 2 d. balandžio.

Dabar Mexikoj preziden
tauja generolas Huerta.

Žuvo 72 mainieriai.
Winnipeg, Man. 21 vasa

rio. Swah Pea mainose bu
vo baisi ekspliozija. Kaip 
pranešama, laike nelaimės 
žuvo 72 mainieriai.
Pardavė šimtus merginų.

New York, 21 vas. Frank 
Filasto ir Juozas Ribuffo, 
abudu italai, nuteisti federa- 
lišku teismu vienas- ant pen- 
kiy, kitas ant dviejų mėty 
kalėjiman. Juodu pardavė 
į paleistuvystės namus šim
tus merginy. Tokiy pony 
dabar gana daug sugaudo. 
Bet kur tu juos visus sagau- 
dysi!
Wilsono prieš—trustiniai 

billiai.
New Jersey valstija, kur 

gubernatoriau ja Wilsonas, 
vadinasi trusty motina, taip 
lengva ten legalizuoties vi
sokioms korporacijoms. Da
bar Wilsonas sumanė kovoti 
su trustais. Jisai suplęnavo 
net 7 prieš trustinius billius. 
Tie billiai perėjo per New 
Jersey legislaturą.

Pažiūrėsime, kaip Wilso- 
nas kovos su trustais.

o

Šuns smegenis perdėjo 
žmogui.

A Ann Arbor, Mich. Vas. 5 d. 
universiteto ligonbutyjė chi
rurgas atliko naują Operaciją 
ir išgelbėjo nuo mirties tūlą 
W. A. Smith, kuriam smege
nyse buvo skaudulys.

Chirurgas atidarė Smithui 
kaukuolę ir išėmė skaudamą
ją dalį smegeny. Kaip chi
rurgas sako, žmogus esąs ge
ram stovyje ir pasveiksiąs.

Madera jau nušautas.
Mexico City, 23 vas. Pre

zidentas Madera ir jo pagel- 
bininkas Pino Suarez nušau
tas, kuomet juos vežė iš tau
tiško palociaus į federališką 
kalėjimą. Buvo padarytas 
pasikėsinimas, kad išliuosuo- 
ti Maderą.

Juos vežė vidurnakčia di
deliame automobiliuje ir sau
gojo daug aficieriy. Taip 
pat iš priešakio ir užpakalio 
jį lydėjo dar keli automobi
liai su kareiviais. Mat, bu
vo gerai apsirūpinę, kad Ma
dera nepabėgtu.

Pakeliuje į kalėjimą, už
puolė Maderos šalininkai ir 
norėjo jį paliuosuoti. Kada 
tik maderistai paleido pirmą 
šūvį, tuomet į tą minutą afi- 
cieriai, saugojanti Maderą, 
nušovė jį ir jo pagelbininką, 
vice-prezidentą Pino Suarez.

Tai tokios tragiškos žinios 
ateina iš Mexico City. Sa
koma, jog pusė Mexicos su
kilo prieš Maderą.
Kiek užmuša ir sužeidžia 

automobiliai.
Omahą,Neb., 24 vas. Poli

cijos viršininkas Dunn ap
skaitė, jog Suvienytose Val
stijose per savaitę automobi
liai užmuša nuo 50 iki 75 y- 
paty. Per kiekvienas gi 24 
valandas sužeidžiama nuo 40 
iki 50 ypaty.

Kriaučių streikas.
Susimildami, daugiaus 

auky!
Męs gavome iš Brooklyno 

nuo streikieriy komiteto se
kretoriaus pagelbininko laiš
ką, kuriame pranešama, kad 
aukos jau besibaigią, o pa
reikalavimu sušelpti vis dau
ginasi. Tame laiške rašoma: 
“yra dikčiai pavargėliu su 
šeimynomis, kurie be pašel- 
pos negali gyventi ir visi 
nors po šiek-tiek nori gauti 
pagelbos. šešias savaites sten
gėmės neduoti pašelpos. Da
vėm tik tiems, kurie be pa
šelpos negali gyventi. Bet 
ilgiau negalėjome tęsti. Kilo 
baisius triukšmas. Turėjo
me duoti visiems ir antra sa
vaitė jau duodame, bet jau 
pinigus visai baigiame, o dar 
streikas kasžin kada pasi
baigs. Jeigu visuomenė ne- 
parems, tai tiems, kurie ne
buvo susitaupę, prisieis 
visai badauti.”*

Visy, kas perskaito 
žodžius, sąžinė privalo 
liepti. Mūsų švenčiausia prie
dermė ateiti į pagelbą. Ša
lin susnudimas ir apsileidi
mas, kuris lydi mūšy žings
nius. Tiek Brooklyne, tiek 
Rochestery, tiek Bostone rei
kalinga, koūmiausia pagelba.

Bus amžina gėda ty mies- 

veik

šiuos 
atsi-

teliy lietuviams, kuriuose 
neatsiras broliu, kurie ateis 
pagelbon! Bus amžina gė
da toms draugijoms, kurios 
nesvarstys savo susirinki
muose klausimo, kaip pagel
bėti streikieriams.

Šaukime mitingus, kaip vi
suomenės, taip ir draugijy. 
Išrinkime ten kolektorius, 
kurie apvaikščiotu kiekvieną 
namą. Ten, kur jau sykį 
aukauta, nesigailėkite antru 
sykiu paaukauti, nes kriau
čių reikalas, yra reikalu vi
sos Amerikos darbininky kle- 
sos!
Kiekvieną dieną grįžta 

tūkstančiai darban.
Dienraštis “The New York 

Call” savo streiko apžvalgoje 
praneša, jog kiekvieną dieną 
grįžta darban tūkstančiai 
kriaučiy. Aname “Laisvės” 
N-ry rašėme, kad sugrįžo 
darban baltrubiy siuvėjos, 
kurios laimėjo kovoje.

21 vasario grįžta darban 
apie 40,000 vyrišky ir mote
rišku kriaučiy, apie ką pra
neša unijos viršininkai. Vie
nok yra dar daug streikieriy. 
Nors tikrai negalima sužino
ti, kiek dar lietuviy streikuo
ja, vienok galima spėti, kad 
kokis trečdalis jau grįžo dar
ban. Žinoma, jog pradžioje 
streiko dalyvavo 3,000 lietu
viu, dabar gi, rodosi, beliko 
tik 2,000.

Unijos vadai apskaito, kad 
Rochestery, Bostone ir Phi- 
ladelphijoj su Baltimore- vi
suose tuose keturiuose mies
tuose yra 45,000 streikieriy.

Jeigu seniau New Yorko 
bosai galėjo siysti darbą į ki
tus miestus, tai dabar tas 
padaryt jiems yra daug sun
kiau.

Policijos žiaurumas nesi
liauja. Štai Bostone polici
ja su bomais pradėjo visai 
žvėriškai elgties. Apie tai 
skaitytojai gali rasti prane
šimą šiame “Laisvės” nume
ry “Vietiniu žirny” skyriuje.

Philadelphijos kriaučiy 
streikas.

Lietuviy Streiko Komite
tas išrinkta: J. Lukoševičius, 
J. Tamulis, J. Vasikonis, A. 
Dagis, A. Vanelis, J. Grigo- 
navičius.

Presos komitetu—A. Da
gis, J. Lukoševičius, J. Sta
siulevičius.

Streikuoja 14,000 siuvėjy. 
Areštai atsitinka, bet neper- 
daugiausia. Pirmiausia bu
vo areštuotas drg. Ilčinkoff, 
bet tuojaus tapo paleistas. 
Taipgi buvo areštuotas J. 
Vasikonis. Pastarasis laukė 
karo; netikėtai prie jo prilin
do vienas lietuvys ir pradėjo 
prie jo kabinėtis; sako: tu 
rup... unijos prezidentas, 
buntaučikas,—ir norėjo kirs
ti Vasikoniui į ausį, bet per 
silpnu būta. Vasikonis par
trenkė jį ant žemės. Pribu
kusi policija abudu suarešta
vo ir abudu turėjo užsimokė
ti po $5. /

Streikieriai ‘užsilaiko gana 
gerai ir galima sakyti, kad 
kova bus laimėta.

Presos komitetas:
J. Stasiulevičius.
A. Dagis.
J. Lukoševičius.
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Baisus mūšis.
Londonas, 21 vasario.—Iš 

Konstantinopolio telegrafuo
ja, jog mūšis ties Galipoli ir 
Bulair tęsėsi tris dienas. Tiek 
bulgarai, tiek turkai paliko 
ant kovos lauko po 3,500 ka
rei viy. Tame mūšyje iš bul- 
gary pusės dalyvavo 100,000 
kareiviu, iš turky gi pusės 
dalyvavo tik 70,000.

Skerdžia krikščionis.
22 d. vasario vėl atėjo ži

nios, jog ties Tčatalijos for
tais turkai vėl pradėję sker
sti krikščionis ir išskerdę ke
lis šimtus žmoniy. Reikia 
pasakyti, kad ir krikščionįs 
nepasilieka skolingais. Jie 
irgi nesidrovi skersti musul- 
mdnus. Matomai, visy ka
reiviu dora vienoda.
Tai dar tik pirma bomba.

Paryžius. Duktė žinoryos 
Anglijos sufragistės ponios 
Pankhurst pasakė Paryžiuj, 
kad bomba, kuri mesta į mi- 
nisterio Lloyd George’o rū
mus, tai dar tik pradžia. To- 
liaus kova būsianti dar revo- 
liucijoniškesnė.

Pačioje Anglijojė sufragis
tės “šumavoja” ir toliaus. 
Kiekvieną dieną iškerta ko
kį nors šposą. Tai ant ?res- 
torano užpuoly tai namils pa
dega, tai su policija susidu
ria.

Italija dėkinga Taftui.
Italijos parlamento atsto

vai yra dėkingi Taftui, kad 
jisai uždėjo savo veto ant bi- 
liaus, varžančio ateivystę.

Ugnele sunaikino 3000 
namų.

Tokio (Japonijoj). Čia siau
tė tokia didelė ugnis, kad 
daugybė žmoniy likosi be pa
stogės. Apskaitoma, kad ug
nis sunaikino 3,000 narny ir 
15,000 žmoniy likosi be pa
stogės. Nuostoliu padaryta 
ant $5,000,000.

Japonijos baptistai prašo 
savo vienatikiy visame pa
sauly ateiti jiems su pagel
ba.
Dideli serbų ir juodkalnie- 

čių nuostoliai.
Serbai su Juodkalniečiais 

jokiu būdu neįjiegia paimti 
Skutari, kurį jau nuo seniai 
yra apgulę. Sakoma, kad 
šiomis paskutinėmis dieno
mis serbai ir juodkalniečiai 
nustojo 10,000 žmoniy.
Priežastis sujudimų Ja

ponijoj.
Japonijos laikraščiai patal

pino straipsnius, iš kuriu ai
šku, kodėl šiuom taiku Japo
nijoj taip auga revoliucijinis 
bruzdėjimas. Mat, ligišiol 
Japonijoj šeimininkavo nedi
delė sauja bajory. Dabar gi 
valdžios vadžias stengiasi 
paimti į savo rankas miesčio- 
nija, tai yra vidutinioji gy
ventoju klesa.
Jo mylista šuo nustipo.
Ponas Th. W. Lawson iš 

Bostono pirko Londone dide
lį anglišką bulldogą ,,Pat
riot”. Tas šuo buvo labai 
garsus ir premijuotas. Jisai 
buvo vežamas laivu “Carma- 
niją”. Kaip ten nebuvo, bet eiviy taikos metu.

teiWii ifeteteteiteteteate

šuo ėmė ir nustipo pačiam 
vidurkely j ant jūros. Tuo
jau mušta telegrama apdrau
dė jams, kad jie gaus 
už šuns apdraudą $2.500.

