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AMERIKOJ reginiu—jau Mexico City bu
vo įtaisyta buliu kova. Mi
nios žmonių susirinko žiūrėti 
tos kovos. Atvyko ir gene
rolas Diaz, atžagareivišku 
sukilėliu vadas.

Ettorrą deportavo iš 
Canados.

Blaine Wash. Kovo 4 d., 
J. Ettoras, Lawrence’o strei
ko vadovas, turėjo grįžti iš 
Canados į Suvienytas Valsti
jas. Jisai buvo bevažiuojąs 
į Victorią pasakyti prakalbą 
ir paskaityti prelekciją. Bet
gi ant rubežiaus atsisakė pa
rodyti savo bagažą ir atsaky
ti ant nekuriu klausimu. 
Tuomet paliepimu iš Ottavos 
jisai buvo deportuotas atgal.
Sustabdė laikrodžius ant

10 minutų.
Keistą garbę atidavė me

todistai (religiška atskala) 
Jonui Wesley, įkūrėjui meto- 
dizmo. Kovo 5 d. .apt visu 
metodistu bažnyčių buvo su
stabdyti laikrodžiai ant de
šimts minutu.

Padegėjų trustas.
Kokiu tik trustu šiandien 

nėra? Yra ir padegėju trus
tas. Vienas iš to trusto va
du, tūlas G. Grutz iš New 
Yorko už keliu namu padegi
mą, gavo atsisėsti ant 22 me
tu į kalėjimą! ♦
Tafto paskutinis darbelis.

Nieko gero nepadarė Taf
tas, per 4 metus bepreziden- 
taudamas. Štai kongresas 
su senatu buvo priėmę billiu, 
kad nevalia įvežti alkoholi
niu gėrimu į tas valstijas, 
kuriose yra uždrausta varto
ti alkoholis. Rodosi, toksai 
billius labai teisingas.

Bet Taftas kitaip manė. 
Jisai ėmė ir uždėjo savo ve- 

' to ant to billiaus. Dabar po
nai degtinės varytojai ir bra- 
vorininkai gali sau transpor
tuoti gėralus ir tenais, kur 
nevalia gerti!

Geras teisėjas.
Retai atsitinka, kad šiuose 

laikuose galima užeiti geru 
teisėju. Tokiu teisėju pasi
rodė esąs Jonas E. Gorman 
iš Philadelphijos. Tūlas J. 
Gulebra buvo areštuotas, kad 
pavogė duonos riekę,' užtep
tą sviestu ir uždėtą kumpiu. 
Teisėjas paklausė, kiek Gu
lebra gauna algos. Atsakė, 
kad tik $6.oo. Tuomet tei
sėjas pasakė:

“Paliuosuoju tave nuo 
bausmės, nes už tą algą tu 
su šeimyna negali išgyventi. 
Privatiška nuosavybė turi 
būti gerbiama, bet darbda
viai turi žmoniškiau atsily
ginti darbininkams”.

Kriaučių streikas 
Philadelphijjo. ,

24 d. vas. pasirašė 7 kont- 
raktoriai; rengėsi ir daugiau 
pasirašyti dar didesniu “vė- 
rauziy”. Iš Kirschbaum dirb
tuvės išvesta visi geresniejie 
darbininkai. Ten yra iš New 
Yorko pargabenta keliolika 
skebu; jiems duota geriau
sias viešbutis ir valgis; į dar
bą atveža juos automobiliu.

25 vas. pasirašė 37 kont- 
raktoriai.

26 vas. atsibuvo streikie- 
riu balius su deklamacijomis 
ir šokiais.

Wilsono kalba.
Prezidentas Wilsonas savo 

inauguracijos kalboj pažymė
jo stambesnius punktus savo 
programos.

Wilsonas esąs priešininkas 
dabartinės tarifo sistemos. 
Anot jo, jis atneša mums 
blėdį ir atskiria mus nuo pa
saulio pramoni jos ir prekybos.