Taigi nustipo jo mylista 
šuo ir telegramos tik pyška į 
visus kraštus. Ir juokai, ir 
bjauru!
Būtinai užsimanė paimti 

Adrianopolį.
Bulgarai ir serbai ant žūt 

būt pasirengė paimti Adria- 
nopolį. Ligšiol bulgary-ser
bu kariumenės, kuri buvo ap
gulus Konstantinopolį, buvo 
į 70.000, dabargi tasai skai
čius bus padidintas iki 
100.000. Iš Serbijos gabena 
naujas patrankas, kurios tu
rės paskubinti miesto sunai
kinimą.
Nebus taikos, kol neatsi

klaups ant keliy.
Graikijos pirmasai minis- 

teris Venizelos apkeliavo vi
sas Balkanų karalystes. Su
grįžęs namo, jisai pasakė, 
kad karė tol nebus užbaigta, 
pakol Turkija neprašys susi- 
mylėjimo, atsiklaupusi ant

Artisčių vargai.
Berlynas, 23 vas. Valdžia 

nori įvesti naują apdraudi
mo būdą. ĮVedant apdrau
dimą kiekvienas turįs pasisa
kyti, kiek turi mėty. Prieš 
valdžios sumanymą artistai, 
o ypač artistės — pakėlė ler- 
mą. Jie sako, jog greičiaus 
liksis be pensijų, negu pasa
kys, kiek ištikro turi mėty.

Darbininky kova.
Londonas, 22 vas. Darbi- 

ninky organizacijos Anglijoj 
nutarė pakelti kuosmarkiau- 
sią kovą su nuolat beaugan
čiu pabrangimu maisto pro
duktu. Nutarta priversti val
džią nuimti muitus nuo arba
tos, kavos, cukraus, vaisiy ir 
tabako. Jeigu valdžia to ne
padarys, tuomet ją privers 
tai padaryti streiku.
Nenori būti krikščionimis

Tarpe Azijos ir rytinės 
Rusijos tauteliy eina smar
ki agitacija, kad žmonės iš 
krikščioniško tikėjimo grįžty 
atgal gjtabmeldijon. Dauge
lis žmoniy klauso tos agitaci
jos ir elgiasi panašiai. Pus
laukiniai žmonės mato, kad 
krikščioniški kunigai vienaip 
šneka, o visai kitaip daro.

Turkai apie Lenkiją.
Turky laikraštija susirūpi

no lenky klausimu. Mat, 
Konstantinopolio lenkai bu
vo surengę iškilmingą ap- 
vaikščiojimą paminėjimui su- 
kaktuviy paskutinio sukilimo 
1863 metais. Daugelis len
ku pabėgėliu apsigyveno 
Turkijoj ir virto musulma- 
nais. Turky laikraštija su 
dideliu prijautimu atsiliepia 
apie Lenkijos atgaivinimą.

Krakovo dienraščio “Pir
myn” korespondentas prane
ša, kad jokiy krikščioniu 
skerdynių Konstantinopolyj 
nėra. Tai, esą tik tuščias iš
mistas.

, Didins kariumenę.
Vokiečiu kariumenė žada 

būti padauginta 50.000 kar-

labai

Rusijos laikraščiai reika= 
lauja karės.

Peterburgas 20 vasario. 
Peterburge pasklido gandas 
apie tai, kad pavasaryj turės 
būti karė su Austrija. Veik 
visi laikraščiai, net pirmei
viški (išėmus socijalistiškus) 
patalpino iš Viennos telegra
mas, kurios skelbia, jog Aus
trija rengiasi prie karės. To
dėl kariška partija Rusijoj 
dabar pakėlė galvą viršun. 
Karės reikalauja net netik 
juodašimtiški “Novoje Vre- 
mia”, “Sviet”, bet ir pirm
eiviu “Rieč” ir “Russkoje 
Slovo”.

Rusai tautininkai yra per
sitikrinę, jog jiems pavyks 
vienu rankos mostelėjimu 
nušluoti Austriją. %

Vokiečiai sako, kad jeigu 
kilty karė tarpe Austrijos ir 
Rusijos, jie laikytųsi nuoša
liai. Vokiečiai, mat, bijosi 
angly ir francūzy.
Japonų generolas šnipu.
Krasnojarske suėmė Japo

nu generolą, kuris buvo šni
pu. Pas jį užtiko labai daug 
įvairiu dokumenty, kurie 
tikrai liudija, kad minėtas 
japonas buvo šnipu. Jisai 
buvo persirėdęs paprastu 
gatviniu pirkleliu.

Apskritai, japonai 
moka šnipinėti.

Lenkai skilo.
Lenkai pirmeiviai skilo į 

dvi dalis. Jie turi susitvėrę 
savo Lenky Kultūros draugi
ją, kuri ligšiol skelbė savo 
pirmeiviškus idealus. Vado
vu tos draugijos buvo Aleks
andras Swiętochowski, kurį 
galima iš dalies pavadinti 
lenkišku Šliupu.

Paskutiniame susirinkime 
draugijos nariai aiškiai skilo 
į dvi dali. Vieni užsikrėtę 
liga prieš žydus: jiems visur 
vaidinasi žydai. Visus žydus 
jie nori lenkais paversti. Bet 
gi didžiuma pasirodė nesan
ti žydy tautystei priešinga ir 
neužsikrėtusį dar tautiška 
neapykanta. Tuomet Swięto- 
chowski ir žinomas bedievis 
Niemojewski prasišalino iš 
draugijos. Ir gerai. Boba 
iš raty, ratams lengviau.

Reta operacija.
2 d. vasario artistei Vial- 

cevai padaryta nepaprasta 
operacija. Jai labai trūko 
taip vadinamo “gemoglobi- 
no”, kuris priduoda kraujui 
raudonumą. Pakviestas iš 
užsienio profesorius Ender- 
lein pripažino, kad reikia pa
imti kraujo iš kito sveiko kū
no. Tuomet Vialcevos vyras 
sutiko duoti kraujo, savo 
žmonai. Buvo pravertos ar
terijos dešinės rankos jos vy
ro ir kairės rankos artistės 
ir suvienytos. Laike persi- 
liejimo kraujo Vialcevos 
skruostai pasidarė daug rau- 
donesni. Operacija pilnai 
pavyko.

Žandarų suvažiavimas.
Peterburge atsibuvo visos 

Rusijos žandaru viršininky 
suvažiavimas. Žandarai svar
stė, kad jie perdaug mažai 
galės turi. Todėl žandarams

♦

suteikta dar daugiaus lais
vės darbuotis caro-batiuškos 
labui.

Šnipų amaras.
Kiekvieną dieną ant Au

strijos-Rusijos rubežiaus su
imama daug šnipy, kaip iš 
rūsy, taip ir iš Austrijos pu
sės. Neseniai susekta, kad 
Rusijos telegrafiškos vielos 
suvienytos su Austrijos tele
grafiškomis vielomis. Ma
tomai, Austrijos valdžia nori 
sučiupti Rusijos telegramas.

Užmušė 103 žmones.
Charkove nuteistas mirtin 

baisus žmogžudis. Jisai yra 
kaltinamas, jog užmušęs 103 
žmones.

Perlieja senas anuotas.
Varšavos arsenale yra la

bai daug seny armoty. Tą
sias armotas dabar perlieja 
ir jos bus suvartotos dėl pa
statymo Romano vy paminklo 
Kostromoj.

Muravjovo šešėlis.
Lietuvon skiriamas žino

mas Renenkampf, kuris bu
vo nuramintoju latviy krašte 
sukilimo 1905 metais. Jisai 
skiriamas viršininku Vilniaus 
kariškos apygardos. Renen
kampf yra vienas iš plėšriau- 
siy Rusijos caro berny.

Vilkai Maskvoje. -
Iš Maskvos žvėrinčiy pabė

go daug vilky. Vilkai, bė
giodami gatvėmis, daugelį 
išgąsdino.

Betgi jau ir tvarka, kad 
net žvėrinčiai neprižiūriami. 
Mat, perdaug darbo su žmo
nių apsaugojimu.
Atsarginių neleidžia namo

Tie atsarginiai, kurie at
baigė savo terminą tarnavi
mo kariumenėj, nepaleidžia
mi namo, bet taikomi po gin
klu, kiek tai reikalinga karės 
taiku.
Naujas francūzų pasitin-
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Paryžius, 21 d. vasario.— 
Nauju Franci jos pasiuntiniu 
prie caro paskirtas fDelkasse, 
didelis tusų draugas.

Etnografiškas vakaras.
Peterburge eina didelis rū

sy kalba leidžiamas mokslo 
ir politikos laikraštis vardu 
“Viestnik Znanija”. Tas laik
raštis vedamas demokratiš
koj pakraipoj ir labai išsipla
tinęs visoj Rusijoj, ypač de
mokratiškuose sluogsniuose: 
tarp mokytoju, žemesniyjy 
valdininky ir tt. Laikraštis 
užtaria visy darbo žmoniy ir 
spaudžiamyjy tauty reikalus, 
todėl jis prasiplatinęs ir tarp 
Rusijos kitataučių.. To laik
raščio leidėjas ir redaktorius 
Bitneris dešimtmetinėms 
sukaktuvėms paminėti,. su
manė didelį visos Rusijos 

 

tauty vakarą, kuriame daly

 

vavo iš visy\ kampy to laik

 

raščio skaitytojai. Vakare 
kai-kurie universitetu profe
soriai, rašytojai, dailininkai 
ir kt. sakė prakalbas, atski
ros Rusijos tautos pasirodė 
su savo dainomis, šokiais ir 
tt. Tarp daugelio Rusija 
tauty lietuviai tame vaka. 
užėmė svarbią vietą. Lietu 
viai, kaip rašo laikraščiai, 
visiems labai patiko savo 
choru.

i

i
I

i
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Valdžia ir kriau
čių streikas.

Mūšy kriaučiai ikišiol ne
buvo revoliucijonieriais. Bet 
dabar jie jau revoliucijonie- 
riai. Valdžia, detektyvu 
gaujos ir bomy govedos pa
davė vieni kitiems ranką ir 
atkreipė savo kumšcią prieš 
tūkstančius streikuojančiu 
kriaučių. Valdžia nežiūri, 
kad streiką veda ramioji A- 
merikos Darbo Federacija. 
Ji nepaiso, kad streikieriai 
nevartoja jokios prievartos. 
Valdžiai užtenka, kad strei
kieriai kovoja ir valdžia pa
rodė savo kapitalistišką kai
lį. Šiame streike dar kartą 
pasitvirtino teisybė, kad 
laike streiko, laike 
kovos valdžia nežiūri, koks 
darbininko pakaušis,—socija- 
listiškas ar katalikiškas. Po- 
licmano buožė, detektyvu ir 
bomy nagai, teisėjo nuo
sprendis baudžia visus be 
skirtumo tiktai dėlto, kad 
jie kovoja prieš kapitalą.

Tie kriaučiai, kurie ligišiol 
nedalyvavo politikoj, tie ne- 
ranguoliai, kurie ligišiol ir 
ant prakalbu neateidavo, tos 
merginos, kurios ligišiol ne
sapnavo apie kovą,—dabar 
savo akimis pamatė, dabar 
ant savo nugaros atjautė vi
są bjaurųjį cinizmą, visą ak
ląjį parsidavimą kapitalistiš
kos valdžios, visviena, ar tai 
republikonu ar demokraty.

Policmano buožė lygiai ka
raliauja, kaip Brooklyne, 
taip Bostone, kaip Philadel- 
phijoj, taip Newarke, kaip 
Rochestery, taip Baltimore j.

Męs atsišaukiame į jus, 
lietuviai kriaučiai, vyrai ir 
moterįs! Neužmirškite tas 
ašaras, kurios apvilgę skruo
stus mūšy lietuvaičiu Brook
lyne ir Bostone, neužmirški
te kapo tos septyniolikos mė
ty merginos, to kapo, ku
ris randasi ant Rochesterio 
kapiniy!

Mums teko 'matyti, kaip 
ramys, geros širdies kriau
čiai su didžiausiu pasipiktini
mu kalbėjo apie bomy ir po- 
licmanu surengtas muštynes 
Bostone. Kriaučiai nekėlė 
jokiy riaušių, jie neturėjo jo
kiu dinamitu, bet juos taip 
pavaišino kapitalistiški šun- 
berniai, kad kruvinos pėdsa- 
kos niekados neišdils žmonių 
atminime.

Jūs, kriaučiai, turėjote 
progą ne iš teorijos, bet iš 
praktikos patirti,'ką’.tai reiš
kia klesinės valdžios šeimi
ninkavimas. Vieton, kad pa
tarpininkauti tarpe kriaučių 
ir bosu, vieton, kad laikyties 
bepartyviškai, valdžia ateina 
į talką streiklaužiams.

Atsiminkime, kaip nekurie 
lietuviai ir jy laikraščiai agi
tavo rinkimu laike už demo
kratus ar republikonus. Tie 
parsidavėliai žinojo, ką jie da
ro, bet vargdieniai žmonės 
to dar tuomet nesuprato. 
Šiandien gi, kas turi akis— 
gali matyti, kas turi ausis— 
gali girdėti.

Pasirodo, kad tiktai soci- 
jalistai išanksto permatė, kas 
per paukštukai kapitalizmo 
bernai. Oi, tie kapitalizmo 
bernai nesnaudžia! Reakci
jos bernai moka ne tik malti 
liežuviais, jie moka dar dar
buotis buožėmis.

Mūšy ginklas nuo ty žmo
nių—tai mūsų organizacija- 
unija, mūšy vienybė, mūšy 
klesinė socijalisty partija, 
mūšy galybė ir mūšy kova. 
Teišnyksta miglos, tebūna 
vienas aiškus kelias!

Tą kelią, kuriuomi męs tu
rime eiti, mums jau seniai 
nurodė socijalisty partija. 
Pasirodo, kad ji nesuklydo.

Prostitučių gyvenimas.

Neseniai aš rašiau, ką męs 
turime'vadinti prostitutėmis, 
dabar gi neprošalį bus pasa
kyti keletas žodžiu iš prosti
tučių gyvenimo.

Kad priverčia jaunas mer
gaites pardavinėti savo kūną 
dabartinis kapitalistiškas su
rėdymas, to jau niekas nega
li užginčyti. Apie tai męs 
randame gana įdomiu žinių 
iš prostitučių gyvenimo prof. 
A. Forelio knygoje “Lytiš
kas klausimas.” Štai vienas 
iš tokiu dokumentu.

1904 m. buvo tardyta 18 
metu amžiaus mergaitė iš Ti
rolio, kuri užsiimdinėjo par
davinėjimu savo kūno. Ji
nai pasakė, kad atvažiavo į 
miestą ir gavo vietą pas tūlą 
ponią už tarnaitę, bet gyve
nimas jos buvo labai sunkus. 
Apart to, ji turėjo tėvus ir 
daugelį savo mažu broliu ir 
seserų, kuriems taipgi reika
linga buvo pašalpa. Tarnau
dama pas savo ponią ji nega
lėjo tėvams jokios pašalpos 
suteikti. I prostituciją ji žiū
rėjo, ' kaip į uždarbio šaltinį 
kadangi prostitucija ten bu
vo valdžios leista. Ji išsirin
ko sau tą amatą ir apie tai 
pranešė tėvams prašydama, 
kad išduotu jai leidimą tuo 
amatu užsiimdinėti. Be tė
vu leidimo policija neišduoda 
tam tikro bilieto.

Tėvai, gavę nuo dukters 
tokią žinią, sutiko išduoti lei
dimą, tik motina reikalavo, 
kad jos duktė visgi pasiliktu 
ant toliaus “dora” mergaitė. 
Mat, ji skaitė, kad čia ne pa
leistuvystė, bet tik uždarbis.

Gavus nuo tėvu daleidimą, 
mergaitė pasidavė į paleistu
vystės namą, kurį užlaikė tu
la moteriškė. Mergaitė la
bai gerbė savo ponią, kad ji
nai ją priėmė į “namus” ir 
davė ‘gerą “uždarbį,” kad 
mandagiai su jaja apsieina ir 
tam panašiai. Ji buvo labai 
užganėdinta savo gyvenimu, 
nes turėjo gerą valgį, pui
kius drabužius, švaru kamba
rį. Ji papasakojo, kad josios 
ponia užlaiko savo name 
dvylika mergaičių, nesenes- 
niu, kaip aštuoniolikos metu 
amžiaus. Visos mergaitės, 
išskiriant vieną našlaitę 16 
metu amžiaus, turėjo nuo tė
vu leidimus ir visos kas mė
nuo siųsdavo tėvams pinigus. 
Ju “uždarbis” buvo gana ge
ras—120—240 krony į mėne
sį.

Kuomet pradėjo ją atkal
binėti, kad ji apleisty tą na
mą ir pažadėjo duoti kitokį 
darbą, tuomet ji pasakė, kad 
visai nemato sau geresnės at
eities gyvenime, o antra, kad 
neleisianti jos ponia jai iš ten 
išeiti ir nenorinti gyventi 
tarp tokiy žmonių, kurie nuo
latos prikaišiosią jai pirmuo
sius jos darbus. Tuom tar
pu j i, čia gyvendama, negalin
ti skustis ant savo gyveni
mo, nes esanti jos ponia labai 
gera ir neišvarysianti iš 
“darbo.”

Na, ir kas čia dabar kaltas? 
Ar galima gi pavadinti tą 
dvyliką mergaičių prostitutė
mis? Anaiptol! Jos visai 
nėra prostitutės, bet tik ne
kalčiausios aukos kapitalis
tiško surėdymo!

Bet ar jūs manot, kad j u 
ištikruju yra taip “geras” 
gyvenimas, kaip jos džiau
giasi? Kuomet skaitai tyri
nėjimus iš prostitučių gyve
nimo, tai stačiai pradeda 
plaukai šiaušties! Inspekto
rius miesto Bordo M. Lande 
praneša, kad viena prostitu
tė per vieną dieną turėjo su 
82 vyrais lytiškus susineši- 
mus! Apie tai ne tik kad 
jau rašyti, bet ir mislyti bau-

Bet štai kokį dokumentą 
randame ir iš tu žmonių gy
venimo, kurie užlaiko paleis
tuvysčių namus.

Viena užlaikytoja paleistu
viu namo Paryžiuje padavė 
prašymą policijai, kad tas 
namas būtu pervestas savas- 
tin josios dukters 19 metu 
amžiaus! Ji darodinėjo, kad 
jos duktė yra dora ir dievo
baiminga mergaitė, todėl 
pilnai galima užsitikėti jai 
pavedus užlaikyti paleistuviu 
namą. Apart to, ji tvirtino, 
kad jos duktė yra pilnai susi
pažinusi su tuom “darbu” ir 
kad ji galėsianti atsakančiai 
valdyti tuos visus dalykus.

Ir kas galima pasakyti ant 
tokiu žmonių? Aš stačiai jau 
nesurandu žodžiu! Devynio
likos metu amžiaus mergaitė, 
dora, dievobaiminga ir atsa
kančiai susipažinus su prosti
tučių gyvenimu ir ju užlai
kymu! Ar tai galima kur 
surasti žemiau doriškai nu
puolusį žmogų? Aš manau, 
kad ne!...

O kiek yra tokiu “dievo
baimingu” ir “doru” mer
gaičių ir motery, kurios sten
giasi su Dievo pagelba užlai
kyti paleistuvystės namus? 
Bet dar baisiau darosi, kuo
met prisimeni tą skaičių jau
ny mergaičių, tik ką pražy
dusiu visuomenės geliu ir 
tuojaus nuskintu kapitalistiš
ko surėdymo ir sukimštu į 
tuos namus!

Pakol dabartinis kapitalis
tiškas surėdymas viešpataus, 
patol tūkstančiais žus jaunos 
mergaitės paleistuvysčių na
muose. Jokios tveriamos 
draugijos kovai su prostitu
cija, jokie mielaširdingi dar
bai ir stengimosis jas išgel
bėti nepadės.

V. Paukštys.

Jau pradedame šviesti.

Tik dabar pradedame švie
sti... Nesmagu tai pasakyti. 
Bet beveik be jokios klaidos 
bus tas pasakymas, kad per 
puskapį metu mūs inteligen
tai švietė žmones, švietė, o 
pažiūrėjus žemyn, tos šviesos 
kaip nėr, taip nėr. Jiaugštai, 
ji į augštį švietė.

Svajonėms, pranašystėms 
iki šiol užsiimta. Ta šviesa 
netaikyta prie praktikos. 
Praktikoj mat viskas sun
kiau. Negalėta. Nemokėta.

Dabar — jau lyg pasimoki
nę, pamatę ideališku svajo
nių šiandieninį bergždumą, 
pradedame dirbti taip, kad 
tos gražiosios svajonės nebū
tu svajonėmis, kad jos pra
dėtu jau šiandien įsigyvent, 
įleist šaknis į mūsų gyveni
mą. * *

“Pradėkim nuo šaknų”— 
pasakė drg. Pruseika “Dilgė
lėse” (N4), ragindamas drau
gus atkreipti savo atydą į 
vaikus, iš mažens juos lavin
ti naujojo surėdymo dva
sioje, jo doroje. Iki šiol buvo 
rašoma tik apie viešųjų 
mokyklų (lietuvišku) steigi
mą Amerikoj. Ta svajonė 
praėjo... Vaiku draugijėlės— 
ot, kokiu mokyklų mums rei
kia! Tegul jie eina f valdiš
kas mokyklas — tos geros ir 
uždyką... Mūsų pinigai bus 
naudingi pakreipimui vaiku i 
tą platyn einantį kelią, ku
riuo jie turėtu keliaut ir duot 
šviesos tiems žmonėms, prie 
kuriu jie priklausė, kol į me
tus atėjo. Socijalizmo šviesą 
tarp lietuviu turi skleist pa
tįs lietuviai.

Iki šiol pradėdavom nau
jus socijalistus tuojaus šviesti 
dideliais mokslais. O nema
tėm, kad jie nemoka, arba 
labai prastai temoka skaityt, 
rašyt, rokuot... šitoselemen- 

tarinės tvarkos ir sistemos 
neišmanydami, juk nesupras 
anų mokslu. Tik dabar vie
noj, kitoj kuopoj pradedama 
narius mokyti skaityt, rašyt 
irtt. . ’

Nemažai rašėm ir kalbėjom 
apie moterų teises, lygybę. 
Ir vis tik politiškam rate. Ir 
buvo didelis moterų susivie- 
nyjimas — tuščioj svajonėj! 
Dabar Bostone ir Pittsburge 
sujudinta moters prie prak
tiškai kultūriško klausimo. 
Pittsburge tveriasi gaspadi- 
niu unija. Pradžią padarė 6 
kuopa L. Soc. Sąjungos. Tas 
nenueis veltui, nors ir neišsi
pildytu šis pienas dabar.

t Šitie keli bruožai parodo, 
kad jau pradedame šviesti 
praktiškai.