Wilsonas nesutinka su da
bartine banku ir apdraudos 
sistema. Anot jo, ji esanti 
pasenėjusi ant 50 mėty.

Wilsonas nori permainyti 
industrijos sistemą, kosmar- 
kiausia kelti žemdirbystę ir 
didinti skaičių vandeniniu 
keliu. Jis prašo žmonių, kad 
ateitu jam pagelbon.

• Pačios inauguracijos cere
monijos neminėsime, nes tai 
nesvarbu. Kaip jau pereita
me “Laisvės” N-ry praneš
ta, žmonių buvo suvirš treč
dalis milijono.

Vardai Wilsonu pasiskirtu 
ministeriu irgi jau “Laisvėj” 
tilpo.

Senato ir kongreso demo
kratai jau rengiasi prie ko
vos su republikonais. Demo
kratai nori įvykinti savo pro
gramos svarbesnius punktus.
Sufragistėins nepavyko.

Prezidento inauguracijos 
dienoj, kaip ir dieną pirm to, 
Washingtone atsibuvo daug 
parodu. Ypač nusisekė ka
reiviu parodos. Nekaip te
pavyko sufragisčiu paroda.

Matomai, policija nekaip 
dabojo tvarkos, kad minia 
suardė sufragisčiu eiles ir ki
lo betvarkė. Daugelis su
fragisčiu gerokai apstumdy
ta. Sufragistės labai įpyko 
ant policijos. Policijos virši
ninkai turės pasiteisinti dė
lei nedabojimo tvarkos.
Taftas nusivežė savo kėdę

Kėdę, ant kurios Taftas sė
dėjo Baltamjam Name, jisai 
nusivežė į New Haven, 
Conn., kur jis profesoriaus 
Yale universitete. Mat, ta 
kėdė speciališkai pritaikyta 
Taftui įr Wilsonas būtu joje 
paskendęs. Wilsonas sėdės 
ant Roosevelto kėdės.

Nabagas Taftas, nenorėjo 
jisai persiskirti su savo kė
dė!

Jau šaudosi.
EI. Paso. 5 d. kovo. Jau 

trečią sykį Mexicieciu kariu- 
menė šaudė į Suv. Valstijų 
kavaleriją, kuri yra netoli 
Douglas. Suv. Valstijų ka
valerija irgi atsakė ugnimi 
ir mexicieciai pasitraukė.

Ant Filipinų neramu.
Ant Filipinų neramu. Tau

telė Mooros, sukilusi prieš 
amerikiečius, daro didelius 
nuostolius. Neseniai jie už
puolė ant miestelio Jolo. 32 
amerikiečiai sunkiai sužeisti.

Bulių kova Mexicoj.
Pas ispanus ir ju ameriko

niškus gentis, mexiciecius, 
yra bjaurus įprotys—tai bu- 
liu kova, kurios jie labai 
mėgsta žiūrėti. Ta kova 
gimdo kraugeriškus jausmus.

Taigi, nespėjo dar atsipei
kėti mexiciečiai nuo kruvinu

27 vas. pas Jablonskio ša
pą nuo ryto pagautas vienas 
skiabas; streikieriai jį gerai 
apkūlė. Vakare atsibuvo 
mass-mitingas Royal svetai
nėj. Streikieriu susirinko a- 
pie 4000. Liet, kalbėjo J. 
Stasiulevičius, itališkai J. 
Torch io, žydiškai “For- 
waerts” administratorius.

Apie 6 vai. vakare vienas 
italas streikieris, skiabui nu
kirto vieną ranką visai, kirto 
ir į krutinę; paskui pasislė
pė.

i28 vas. Jablonskio šapoj 
susirinko streikieriai ir, radę 
skiaby, gerai juos pavaišino. 
Jie žada, kol bus gyvi, ne- 
skiabauti.