J. Baltrušaitis.

Zinių=žineles.

JACK LONDON.

Kaip elgiasi baltaveidžiai 
žmonės?

i (Apsakymėlis).

Brangųs krasos ženkleliai.
Męs paprastai manome 

apie krasos ženklelius, kaipo 
apie vieno cento, dvieju ir 
penkiy centu vertės daiktą, 
kolei jie nauji. Bet yra kra- 
saženkliu ir daug branges
nės vertės. Taip va, Angli
joj yra išleisti krasos ženkle
liai vertės po 5 svarus ster
lingu (angliškas svaras ster
lingu—apie $4.80). Panašys 
augštos kainos krasaženkliai 
vartojami jr tūlose kitose ša
lyse. Seniau Suv. Valstijose 
buvo išleistas krasaženklis 
$60 vertės, o angliškos Pieti
nės Afrikos valstybės, dar 
visai neseniai, turėjo krasa-- 
ženklius po svarą sterlingų. 
Brangiausiu iš visy krasa- 
ženkliy buvo ketvirtainis rau
svas Viktorijos valstijos, Au
stralijoj ; to krasaženklio kai
na buvo 100 svary sterlingu.
Naujas išradimas oriai- 

vystėje.
Iš Paliaus pranešama, 

jog tenai tūlas kariškas avia
torius (orlaivininkas) išradęs 
prietaisą, su kuriuo būsią ga
lima daryti ore audrą ir sū
kurius, kurie sulaužys priešo 
orlaivius ir privers juos pult 
ant žemes.

Vagis-išradejas.
Išbuvęs 23 metus įvairiuo

se kalėjimuose už plėšimus ir 
kitus panašius darbus, tūlas 
William Cornell, kuris dabar 
irgi yra viename New Yorko 
kalėjime, išrado ir užpaten
tavo tam tikrą apsaugo to ją 
nuo plėšiku. Jis tvirtina, kad 
tas apsaugotojas bus geriau
siu iš visy panašios ryšies 
prietaisu.
Pamokslininką areštavo.

Neseniai mieste Albany, 
N. Y. tūlas pamokslininkas 
E. W. Randall sakė graudy 
pamokslą biblijos studenty 
draugystės susirinkime apie 
“išganymą”. Bet vos spėjo 
jisai pabaigt tą pamokslą, 
kaip tapo pats suareštuotas 
ten-pat už apleidimą pačios 
ir vaiky. Puikus pamoksli
ninkas.

Mirė nuo X spindulių.
Paryžiuje neseniai mirė 

daktaras ir buvęs parlamen
to narys Paulin Mery nuo ap- 
sideginimo rankos Roentge- 

arba X spinduliais. Apae-no
girnas užnuodino kraują, taip 
jog reikėjo daryt operaciją, 
nuo kurios mokslinčius ir 
mirė.
Augščiausis teisėjas — so- 

cijalistas.
Džiaugiasi Norvegijos so

či jalistai, kadangi Christia- 
nijos miesto (Norvegijos sos- 
tapilė) augšciausio teismo 
prezidentas, teisėjas Thinn, 
perėjo į socijalisty partiją.

Surinko J. Stropus.

bet visiškai nepiktas. Aš gerai žinojau, . 
kad jisai turės lengvai numirti. Todėl aš 
ir pasakiau Bidarčikui: “sūnau mano, čja 
yra baltas žmogus, kurį tu gali užmuši”. 
Bidarčikas pripažino, kad mano žodžiai la
bai išmintingi. Jisai nuėjo tulon vieton, 
kur žemėse randasi daug kaulu. Jisai iš
kasė daug kaulu ir atnešė tam keistam 
baltajam žmogui. Baltasai žmogus buvo 
labai nudžiugęs. Jo veidas spindėjo, ta
rytum saulė, ir linksmai šypsojosi. Jisai 
palenkė galvą, kad geriau įsižiūrėti į kau
lus, tuomet Bidarčikas trenkė jam į galvą 
kirviu—ir keištasai baltas žmogus ant vie
tos krito nebegyvas. “Dabar, pasakiau 
aš Bidarčikui, ateis baltaveidžiai kareiviai 
ir išvežš tave ten, kur tu taip troškai būti. 
Tu galėsi daug keliauti ir visuomet būsi 
sotus, o, parėjęs, būsi patsai išmintingiau
sias žmogus mūsų sodžiuje.” Bidarčikas 
buvo laimingas. Liga jo daugiaus nebe- 
krimto. Jisai tik laukė kareiviu ateinant.

Sulyg tu žodžiu senis sustojo ir piktai 
į mane pažiūrėjo.—Kągi aš galėjau žinoti, 
—pasakė jisai,—kad balti žmonės niekad 
vienodai nesielgia. Dabar aš tai žinau, 
bet tuomet nežinojau. Ne, negalima su
prasti balto žmogaus. Vakar jisai už už- 
mušėjystę Jakimanui nieko nepadarė blo
go, atbulai—jį tik nupenėjo. Šiandien gi 
jisai ima Bidarčiką ir kągi su juom daro? 
Aš tau tuoj pasakysiu, ką jie padarė su 
Bidarčiku. Jie paėmė Bidarčiką į fortą 
Cambel, aprišo virve kaklą—štai, taip, o 
kada kojos nelypsto žemės, jisai miršta.

—Oi, oi,—sudejavo Cillė.—Ir niekuo
met jam, vargšui, neprisiėjo pamatyti, ko 
jisai taip troško.

—Štai kodėl dabar mudu su sene ne
turime pavaduotojo,—pasakė senis rimtai, 
bet rūsčiai,—dabar aš jau senas ir pats 
negaliu parsinešti mėsos. Mudu su sene 
alkani beskurstame diena iš dienos.

—Ir visa tatai iš priežasties blogy, 
netikusiu, melagingų baltųjų žmonių,— 
piktai suriko Cillė.

—Ne,—pasakė senis Ebbits,—tai at
sitiko todėl, kad baltas žmogus niekad du 
sykiu paeiliui vienodai nesielgia. Štai ko
dėl jo negalima suprasti.

Vertė J. Europietis.

BLUDAS”.
Kas tai per “Blūdas”? Apie tą “Blū- 

dą” dabar labai daug rašoma. “Blūdas” 
—tai knygos vardas, ir knygos nebet ko
kios. Tai “stora” knyga ir ne versta iš 
kokios nors svetimos kalbos. Tai origi
nališkas romanas iš 1905 mėty atsitikimu. 
Autorius piešia lietuvišką sodžių ir jo 
žmones, kaip jisai išrodė revoliucijos lai
ku. Autorius nori parodyti, kaip atsilie
pė revoliucijos audra Lietuvoj.

Šiame straipsnely męs tik atkreipsime 
atydą į minėtą knygą, kuri susilaukė di
deliu pagirimy, ypač Vilniaus pirmeiviu 
laikraštijoj “Lietuvos Žiniose” ir “Lietu
vos Ūkininke”. Kaip atsiliepė apie tą 
knygą klerikalai, man neteko patirti, vie
nok chicagiškis “Draugas” taria “Blūdo” 
autoriy esant žmogumi gana plačiu pa
žiūru. Apie “Blūdą” prabilo p. K. Puida 
“Vienybėj Lietuvninky” ir koks tai kriti

škas “Laisvojoj Minty”.
Kaip matote, kritika neskūpi ant pa- 

girimy, bet turime pasakyti, kad kritikos, 
tikroje to žodžio prasmėje, ligišiol nebuvo. 
Rodos, tik “L. Minties” kritikos rado šiek- 
tiek noro kritiškiau pažvelgti į taip išgir
tąją knygą, bet kadangi “L. M.” dar ne
užbaigta kritikos piešinys, todėl apie jį 
nieko tikro negalima pasakyti.

Męs taip atpratome nuo “story” ori
ginališku knygų, męs taip pripratome prie 
brošiūrinės, 10—15 centinęs literatūros, 
kad stačiai yra pavojus, jog męs neįjiegsi- 
me sutverti savo literatūros. Todėl taip 
ir nudžiugo mūšy kritikai ir literatūros 
mėgėjai, išvydę “didelį veikalą”.

Šiame straipsnely męs tik atkreipia
me visuomenės akį į minėtąją knygą. 
Kritika gi tos knygos, parašyta iš socija- 
listiško matympunkčio, bus “Kovoj” ar 
“Laisvėj”. E.

Kad dantįs nustotu skau
dėję, reikia paimti burnon 
vandens, atsisėst ant karšto 
pečiaus ir sėdėt, kol vanduo 
burnoj užvirs. “T J.”

I

(Pabaiga).
—Bidarčikas, būdavo, visuomet sako: 

“kuomet aš būsiu drūtaš vyras, aš pats 
persitikrinsiu, ar teisybę sakęs Jakimanas, 
ar ne,—pasakė Ebbits.

—Bet į šalį baltyjy žmoniy nebuvo 
kelio,—pasakė Cillė.

—Argi jisai nedaėjo iki sūraus ežero, 
kuris tokio didumo, kaip dangus?—paklau
sė Ebbits.

—Bet jam nebuvo kelio per sūry jį eže
rą,—pasakė Cillė.

—Jisai būty galėjęs perplaukti per 
ežerą tiktai laivu baltojo žmogaus, kuris 
padirbtas iš geležies ir kuris didesnis, ne
gu 20 Jukono laiveliy. Bet baltasai žmo
gus nevežė jo ant savo laivo per suryji 
ežerą. Tuomet mano sūnus Bidarčikas 
sugrįžo namo, kad vėl išnaujo šildyties 
prie laužo ir trokšti matyti tą šalį, kur 
niekuomet nėra sniego, kur šviečia amži
na saulė ir kur žmonės viso ko pertekę.

—Bet visgi ant sūraus ežero jisai pa
matė laivus, kurie neskęsta,—vėl, neiš- 
kęsdama, įterpė savo žodelį Cillė.

—Taip,—pasakė Ebbits, — pamatęs 
tuos didlaivius, jisai persitikrino, kad Ja- 
kimanas teisybę kalbėjo. Bet Bidarčikui 
buvo užkirstas kelias į šalį baltyjy žmo- 
niy. Tuomet Bidarčikas pradėjo silpnėti, 
pasidarė toksai išblyškęs, toksai nekan
trus. Jisai jau, būdavo, veik nenueina 
nuo laužo ir visuomet tik šildydavosi. Ji
sai jau liovėsi besibastęs po girias ir be- 
medžiojąs.

—Jisai daugiaus nebevalgė mėsos, ku
rią prieš jį pastatydavo,—vėl įsikišo Cillė. 
—Jisai tiktai linguodavo galva ir sakyda
vo: “aš noriu misti taip, kaip minta bal
taveidžiai, aš noriu pasidaryti tokiuo sto
ru, kokiuo buvo Jakimanas.