1 kovo laikė prakalbą drg. 
Staklickis. Į darbą sugrįžo 
jau 1,500, daugiausia kelini- 
niy. Buvo areštuotas V. Va
lūnas, bet tuojaus. paleistas. 
Italai labiausia areštuojami.

2 kovo laikė prakalbą drg. 
J. Šukys iš Broolyno; prisi
rinko žmonių apie 500. Kal
bėtojas perdavė pasveikini
mą nuo Brooklyno lietuviu 
streikieriu, kurie linkėjo 
daug pasekmių šioj kovoj. 
Mūsų streikieriai tą priėmė 
su gausiu delnu plojimu.

Streikieriai kas kartą eina 
į didesnį užsidegimą, ju ener
gija kįla su dideliu greitumu.

Presos Komitetas:
A. Dagis 

J. Stasiulevičius.
J. Lukoševičius.

Paleistuvystės agentai.
Chicagoje yra 1500 paleis

tuvystės agentu, kurie tik iš 
to ir gyvena. Tarpe j u 300 
nigeriu. Jeigu jau jie mer
gaitę nutempia į paleistuvy
stės namus- retai kuri iš ten 
ištrūksta.

Pakėlė algas.
Pittsburg, Pa. 4 d. kovo. 

Plieno dirbtuvės streikieriai 
Clairtone iškovojo algos pakė
limą. Už valandą bus mo
kama 24c. daugiau.
Pataisa prie konstitucijos.

24 valstijų legislatures pri
ėmė įnešimą, kad Suvienytu 
Valstijų konstitucija būtu 
pataisyta taip, jog atstovai į 
senatą būtu renkami tiesio
giniu balsavimu.

Bet kad ta pataisa prie 
konstitucijos būtu priimta, 
reikia, kad du trečdaliai val
stijų už ją balsuotu. Ligi- 
šiol ligi to toli šaukia, nes du 
trečdaliu valstijų yra 36. •

Kardinolas Gibbons ir 
nioterjs.

Kardinolas Gibbons iš Bal- 
timores pasakė, jog jisai esąs 
sufragisčiu priešas ir peikiąs 
•jas. Moterims visai nereikia 
balsuoti.

Reikia pridurti, kad pas 
mus dar saliunieriai yra di
deliais priešais moterų balsa
vimo.

Gera porutė: kunigas ir sa- 
liunieris!
Uostų darbininkų streikas

Callao, Peru (Pietinė A- 
merika.) Jau gana ilgai, 
kaip tęsiasi streikas Peru 
uostu darbininku. Republi- 
kos prezidentas išleido parė- 
dimą, kad valdžia skaitys ne- 
legališkais net tuos streikus, 
kuriuos nubalsavo, trįs 
ketvirtdaliai darbininku. 
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UZSIENYJ
Baisi nelaimė laike jūros 

manevru.
Hamburg (Vokietija) 5 d. 

kovo. Laike naktiniu ma
nevru, netoli salos Helgoland 
karės garlaivis “Yorck” su
sidūrė su torpediniu laiveliu 
ir perrėžė jį į dvi dali. Ant 
to torpedinio laivelio buvo 
85 aficierai ir matrosai. Iš ju 
išsigelbėjo tik 15, nes juos 
spėjo ištraukti iš vandens.

70 gi aficieru ir matrosu 
prigėrė. Pasirodo, kad ne
reikia nei karės, kad kelios 
dešimtis žmonių rastu sau at
ilsį jūros dugne. Baisu.

Socijalizmas—apsimo- 
kanti profesija.

Londonas 4 d. kovo. Geor
ge Bernard Shaw, garsus ra- 
šėjas ir dramaturgas, savo 
prakalboj Slliforde pasakė, 
kad socijalizmas yra gerai 
apsimokanti profesija. Jisai 
nurodė į savo ypatišką pasi
sekimą. Jisai pradėjo nuo 
skelbimo socijalizmo ant gat
vių kampu, šiandien gi jisai 
vienas iš garsiausiu rašytoju.