—Jisai nevalgę mėsos, — tęsė senis 
Ebbits,—ir jo liga pasidarė labai opi. Aš 
buvau bemanąs, kad jam neilgai vakščio- 
ti po šią žemę. Tai buvo pageidavimo li
ga. Tuomet aš, Ebbits, jo tėvas, pradė
jau smarkiai galvoti. Man nesiliko dau
giaus sūny ir aš nenorėjau, kad Bidarči
kas mirty. Tai buvo galvos liga ir buvo 
tik vienas būdas jį išgydyti. Bidarčikas 
ant žūt ar būt turėjęs vykti į baltyjy žmo- 
niy šalį, kitaip jisai turįs mirti. Aš ilgai 
galvojau, pagaliaus sugalvojau, kaip rei
kia pasielgti. Vieną kartą vakare, kada 
jisai sėdėjo, nulenkęs galvą, ties laužu, aš 
priėjau ir pasakiau: “sūnau mano, aš su
radau būdą, kaip tu galėtum nuvykti į ša
lį balto žmogaus.” Jisai pažvelgė į mane 
ir jo veidas nušvito dideliu džiaugsmu. 
“Važiuok tenais tokiu būdu, kokiuo kelia
vo Jakimanas.” Bidarčikas buvo nuvar
gęs ir nesuprato išsykio mano žodžiy. “Ei- 
kie, pasakiau aš, atraskie baltą žmogy ir 
užmuškie jį taip -pat, kaip tai padarė Ja
kimanas. Tuomet balty žmoniy kareiviai 
ateis pas mus, suims tave, kaip anuomet 
suėmė Jakimaną, nuvežš tave per didįjį 
ežerą į šalį, kur niekuomet sniego nebū
na. Tuomet tu pamatysi daug stebuklui, 
ir sugrįžši toks jau storas, kaip Jakima
nas. Tavo akįs bus pilnos matymy ir tu 
būsi toks išmintingas, kaip ir Jakimanas 
kad buvo.” Kaip aš tik pasakiau tuos žo
džius, Bidarčikas šoko ant kojy, nustvėrė 
šaudyklę ir jau leidosi bėgti. Aš jov pa
klausiau: “kurgi tu eini?” “Užmušti bal
tą žmogy!”—skubiai atsakė Bidarčikas. 
Aš pamačiau, kad Bidarčiko ausims labai 
gerai skambėjo mano žodžiai. Aš pama
čiau, kad Bidarčikas dabar greitai pa
sveiks. Aš taip-pat suprantu, kad majao 
žodžiai buvo labai išmintingi. Mūsų so
džiuje gyveno baltas žmogus. Jisai ne- 
jieškojo nei aukso kalnuose, nei kailiniu 
miškuose. Visą laiką jisai tiktai rinkda
vo visokius vabzdžius ir muses. Jisai ty 
vabzdžiu ir musiy anaiptol nevalgė. Ko
kiuo gi tikslu tuomet jisai juos rinko? Aš 
negaliu suprasti jo pasielgimo. Navatni 
juk baltaveidžiai žmonės! Mūšy gi sodžiuj 
gyvenąs baltasai žmogus buvo labai na- 
vatnas. Jisai rankiodavo įvairiu paukš
čiu kiaušinius. Tu kiaušiniu betgi neval
gydavo. Visus kiaušinio vidurius, būda
vo, išima ir palieka tik lukštą. Tuosius 
lukštus jisai irgi nevalgydavo, bet dėda
vęs tam tikron vieton, kad jie nesusimuš
tu. Beto jisai gaudydavęs dar paukščius 
ir lupdavęs ju skūreles. Mėgdavo jisai ir 
kaulus. Labai negeras daiktas valgyti 
kaulai, bet jisai ju ir nevalgydavo, o tik 
rinkdavo. Navatnas buvo tasai žmogus,

Naujas amatas.
Neseniai Paryžiuje, ištraukus tūlą 

skęstantį Seine’je. žmogų, vienas iš susi
rinkusiu pažino jį ir sakėsi matęs jau daug 
sykiu jį skandinantės. Pradėjus klausi
nėti, ištrauktasis prisipažino, jog daręs 
tai dėl pelno. Mat kiekvieną kartą jį iš
gelbėjus mielaširdingi žmonės sumesdavo 
jam pinigu, šį kartą susirinkusieji gerai 
jį apkūlė ir įmetė atgal į Seine, palikdami 
jam ‘pačiam iš ten išsikrapštyti.
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Kriaučių streiko 
reikalai.

Trumpas pranešimas 
visuomenei.

i?ra užklausimu, kiek gavo’ 
pašelpos streikieriai? Tad 
nors trumpai paminėsime, 
kad nuo 30 d. gruodžio 1912 
m. iki 17 d. vasario 1913 m. 
nuo visuomenės auku pribuvo 
2375 dol. 51c. Nuo genera- 
liškos valdybos 2500 dol. Iš
viso pribuvo 4875 dol. 51c. 
Streikuojančiu siuvėju dar 
yra 2000 ypatų. Taigi ypatai 
teko po 2 dol. Ar už tuos pi
nigus gali išmisti per aštuo- 
nes savaites — spręskite pa
tįs, draugai.

J. Buchinsky.
A. Lalis.

P. Mačys.

Visuomenė ir kriaučių 
streikas.

Apleidus Rochesterį, N. Y 
man teko aplankyti su strei
ko reikalais kelis miestus. 
Keliaudamas iš miesto mies
tan aš persitikrinau, kad mū
sų visuomenei labai rūpi šis 
kriaučių streikas.

9 d. vasario aš aplankiau 
1 kuopos L. S. S. susirinki
mą. Rinkta aukos New Yor
ko streikieriams. Žada ir to
liau šelpti pagal išgalę.

16 d. vasario buvau Ply- 
mouthe. Lankiausi kliubo su
sirinkime, kur pavieniai žmo
nės suaukavo Rochesterio 
kriaučiams 7 dol. 10c., o 
draugija iš iždo paskyrė 25 
dol.

Draugai iš Wilkes Barre 
rengia visą eilę krutančiu pa
veikslu. Paveikslai daugiau
sia iš streiku judėjimo. Atsi
bus 1 d. kovo po N243 Mar
ket st. Pradžia 7:30 vakare. 
Neužmirškite atsilankyti.

J. Bendokaitis.

Sunkią gyvenimo naštą prisieina nešti ant savo pečiu dar nesuaugusioms pitalistai, besimušdami prie pelno. Daugelis pavergtu merginu nustoja 
mergaitėms. Tą sunkią naštą ant darbininku pečiu užkrauna besočiai ka- gyvenimo vilties ir nusižudo. Bet kapitalistams tv gyvasčių negaila.

'‘Vienybė Lietuvninkų”.
“Vien. Lietuvninku” N7 til

po žinutė po antgalviu: “Rūb- 
siuviu streikas kituose mies
tuose”. Tenais pažymėta, kad 
Rochestery yra streikininku 
12—14000, tuo tarpu ištikru- 
ju gi Rochestery streikuoja 
iki 18000 (nesunku buvo ap
sirikti. Red.)

Toliaus rašoma, kad visi 
sugrįžo į darbą, nes darbinin
ku reikalavimai greitai liko 
išpildyti.

Aš negaliu suprasti, iš ko
kiu šaltiniu “V. L.” tą žinią 
galėjo pasemti. Darbininku 
reikalavimai liko atmesti. 
Bet darbininkai laikosi tvir
tai ir žada negrįžti darban.

Kam gi tad “V. L.” klai
dina žmones.

Rochesterio streiko šelpi
mo komiteto sekr.

• J. Bendokaitis.

rausko gauta $168.45 vasa
rio 12 d. Yra parašai: Buchin- 
sky, A. Lalis ir P. Mačys.

Montelliečiu pavyzdys pa
rodo, jog streikininku šelpi
mo reikaluose geriausia rū- 
pinties pačiai visuomenei per 
savo draugijų bendrą įstaigą. 
Tuomet aukos daug gausiau 
plaukia.

Montelliečiu auka.
Vas. 2 d. L.S.S. 17 kuopa 

pasiuntė savo delegatus į vi
sų draugijų santaros konfe
renciją, kad pakelti kausimą 
apie sušelpimą New Yorko 
siuvėjy. Santaros komisija tą 
priėmė. Antroj dienoj su
šaukta visuomenės mitingas 
kaslink sušelpimo streikieriy 
ir iš visuomenės išrinktas ka- 
sierius, sekretorius ir kolek
toriai.

Nuo “Laisvės” Red. Ka- 
sierius Ignas Petrauskas ir 
sekretorius Klem. Navickas 
mums prisiuntė aukautoju 
pavardžių surašą. Kadangi 
dėlei technišku kliūčių męs 
negalime visu pavardžių su
talpinti, tai iš savo pusės pra
nešame, jog išviso auku bu
vo surinkta 1(59 dol. Per
siuntimo lėšos 55c. Pinigai 
pasiusti drg. Mačiui. Mums 
prisiųsta kvitą, ant kurios 
Brooklyno streiko komitetas 
paliūdyja, jog nuo Ig.. Pei

Aukautojų atydai.
Spaustuvės darbininkai ne

paprastai esti nuvarginami, 
kuomet prisieina smulkiu 
šriftu statyti visos eilės au
kautoju pavardžių. Geistu- 
me, kad visuomenė suprastu 
sunku padėjimą spaustuvės 
žmonių. Būna atsitikimu, 
kad nekurie aukautojai net į 
du laikraščiu nusiunčia smul
kiausiu auku surašą.

Męs pranešame, kad garsi
name tik tuomet aukavusiu 
vardus, kada pinigai stačiai 
per “Laisvę” siunčiami ir 
kuomet męs turime imti at
sakomybę. Jeigu gi draugi
ja ar pavieniai asmens sius 
aukas tiesiai streiko komite
tui, tada apie tas aukas per 
“Laisvę” galėsime pranešti 
tik tuomet, kada bus prista
tytas mums paliūdyjimas su 
parašais, kad aukos tikrai 
paimtos streikįeriu komiteto. 
Ir tai garsinsime tik abelną 
sumą. Jeigu gi nebus paliū- 
dyjimu — negalėsime gar
sinti.

“Laisvės” Bendrovė.

lius; mūsų nekaltus vaikelius 
paverčia į visokius nedorė
lius ir nenaudėlius.

Supratusios viso svieto mo
terų pasipriešinimą visokiem^ 
išnaudojimams ir skriau
doms ir pripažinusios tą ju 
pasipriešinimą už gerą ir tei
singą, męs šiuomi atsišaukia
me į visas mūsų seseris lietu
ves, ragiridamos prisidėti prie 
pagerinimo savo gyvenimo.

Męs negalime vienos tą pa
daryti pasekmingai, todėl at
sišaukiame į visas Amerikos 
lietuves moteris, ypač tokias, 
kurios turi uždarbiauti, lai
kydamos burdingierius, kad 
kiekvienam mieste ir mieste
lyj moters vienytusi dėl išrei- 
kalavimo geresniu sąlygų, 
geresnio atlyginimo už sun
ku darbą ir žmoniškesnio ap
siėjimo su mumis ir musu 
vaikais.

Kviečiame drauge su mu
mis vienytis ir tartis, kaip tai 
atsiekus.

Susirašinėti dabar prašome 
šiuo adresu:
Lietuviu Gaspadiniu Unija 

2400 Fifth avė., 
Pittsburgh, Pa.

P. S. Ši rezoliucija liko pri
imta per viešą susirinkimą 
salėje Lietuviu Mokslo Drau
gystės Pittsburge, 
13 d., 1913 m.

rankom, bet su skaitlinėmis 
ir faktais. Red.

Korespondencijos
Chicagos Chronika.

16 d. vasario “Laisvos Jau
nuomenės choras parengė 
gražu vakarėlį; programas 
susidėjo iš dainų, deklamaci
jų, monologu, dialogu ir tt. 
Matomai vakaro rengėjai 
darbavosi rūpestingai paren
gime šio vakaro, ne vien tik 
rūpinosi išnaudoti publiką 
finansiškai, bet rengėju pa
stangos buvo dedamos, idant 
pribuvusiai publikai suteikti 
ir dorišką naudą.

Programe dalyvavo seni 
mūsų veikėjai, katrie nuola- 
tai yra matomi veikimo dir
voje — Uktveris, Dunduliū- 
tė, Buragas, Kjslauskaitė ir 
kiti, katrie dai naujai yra 
pradėję veikti gailės dirvo
je.

Reikia paminėti, kad viršy 
minėtas L. J. Choras yra da 
visai jaunutis, \ neperseniai 
susitveręs, teeitus veikia su- 
lyg savo išgalės.^

* t,

vasario

Moters ir burdingieriai

Lietuvių moterų atsišau
kimas.

Męs, Pittsburgo ir jo apie- 
linkės lietuvės, susiėjusios ir 
apkalbėjusios šiandieninius 
santikius gaspadiniu su bur- 
dingieriais, atrandame, kad 
tie santikiai yra blogi, daran
ti skriaudą kaip mums, taip 
ir mūsų šeimynoms, o ypač 
mūsų vaikams.

Ta skriauda yra tokia, kad 
paverčia mus į tikras verges, 
mūsų vyrus paverčia į apsi
leidėlius ir nekartą į girtuok-

Dėlei burdingierių.
Gerb. A. Antonovo straip

snis apie burdingierius sukė
lė labai daug šneku. Vieni 
tam straipsniui karštai prita
rė, kiti smarkiai kritikavo. 
Kaip pasirodo, viršui talpi
namas Pittsburgo moterų at
sišaukimas išdalies yra paga
mintas gerb. A. Antonovo 
straipsniu.
Turime pasakyti, kad mums 

jau prisiųsti keliu skaitytoju 
laiškai prieš straipsnį apie 
burdingierius. Manome, kad 
dabar, pasirodžius aišldam 
reikalui, galime atverti “Lai
svės” skiltis dėl apkalbėjimo 
klausimo apie burdingierius. 
Todėl meldžiame išreikšti vi
su nuomones, ypač gi mūsų 
gaspadiniu. Tik prašytume 
išeiti ginčuosna ne tuščiom

H

boso paliepimo. Bosas A. 
Metsas bandė jį pabauginti 
angliškais “pončiais”. Ant ne
laimės nepasisekė. Italijo
nas taip smarkiai jį sužeidė, 
kad vasario 14 d. iš ryto mi
rė. Jisai buvo baisus darbo 
pardavikas. J. A. Stočkus.

Lawrence, Mass.
2 d. vas. LSS. 64 kp. turė

jo savo koncertėlį, suside
dantį iš spyčiu, pasikalbėji
mu, monologu, dainų ir tt.

Aktoriai buvo iš Bostono ir 
iš Lynno. Iš So. Bostono bu
vo ponia Užkabinskienė ir 
puikiai prijuokino žmones. 
Kiti visi buvo lawrenciečiai. 
Aktoriai visai gerai atliko sa
vo užduotį. Da ir dabar 
žmonės kalba apie Ridziką. 
Taip-pat labai pavyko mono
logu sakytojams Užkabins- 
kienei ir Boliui. Žmonių bu
vo nemažai, visi užsilaikė ra
miai ir., kaip girdėti, visi li
kosi patenkinti. J. Lukšinis.

Rochester, N. Y.
Per pasidarbavimą valsti

jos darbo skyriaus nario M. 
Manus, kurio siekiu yra su
taikyti abi puses, buvo įvy
kusi konferencija tarp strei- 
kieriu komiteto ir darbdaviu. 
Ant darbininku pareikalavi
mo 8 valandų darbo dienos, 
20 procento pakėlimo algos, 
pripažinimo unijos ir panai
kinimo sub-kontraktoriu, 
darbdaviai prisiėmė tik pa
naikinti sub -kontraktorius ir 
laikyti pas save prigulinčius 
prie unijos darbininkus, bet 
nepripažino unijos, ant to ir 
užsibaigė konferencija be pa
sekmių.

15 vasario 3 dirbtuvės, ne
prigulinčios prie Clothing 
Exchange Co., pasirašė po 
darbininku augščiau nurody
tais reikalavimais ir 17 vasa
rio tuju dirbtuvių darbinin
kai grįžta į darbą laimėję ko
vą. Lazdynėlis.

Walpole, Mass.
12 d. vasario sustreikavo 

stičieriai. Iš karto bosai ma
nė gausią skebu, bet pasiro
dė, kad ne taip buvo lengva 
tai atsiekti. Dabar kompa
nija paleido iš darbo ir ci- 
mentierius. Dabar streikuo
ja apie 50 ypatų. Jie norėjo 
sušaukti mas-mitingą, ale 
savininkai svetainės neduo
da. Tuomet jie gavo svetai
nę Norwood, Mass. Kalbė
jo trįs kalbėtojai. Lietuviš
kai kalbėjo Smith; kvietė lai- 
kyties solidariškai ir išvesti 
streikan visus darbininkus 
tos dirbtuvės. Streiką veda 
I.W.W. Reikalauja geres
nio užmokesnio ir trumpesnės 
darbo dienos. Aidas.

sunku gauti. Nat. Tube Co. 
pakėlė algą savo darbinin
kams ant 2£ c. į valandą. 
Nuo 1 d. kovo žadama dirb
ti tik 9 valandas į dieną.

Miestelis mūsų nedidelis, 
Randasi 16.000 gyventoju- 
Lietuviu yra nemažiausiai. 
Turime savo dvi pašelpines 
draugijas, kurios gerai užsi
laiko. Tiktai jaunuomenė 
neturi jokio užsiėmimo. Ne
turime jokio knygynėlio, kas 
labai negerai.

Dabar lietuviu svetainė 
kaip ir gatava. Mažu dau- 
giaus pradėsime veikti.

Su svaiginančiais gėrimais 
čia šiek-tiek suvaržyti.

Marijona.
Bridgeport, Conn.

Prieš pora mėnesiu čia su
sitvėrė lietuviu ūkėsu kliubas 
Pirmininku tapo išrinktas J. 
Dulbis, raštininkas Žukaus
kas, iždininkas S. Pėstinin
kas. Tikslas toksai: padėti 
išimti pilietiškas popieras, 
lavinties apšvietoj, įsteigti 
knygyną ir tt.

Pereitame susirinkime su
manyta sušelpti Brooklyno 
streikierius. Gaila tik, kad 
mažai draugu buvo susirin
kę. Štai čia paduodu var
dus, kurie aukavo po kelis 
centus. J. Dublis, S. Pėsti
ninkas, Cyvinskas, Marcin
kus po 50 c.; Armonaitis, 
Duoba ir J. Žukauskas po 25 
c. Pinigai pasiusti P. Ma
čiui. J. Žukauskas.

j Nuo red. Po koresponden- 
Vienas laisvamanis nuėjo tan cBa telpa parašai streikeriu 1_ 1-__ _ _ 1_ _ 1 IrAvn 1Irnn linrlnn iaiv ni _

svaiginančiu gerymu nebuvo. 
Auku streikuojantiems New 
Yorko kr jaučiams surinkta 
$9,30.

13 d. vasario atsibuvo pir
mos S.L. “Nemuno” Ratelio 
diskusijos. Diskusuota te
moje — “Ar krikščionybė 
pastūmėjo progresą”. Dis- 
kusantai už: Kaitis, Kara
lius ir Uktveris. Prieš: Ši
diškis, Mickevičius ir Lunge- 
vičius. Leidus publikai ant 
nubalsavimo, pastarųjų buvo 
laimėta. Ratelio skaitlius 
nariu didinasi; inteligentiš
kos spėkos auga, tarp kitu 
įžymesniu įsirašė ir drg. S. 
Strazdas.

Atsinaujina 4 kp. M. P. R. 
Dabar, susirinkimai bus lai
komi sykiu su 81 LSS. kp. 
susirinkimais. Nauja kuo
pos valdyba išrinkta: pirmi
ninkas P. Galskis, raštinin
kas Julius Mickevičius, iždi
ninkas J. Poniškis.
, Vertėtu Chicagos draugams 
orisidėti prie vietinės Moks- 
laeiviu Paskolės Ratelio kuo
pos. Mickevičius.

3 
į
d

* *
15 d. vasario ^1 LSS. 

choras statė scenoje 
Vargšo 4 veiksmu dramą 
“Gadynės Žaizdos”. Veika
lėlį sulošė gana gerai, tik ap
gailėtina, kad publikos ma
žai tebuvo. Po perstatymui 
dainavo 81 kp. choras, sudai
navo silpnokai. Apie metai 
laiko atgal viršminėtas cho
ras buvo vienas įiš žymiausiu 
choru Chicagoje, šiandien 
jau ne tas. Prįežastis cho
ro nusilpnėjimo; turbūt yra 
tame, kad neįrengia pasi- 
j ieškoti geresnio: choro vedė
jo, ir tūli vaikiški nesutiki
mai tarpe pačiu choristu at
grasina ir kitus ■ nuo bendro 
veikimo. Chicagos socijalis- 
tai privalo į tą Atkreipti do- 
mą, nes juk tai mūsų vienin
telis grynai darbininkiškas 
choras!

Tačiaus vienas! labai pagir
tinas daiktas, nors po per
statymui buvo ir šokiai, bet

kp.
Br.

Liūdnos prie musu naujie
nos. Daugiausia tik girtuok-

Štai neperseniai pas tūlą 
K. S. buvo krikštynos. Trau
kėsi net dvi dienas. Muzika 
taip čirpė, visokie balsai taip 
šūkavo, kad net bjauru bu
vo klausyties. Svetimtau
čiai, praeidami pro šalį, tik i 
su panieka žiūrėjo į lietuvius. I
I

baliun. Norėjo pakolektuo- 
ti Brooklyno streikieriams, 
bet jam tuoj parodė duris.

Turėkite bent gėdą! Pa
tįs mėčiodami pinigus ant 
girtuoklystės, gailiatės strei
kuojantiems broliams ir cen
to paaukauti.

Pęštynės pas mus papras
tos. Da neseniai dvi mote- 
rįs taip susipjovė, kad viena 
jau tupi belangėje.

Girdėjau, kad Liet. Sūnų 
draugija rengs prakalbas.

Rid-rid.
Kewanee, Ill.

Darbai eina gerai ir pribu
vusiam iš kitur darbas nėra

komiteto, kas liudija, jog pi
nigai gauti, kur buvo skina
ma.

Monessen, Pa.
Šiuomi tarpu darbai suma

žėjo. Dirba po 3-4 dienas į 
savaitę. Iš kitur pribuvu
siems darbas sunku gauti. 
Pittsburg Still Co. prastiems 
darbininkams pakėlė mokes
tį iš savo liuoso noro. (Bijojo 
streiko. Red.) Kas seniau 
už 10 vai. gaudavo $160, da
bar gauna $2.oo.

13 d. vasario tūlas italijo- 
nas būk nenorėjęs išpildyti

Amsterdam, N. Y.
Čionai lietuviu nemažas 

būris. Turime dailią bažny
čią pasistatę ir didžiuma la
bai prie jos prisirišus, bet at
siranda ir šviesesniu žmonių, 
kurie nelabai tenori duoti sa
vo vilnas kirpti. Tad kuni
gas atsikvietė iš kur tai tokį 
misijonieriu, kad tas padėtu 
jam dirbti. Tasai turi ne
skustą barzdą ir rėkia ant vi
sos bažnyčios. Visaip išplū
do socijalistus, būk šie esą 
religijos ir bažnyčios griovė
jai ir tt. Tą viską suvertė 
ant bostoniečių, kurie, esą, 
priveisia bedieviu. Tasai mi- 
sijonierius bliovė neva apie 
teisybę. Bet teisybę jisai 
liepi^vadinti melu ir su pur
vais maišo. Bet aš nemanau 
kad jam pavyks suklaidinti 
šviesesnius žmones.