Bet rašytojas turi neuž
miršti, kad buržuazija ir da
bar jo nekenčia.

Užpuolimai ant suf
ragisčiu.

Neramus dabar laikai Ang
lijoje. Seniau čia nebūdavo 
jokiu užpuolimu. Dabar vis
kas persimaino. Kulti lan
gus, naikinti pačtos dėžutes, 
netgi padegti namus—pradė
jo buržuazinės sufragistės. 
Bet lazda turi du galu.

4 d. kovo jau minia užpuo
lė ant sufragisčiu. Apie 10. 
000 žmonių, vyru ir moterų, 
būtinai užsinorėjo išardyti 
sufragisčiu susirinkimą. Tuo
met sufragistėms atėjo pa
gelbon policija, kuri išsijuo
sus visą valandą darbavosi 
su minia.

Daugelis kaip iš minios, 
taip ir iš sufragisčiu sunkiai 
apkulta, dresės sudraskytos. 
Sako, kad Londonas jau se
niai nematė tokiu ermide- 
riu, kurie dabar taip tankiai 
kįla.

Japonija su Chinija 
vienijasi. U

D-ras Sun Yat-Sen, buvęs 
Chinijos prezidentas, lankėsi 
Japonijoj, kad pasitarti su 
Japonijos valdžia apie bend
rą veikimą. Sakoma, kad jo 
pasiuntinystė pasibaigė pa
sekmingai. Japonija ir Chini
ja veiks išvien, kaip politiš
kame, taip ir bizniškame 
žvilgsnyje.

I

Vėl kalbama apie santaiką.
Vėl pradėjo kalbėti apie 

santaiką tarpe Turkijos ir 
Balkanų valstijų. Iš karės 
lauko labai mažai naujienų.

Balkanų Valstijos sutiktu 
taikyties, jeigu Turkija atsi
sakytu nuo Adrianapolio, 
Skutari ir Janinos.

Rybas tarpe Turkijos ir 
Bulgarijos paskirs specijališ- 
ka komisija. Turkija turi at
sisakyti nuo pusiausalio Ga- 
lipoli. Salos, kurios užimtos 
Greikijos laivynu, turi likties 
Greikijos nuosavybe. 1

Turkijoj bijomasi revo
liucijos.

Turkijos valdžia bijosi re
voliucijos. Konstantinopo- 
1 io apsauga padidinta. Keli- 
aficierai Konstantinopolyj a- 
reštuoti.

Taippat areštuota 13 afi
cieru, kurie buvo išsiųsti į 
Čataldžą.

Vaikų prekyba.
Italijoje kilo didelis suju

dimas, kuomet laikraščiai 
pagarsino, kad tūkstančiai 
/talijos vaiku parduodama į 
Francijos fabrikus. Vargdie
niai parduoda savo vaikus 
nuo $100 iki $200. Miestu 
burmistrai išduoda falšyvus 
paliūdyjimus apie metus, nes 
už tai gauna kyšius.

Orlaivininku nelaimės.
Paskutinę savaitę vėl buvo 

daug nelaimiu su oru laksty
mais Vokietijoj irFrancijoj.

5 d. kovo anglas Geoffery, 
pakilęs 600 pėdu ant Selisbu- 
ry pleciaus, krito ir mirtinai 
užsimušė.
Sako, jog nebus streiko.
Jau kelissyk rašėme “Lais

vėje”, kad Vengrijos darbi
ninkai uoliai ruošiasi prie ge- 
nerališko streiko.

Paskutinės žinios iš Veng
rijos praneša, ‘ kad valdžia 
nori nusileisti.
TrĮs metai kareiviavimo.

Paryžiaus vyriausia kariš
ka taryba nutarė, kad Fran
ci jos kareiviai turi tarnauti 
tris metus kariumenėj.