15 d. vasario keli fanatikai 
grįždami iš bažnyčios, užėjo, 
į karčiamą, kad rudžiu pa
tvirtinti savo tikėjimą. Tarp 
j U kilo 'kritikos. Kada liežu
viu neužteko, tai ėmė galvas 
skaldytis. Jie aiškino, kad 
geriau katalikui su raudona 
galva vaikščioti, negu socija- 
listui maršuoti su raudona 
vėliava.

I
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Akušerka

Dalina Turtą į
Sveikatų ir Drūtumų DOVANAI!

7.(XX) e^zempllorlą tos garsios knygos 

“DAKTARAS”!
Kiekvienus apturės tiį knygiį, kuris tik ui- 
siiįs kelelį štampų už prisiuntimo kastus.

TA KNYGA kiekvienam reikalinga, 
kaip Jaunam, teip senam, žunoliems ir im- 
vc.lusiems, vyrams Ir moterims ; ji būtinai 
reikalinga turėti kiekvienam užaugusiam 
lietuviui kaip Amerikoje, teip CanndoJ, 
A: glijoj ir Lietuvoje, biznieriams ir vi

siems darbinin
kam žmonėms!

23 vasario E. Cambridge’iuj 
atsibuvo prakalbos, pareng
tos šv. Juozapo draugystės. 
Kalbėjo J. Neviackas, Gė
ry (anglas), P. Baltrėnas ir 
tūlas Abračinskas iš Brock- 
tono. Deklamavo Turauskiu- 
tė, monologus sakė A. Bart- 
kevičia. Pirmieji kalbėtojai 
kalbėjo gerai. Na, bet nuo 
tokiu kalbėtoju, kokiu yra Ab
račinskas, tai jau apsaugok 
viešpatie. Jisai savo filosofi
jomis publiką taip nuvargino, 
kad toji švilpimu ir trypimu 
nedavė užbaigt kalbą.

Prie draugystės prisirašė 
net 52 nauji nariai.

Reporteris.

Patariame visiems pirkti 
šipkortes pas P. Bartkevičią, 
nes labai gerai pasažieriai 
atvažiuoja ir išvažiuoja. Už 
visą kelionę atvažiuoti ima 
$45, o išvažiuoti tik $35. 
Taipgi jis greitai ir pinigus 
išsiunčia į Lietuvą. Daro vis
ką teisingai. Reikale kreip
kitės pas

agentą P. Bartkevičią, 
877 Cambridge st.,

E. Cambridge, Mass.

TPA T' D A Q IK MAGIŠKOS i ik. Aickos
Rengia Brightono Teatrališka kuopa 
Perkūnas Subatoje, 1 March (Kovo), 
1913, Roddy Hall svetainėj, 58 Market 
St., Brighton, Mass., pradžia 7:30 vai. 
vak. Bus perstatyta juokinga komedi
ja III-se akt. “Kaip kas išmano, taip 
save gano” ir Magiškos štukos. Įžanga 
25c. Kviečia Komitetas.

Kad esi ne
sveikus, Ir var
ginu kokioa sil
pnybės,bet nori 
pasiliuosuotl 
nuo ligos jungo 
k u d nereikėtu 
vilkti, bid atsi
šauk lietuviš
koje kalboje,

su kokiais pa- 
, arba bobiškais

v»

The Lithuanian Painting 
Company.

Malevojam namus iš lauko ir viduje, iš- 
jopieruojam, išbaltinam ir t. t. Atlie
tam pirmos klesos darbą už labai žemą 
tainą. Ant užkvietimo važinėjam ir 
po aplinkinius miestelius. Taipgi už- 
laikom Storą visokių sienų popiery ir tt.

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

F. STROP1ENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

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

O

P

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu Visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

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

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

Didžiausias
Darl^ninkų
Sųvaitinis
Laikraštis

KOVA” Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

Pereitą savaitę kriaučių 
streikas pasižymėjo daug di
desniu įsitempimu santikiu, 
negu ligišiol. 20 vasario E. 
Bostone pikietieriai susirėmė 
su skebais ir policija. Atsi
kartoja tas pats, kas nuolat 
atsikartoja laike streiko. 
Streiko vadovai sako, kad po- 
licmanai čia aiškiai buvo par- 
sikvietę talkon bomus, kurie 
išanksto buvo suorganizuoti, 
kad užpuolus ant pikietu. 
Pribuvusi policija tuoj sua
reštavo apie 15 žmonių, tarp 
kuriu buvo keli ir nestreikie- 
riai. Iš lietuviu buvo suareš
tuoti sekanti: Valiulis, Leka- 
vičia, Jantauskas, Žvairaitis, 
Paškevičia. Teismas atidėtas 
iki utarninko, 25 vasario. Ta
sai susirėmimas padarė ant 
streikieriu labai gilu įspūdį. 
Žmonės jau pradeda nekan
trauti.

Kaip girdėjome, aukos gau
siai plaukia. Į aplinkinius 
miestelius siunčiama savi de
legatai.

ČICAGIEČIŲ ATYDAI.
VIII Rajono L.S.S.A. VAKARAS 

bus Nedėliojo, 2 Kovo (March), 1913 
Freheit Turner Salėj, 3417 S. Halsted 
St., pradžia 2 vai. po piet. Tikietai 
25c ypatai. Ant šio vakaro bus labai į- 
domus programas: prakalbos, dainos, 
monologai ir ant galo PUIKUS BA
LIUS. Lietuviy orchesrtra pagamins 
puikią muzikų.

Atminkit, kad šis vakaras rengiamas 
del visos Chicagos per VIII Rajoną L. 
S.S.A. KOMITETAS.

Skaitytojams. ■
Meldžiame visu tu “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.

Jieškotojams.
Šiuomi atkreipiame atydą gerbiamyjy 

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

Administracija.

* NORS GYDEISI
j tcnluolnis vaiHipnialldals. ........................ .U (laktaraviinnis kaip ir pas ^nndaklaiitis 
» lupikus Kydytojus, kurie nuplėšia didelius 
f pinigus, o liną dar labiau užsendinu ir ar- 

Alau padiirol

i BET NENUSIMINK,
g kad Jau buk yra neišgydoma liga. Tikrinu
■ moksliškam specialistui daktarui ir pnl- L ūmosios ligos yra išgydomos. Jei tik tol-

singnl nori imt Išgydyta^, tad kreipkis žo- 
x džiu ar raštu klausiant rodos prie: 
J PHILADELPHIOS M. KLKNIKO.
■ Jeigu Klinikos daktaras spcelališkal 

pripažins, kad Tave gali išgydyti, tad gali 
tikėti, Jog apturėsi nuo profesionališko

a daktaro gydymą ir pritaikytas, speelallš- 
V l(al sutaisytas lieknrstas, kurios kaip tuk- 
’ stančius teip ir tave gali paliuosuoli nuo 

ligos jungo, šviežiai užpuolusią arba ir
i užsonėt ą visokią ligą, toip-pat nuo: išbė-
* rimo spuogais, niežėjimo kūno, negero
■ kraujo, silpną ir nesveiką nervą, skaudė
ju jimo ir svaigimo galvos, nedirbimo ir už-

» kietėjimo vidurią. Nuo saužagystės sėklos 
a nubėgimo, nerimastingumo nbelno irly-
■ tiško nusilpnėjimo, skaudėjimo strėnose, 

kojose bei rankoselr sąnariuose, kosėjimo,
1* skrepliavimo—bronchitis, visokią slogą, 
š inkstą ir užsikrečiamą paslaplą ligą ir 
g kitą, kurios tik varginimui žmonią už- 
f puola, visas Išgydomas ligas, BE PEI-
* LIO, BE OPERACIJOS.
| UŽTAI Pliilad. M. Klinika geriau ir4 greičiau už kitus teisingai visokias ligas g guli išgydyti, kad vartoja, kiekvienam ligo-

■ niui speciališkal sutaisytas liekarstas iš L naujausią ir seniausią, didžiausią mok-
slinčią profesorią išrastus medikamentą.

i Philadelphia M. Klinika yru ofiei- g ališkai paties gubernatoriaus legalizuota.
9 VYRAI ir MOTERIS, reikalaudami 
’ kokios nors rodos, ateinant arba rašant vi- 

sada adresuol reik teip:

į The PHILADELPHIA M. CLINIC
F 1117 Walnut Si. Pliiladclphia, Pa.
5 Ateinantiems nsabiškai ofiso valandos tA

e

*■

Nuo 10 18 ryto iki I po plot. Nodėl. nt
10 iki 3. Utarn. ir l’ėtn. nuo 6 ibis v.ik.

Kovo menesio pradžioje 19 d m. pi 
dės eiti Baltimoreje SA ’ \IT1N11 
DARBININKŲ LAIKRAŠTIS

23 d. vas. socijalistu kuopa 
vėl parengė prakalbas strei
kuojančiu kriaučių labųį, 
Kalbėjo S. Michelsonas ir^P. 
Svotelis. Prakalbos pavyko. 
Auku surinkta $12.24.

60 LSS kuopos teatrinin
ku parengtas spektaklius 
“Vagįs” pilnai pavyko, kaip 
iš pinigiško, taip ir iš dvasiš
ko atžvilgio. Publikos, ne
žiūrint lietaus, buvo labai 
daug. Daugelis ■ atvyko iš 
aplinkiniu miesteliu. Ge
riausia pasižymėjo lošime L. 
Rajackaitė, Michelsonienė, J. 
Bekampis, N. Januška.

LSS. VI rajono Komitetas 
rengia perstatyti So. Bosto
ne 15 d. kovo dramą i‘Pas
kutinė Banga.” Mūšy publi
ka yra įpratus prie komedi
jų, todėl geistina, kad rengė
jai perstatymu pradėtu pra
tinti ją ir prie dramų.

“Liaudies Dainos”
Dainy rinkinyje telpa ge

riausiai mūsų dainiy eilės, bū
tent V. Kudirkos, P. Vaičai
čio, Jovaro, Strazdo, Seno 
Vinco, Smūtkelio ir kitu. 
Dainy rinkinin įeina ir revo
liucijos bei kovos dainos.

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

“Liaudies Dainose”surink- 
tos ei|s, kuriose apdainuo
jama žmonių vargai ir rūpes
čiai, o taip-pat ir viltis ge
resnės ateities.

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

“PIRMYN” leis darbininky bendrove 
(iš 16 žmonių).

“PIRMYN” bus pilnas žinių iš darbi
ninkų gyvenimo ir judėjimo visose 
pasaulio šalyse.

“PIRMYN” duos gery straipsnių iš dai
liosios literatūros ir įvairių mokslo 
šakų.

“PIRMYN” nuolatos bendradabiaus iš
tisa eilė geriausių rašytojų iš Euro- 
gos ir Amerikos. 

MYN” redaguos išėjęs mokslus 
Eurcpos (Peterburgo ir Berno) uni
versitetuose juristas P. GRIGAI
TIS.

“PIRMYM” kaina: Suvienytose Valsti
jose metams....................... $1.50.
Pusei mėty................................ $0.80.
Kitose šalyse metams .......... $2.00.
Maskolijoj metams .................4 rub.

Prenumeratą siųskite šiuom kartu 
bendrovės iždininkui šiuom adresu:

I A SHUPPAS
P. O. Box 235, Minersville, Pa.

Norint pamatyti laikraštį, atsiųskite 
adresą ir gausite vieną numerį dykai.

Imkit dovanas!
Kas užsirašys pas mane ant mėty 

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

“LAISVE”
X

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Kun. Žilinskas 23 d. vasa
rio savo pamokslu vėl užpy
kino streikierius. Sako, kas 
norite, galite eiti kasti žemę 
aplink kleboniją, tai gausite 
po vieną dolerį. Kad var
gingiausia gyvenant, šian
dien reikia 2-3 dol., tai visi 
žinome, o kunigas barška a- 
pie dolerį. Nereikia mums 
jūsų dolerio.

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

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

Šiuomi noriu atkreipti vi
su lietuviu atydą į tai, jog 
męs parduodame geriausius 
rakandus (forničius), ir už 
žemiausią kainą. Viskas pas 
mus daug pigiau, negu 
kitur. Kiekvieną d; 
gvarantuojam,

~ . kur 
iekvieną daiktą 

, todėl mūs 
kostumeriai visada yra užga
nėdinti. Su kiekvienu pirki
mu už $35.00 arba viršaus 
duodame didelį sieninį laik
rodį dykai visiems, kurie 
mokės pinigus ant syk arba 
ims ant išmokesčio. Todėl 
naudokitės proga, nes tas ne 
ant ilgo. Įsitemykite gerai 
vietą. Kampas B st. ir Bro
adway.

lietuviškai-lenkiškai-rusiAkas

DAKTARAS
Vienatinis mys tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
mėty, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Te- 
mykll! 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”. Ofiiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

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

Telephone Richmond 1067-U.

TEISINGIAUSIA A WF*KT’ A 
IR GERIAUSIA A A

LIETUVIŠKA

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st. 

į so. bCstoix, mass.

Telephone So, Boston 21014 ir 21013.

e) JK

OPPISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

v

AKIS 
ap ž iii- 

rime
ir prirenka
mo Akinius

I i.-S. STONE 
Akią Specijalistas

399 a Broadway ISton 
arti E Street

Dr. Chas R. Vinal
Yra geriausis Gydytojas’specialis
tas, kuris išgydo vyry, motery ir 
vaiky ligas pagal naujausį būdą. Ne 
jokia 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, 
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;
Nedėliomis nuo 10 iki 1 po piet.

140 Boylston Street
BOSTON, MASS.

A. G. Groblewski

“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus straip
snius.

“KOVOJ” rašoma apie darbininky gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip 
prašalinti juos.

“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo 
idėja.

“KOVA” tikriausias darbininky laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams Amerikoj ir kitur.

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

* E. Moyamensing Avė. j

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsų Lietuviškų—Lenkškų
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Perkant žiūrėk, kad butu ta markė, 
o sausi teisingai.

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

TIKRAS GYDYTOJAS

Dr. IGNOTAS STANKUS, M. D.
[Vienatinis tikras lietuvis daktaras Philadelphijoj.

Gydo visokias Ilgas: vyru, moterų ir vai
ku. Atsišaukusiems iš toliaus per laiškus 
sutelkia daktarišku rodę, dovanai. Atėju
siems į ofisęt ištiria geriausiai ligas Ir duoda 
savo gyduoles už menkai užmokestį. Jis tu
ri gerp medlkališkęi praktiku, kaip tai: pa
baigęs Medikališkp Universitetu, buvo mles- 
tavu daktaru mieste Indianapolis, Ind. Ir tu- K
rėjo praktišką inokslę didžiojo mokykloje 
The New York Post Graduate 
Medical School and Hospital. Da
bar gydo visokias Ilgas su gyduolėmis, da
riniu operacijų ir su elektra. .

| PASARGA:
Jeigu mlsliji gydytis per laiškų-, tai šaukis tiesiog pas mane, nes aš, būda

mas lietuvis, suprantu kalbat Ir justi rašymą. Kas Iš to, jeigu atsišauksi per 
[laišką pus kokio svetimtaučio daktaro, juk jis jusu kalbos nesupras ir jusu 
laiško neperskaltys. Teisybė, toksai daktaras atsius jums keliatą butelių su 
farbuotu čistu vandeniu, kuris jums nei blogo nei gero nepadarys, o užmokes
tį atims, kaip ir už tikins gyduoles. Užtai nemėtyk darniais savo sunkiai už- 
procevotus pinigus. Aš nelaikau savo ofise nei tlumočlu nei raštininku ir nei 
laptlekoriu. Jei kas atsišaukia laišku pas mane, tai aš pats perskaitau tą laiš
ką, ištiriu ligą ir jeigu reikalinga, tai tada pasiunčiu gyduoles.
Turiu šimtus padekavoniu. Kelias čionai talpinu:

Aš, Juozapas Svllba, 1011 CarĮton st., Philadelphia, Pa., daug daktaru at
lankiau, o nei vienas negalėjo manęs išgydyti, bet daktaras Ignotas Stankus 
su pagelba X-ray mane Išgydė. Ištariu širdingą ačiū.

Petras Salius, 29 Green Place, Cainpello, Mass.,taip rašo: Mano moteris il
gai sirgo ir išgydyti jos negalėjo. Ji turėjo kosulį, skrlapliavimą, skaudėjimą 
paširdžiu ir krutinėję?. Kuomet atsišaukiau pas daktarą Ignotą Stankų ir šitai 
jis išgydė mano moterį su pirmu pasiuntimu gyduolių. Dabar didžiai širdin
gai ačiū už geras gyduoles. Dieve duok jam ilgą amžių, kad galėtu ir kit 
sergančius gelbėti.

Iš Brooklyn, N. Y., 38 So. 2-nd st. Mane išgydė daktaras Stankus nuo iš
bėrimo veido, slinkimo plauku, greito supyklmo ir išgąsčio. Julė Dailldieniutė. 
Tos padėkavonės yra įdėtos su pavelijimu pačiu pacijentu.

Dr. IGNATIUS STANKUS, M. D.
1210 So. Broad st., - Philadelphia, Pa.

Ofiso

valandos
Nuo 9 iki 11 dieną, nuo 2 iki 4 po pietų ir nuo 7 iki 8 vakare. 
Nedaliomis nuo 10 iki 3 vai. po pietų.

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka - 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl Vaiky 
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 - 
MilĮeliai^apstabdymui

Galvos Skaudėjimo _ - 
Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojy
Geležinis Sudrutintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas
Muilas Plaukų Saugotojas
Milteliai nuo Kepeny
Valytojas Plemy Drabužiuose - 
Rožes Balsamas - 
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai -
Svelnintojas - 
Kraujo Valytojas -
Nervy Ramintojas ...
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus ...
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo)
Pamada Plaukams ...
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens
Vengriškas Taisytojas Osy 
Inksty Vaistas (mažesnė) 
nksty Vaistas (didesnė) 
Akines Dulkeles ... 
Gydymas nuo uždegimo Danty arba 

abelnai Skausmo ir Skorbuto
Gyduoles ir Mostis nuo Parky 

ir Niežy ....
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduoles nuo Paslaptingos Ligos

25c. 
50c. 

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

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiysk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksorišky daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstata didžiausią Aūksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojaus.

I P Triiniln 822 Washington St. J. r. lUiniidj BOSTON.

NAUJA III PUIKI KNYGELE

“PASLAPTIS”
Knygelę Jarengė SENAS VIN

CAS, kuriojp telpa juokinga ko
medija ii\daigybė Monologų, Di
alogų ir Ddklamacijy. Kiekvie
nas jaunas ar senas pirmeivis lai 
ją nusiperką. Kaina lf5c. 
Reikalaukit:

“LAISVE”
2 42 W. Broadway,

/ So. Boston, Mass.

GERIAUSIOS IR
AKYV1AUSIOS IVINYUIUO

Kiekvienam perskaityti yra šios: 
Yvairios Dainos................................

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

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

Reikalingi agentai.
F. MILOŠAUSKIS

25. 2nd St., So. Boston, Mass.

50c.

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

75c.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 tikru Die
vo prisakymy. Tuo tarpu, . ka
taliku bažnyčios galybė. Kri
tikuodami jėzuitus, męs tuo- 
mi pačiu judiname pačios 
bažnyčios pamatus.

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

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

MIELUS DRAUGAI!
Aš atiduodu už žemiausias kainas laik
rodėlius vyriškus ir moteriškus, su 17 
akmeny, už $23. Gvarantuoju ant 25 
mėty. Jei jūs norit gauti knygy, svie
tiškų ar dvasišky, kreipkitės pas mane. 
Jei jūs norit užsirašyti laikraščius, tai 
žinokit, kad pas mane užsirašydami 
gausite dovanas. gg

K. GRONICKAS
28 Essex st., Athol, Mass.

$3.50 
50c.

10c.
10c.

care of Ifourself
Galvos skaudėjimas, gerklės sope, 

skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę 
muskulai ar kitoki slogų ženklai neiueis 

i sunkų padėjimu jeigu vartosi

SDr. Richter'io
PAIN-EXPELLER|
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake-

- lių; 25c. ir 50c. už bonką. Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas.

. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St., New York.
RleliUr'io Piltas yra g ros nuo viduriu

s. sukietėjimo. 25c. ir 50c. ’

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

$1. 25 
50c. 
10c.
35c.
25c.
25c.
25c.
50c.
35c.

$2.00
$1.00

ant jėzuitu ilgai rėmėsi

$1.25

$1.25
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MOKYKLA ŠOKIŲ.
Waltz, Two Step Ir k it ok y

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

PROF.(JULIUS SILSKO ' 
1836 S. Halsted St., Chcago, III.

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

Streikieriu parodoj 23vas. 
dalyvavo nuo 5 iki 6 tūkstan
čiu žmonių. Nešė Amerikos 
ir unijos vėliavas. Buvo ga
na daug reikalavimo ženklu. 
Viskas atsibuvo didžiausioj 
tvarkoj. Publika aiškiai už
jautė streikieriam.

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 žirny kreip
kitės j “LASVES” RED. 242 Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

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

lilvvfek DYKAI dvi gorns sztu- 
111 \\X^ knf) >r Kutalioga visokiu goru 
llltvXXl nitigiszku sztuku ir kitokiu 

i-'visokiu dalyku, kuriu tu la- 
[ Ibai uOri, o nežinai kur ju gaut? 
A ’ / Jeigu taip, tai atsiusk savo pil- 

) J na ir uiszku adresu, o asz tuo- 
< / jaus ta Katalioga ir tas sztukns 
/ tau nusiusiu dykai. Adresuok: 
' JUOZAS J. SZLIKAS,

i (MAGIKAS)
\ 3250 Union Ave., CHICAGO, ILL. 25c.

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

$1.00
25c.

Ateinančioj nedėlioj, 2 d. 
kovo, 162 LSS. kuopos bus 
susirinkimas po N 112 Salem 
st., Bostone, 2 vai. po piety. 
Taipgi bus ir artistu susirin
kimas. Visi atsilankykite.

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. .MATULAITIS
5 Broadway
SO. BOSTON, MASS. <

Valandos: (
Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. į
Nedėliomis iki 3 vai. po piet. ■
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Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti ^Laisvės” 

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

Administracija.

NAUJI MONOLOGAI.
Netilps laikraščiuose ir knygose, o par- 
sidavinės aktorjiams-mėgėjams. Kas no
rite gaut vieną, ar daugiau, kreipkitės į 
mane. Kožnaa monologas po 1 dolerį. 
Jei jus nusipirksite, kitas niekas tame 
mieste negaus Jo paties jnonologo. Iš 
kelių monologui galite turėti surengimą 
visam vakarui, i gg

A,ANTONOV
6 River st , Lith.Coop, W. Lynn, Mass.

$2.00 
$2.00 

$50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūšy puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi- 
Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
ovanai kokiems nors apgavikams tose 

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

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

DIDŽIAUSIA BOSTONE.

SANKROVA OLSELIS
Vyno, Visokių Ukierių, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”, 

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

Jei nori sveikų gčryrny 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 expresu. Rašykite lietuviškai Šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.
21-23 Cross St., K•mfiSrŽSSs2^»^t<>,, Boston, Mass