Kita žinia skelbia, jog 
valstybei apginti paskirta 
$100.000.000. Tai vis daro
ma todėl, kad reikale atsi
kirsti prieš Vokietiją.

Bažnyčia ir valstija.
Londonas. Parlamentas 3- 

47 balsais prieš 240 nutarė at
skirti bažnyčią nuo valstybės 
Vali joje. Kaip spėjama, lor
du rūmai tą nutarimą tikrai 
atmesi ą.

Sukilo kariumenė.
Jancigano mieste (Chini- 

joj), Korėjos pussalyje, suki
lo kariumenė. Užmuštas pul
kininkas. Miestas plėšiamas 
maištininku. Vyriausybė jieš- 
kanti pati sau pagelbos Ru
sijos ir Japonijos konsuluose.

Bijosi orlaivininku.
Valdžios pradėjo labai bi- 

joties, kad orlaiviais nepra
dėtu lakstyti šnipai. Todė 
neseniai Rusijos ir Vokietijos 
valdžios išleido smarkius įsa
kymus prieš orlaivininkus, 
kurie be daleidimo perlekia 
svetimos valstijos rubežius.

Taippat pasielgė ir Angli
jos valdžia. Išleido visą ei
lę parėdymu, už kuriu per
žengimą orlaivininkas atitu- 
pės pirmu sykiu 6 mėnesius 
kai ėjime, arba užmokės $1000 
pabaudos.

Nori užimti Egyptą.
Konstantinopolis 5 d. ko

vo. Turkijos valdžia, kuriai 
priguli iš vardo Egyptas, ga
vo žinią iš Londono, jog 
Anglijos ministerial nutarė 
galutinai atskirti Egyptą nuo 
Turkijos ir prijungti prie 
Anglijos. Jau kelios dešim
tis metu, kaip anglai šeimi
ninkauja Egypte.

Gubernatoriaus paskirti.
“Laisvei” praneša iš Vil

niaus: ,
Vasario 10 d. įvyko pirma- 

sai susirinkimas komisijos, 
turi rūpinasi darbininku ap
draudimu. Neatsisakė daly
vauti ir du, gubernatoriaus 
oaskirtu, savanoriu darbinin
ku atstovu.

Išgirdę apie tuos guberna
toriaus paskirtus neva įga- 
' jotinius, susipratę Vilniaus 
darbininkai labai pasibjaurė
jo ju pasielgimu. Juodu nė
ra darbininku atstovais, juos 
niekas neįgaliojo.
Atstovo Januškevičiaus 

kalba.
Dūmoje buvo karšti ginčai 

dėlei švietimo ministerio 
Kasso varomos juodašimčiu 
politikos.

Iš tos priežasties kauniškis 
atstovas, darbo kuopos na
rys, Januškevičius pasakė 
karštą prakalbą prieš minis- 
terį. Jisai užbaigė šiais žo
džiais:

“Į ką gi panaši ta politiš
ka tvarka, kuri bijosi, kad 
vaikas vystykluose jau pra
dėtu jos neapkęsti! Juk da
bartiniai globėjai bijosi, kad 
vaikai lavinasi ir skaito refe
ratus. Męs turime protes
tuoti, kad apšvietos ministe- 
ris nori uždėti savo purviną 
ranką ant mokiniu sielos. 
Jeigu šita Dūma būtu kiek 
žmoniškesnė—tai ji turėtu 
pasakyti dabartiniam šviesos 
ministeriui: eikite von!”

Šalin amnistija!
Vilniaus miesto dūmą no

rėjo svarstyti klausimą apie 
amnistiją. Ji norėjo prašyti, 
kad būtu paliuosuoti kaliniai 
iš priežasties caru Romano
vu jubilėjaus. Betgi Vilniaus 
gubernatorius net svarstyti 
to klausimo neleido.

Draugija “Rytas.”
Vilniaus vyskupijos kleri

kalai įkūrė draugiją “Ry
tas”, kurj turės varyti tą 
darbą, kurį Suvalkų ir Kau
no gubernijsoe varo “Žibu
rys” ir “Šaulė.”
Baltarusiai skilo į dvi dali.

Baltarusiai pradeda atgim
ti. Kaipo ženklas to atgiji
mo, yra įkūrimas katalikiško 
laikraščio “Bialorus.” Pirm
eiviai turi “Naša Niva”, o 
klerikalai “Bialorus.”
Tado Vrublevskio knygy

nas.
Garsiausias Vilniaus advo

katas T. Vrublevskis įkūrė 
Vilniuje didžiulį viešą kny
gyną. Jisai paaukavo 65,000 
tomu knygų, 3,000 paveiks
lu, daugiau, kaip 1,000 žem- 
lapiu ir archivą iš 5,000 rank
raščiu.

Taip pat paaukavo 40,000 
rubliu knygyno namams sta
tyti ir žemės plotą.

Kada gi lietuviai ko nors 
panašaus susilauks, štai Tau
tos Namai Vilniuje—kaip 
buvo, taip ir tesilieka sap
nu!...
Lietuvių Spaudos paroda.

Lietuviu Mokslo Draugijos 
komitetas praneša, jog ren

LIETUVOJ giąs šį pavasarį lietuviu spau
dos parodą.

Kadangi tai bus pirmoji 
spaudos paroda, reikėtų iš
statyti visa, kas buvo at
spausdinta mūsų kalba nuo 
lietuviu spaudos Rusijoj iš
gavimo 1904 metais, ne tik 
Lietuvoj, bet ir Latvijoj, 
Prūsuose, Anglijoj ir kitur.

Adresas spausdiniams siu
sti: Vilnius, Lydos—Lidskij 
—gatvė 7.
Panevėžio pavieto mokyk

los.
• Pradiniu mokyklų Panevė

žio paviete 1912 metuose, iš- 
skaitant bažnytines,' pašali
nes ir žydu, buvo 96. Iš ju 
8 buvo dviklesės, o likusios 
vienklesės.

Laike 1912 metu buvo at
vertos 6 mokyklos ir perdirb
tos iš vienklesiu į dvikleses 
dvi.

Iš minėtųjų 96 mokyklų 44 
užsiėmė savo namuose ir 52 
pasamdytuose.

Sausio 1 d. 1913 m. moky
tojavo 241 žmogus, iš kuriu 
200 vyru ir 41 moteris.

Abelnas mokiniu skaitlius 
nurodytose mokyklose siekė 
6,402 (4234 bern. ir 2163 
mergaitės), tai yra vienai 
mokyklai prisieina 71 žmo
gus.

Praėjusiais metais pradi
nėse mokyklose pabaigė kur
są 420 mokiniu ir išstojo pa
baigę kursą 1245 žmonės.

Amatais užsiėmė vienoj— 
žemdirbyste—7 mokyklose; 
dainavimas buvo mokinamas 
90 mokyklose, gimnastika— 
80, ranku darbai—18 mok.

1912 metuose minėtųjų 
mokyklų užlaikymui buvo iš
leista 88,716 rub. 62 k., su
lyginant su 1911 m. 28, 656 
rub. 25 k. daugiau. Vienos 
mokyklos užlaikymas apsiėjo 
maž daug 985 rub. 74 kap.

Šventadieniniai kursai vei
kė prie trijų pradiniu mo
kyklų. Užsiėmimo dalykais 
tuose kursuose buvo rusu kal
ba, skaitliavimas ir rašymas.

Skaitymu su paveikslais 
1912 m. buvo surengta 94 
mokyklose, kuriuose dalyvavo 
4011 vyru ir 2959 moterjs.

Blogos naujienos.
Vidžiai (Ežerėnu pav.) Sau

sio 8 d. Vidžiuose Mikolas 
Guzikovskis už neištikimybę 
kėsinosi ant savo žmonos gy
vybės ir dūrė jai du sykiu 
peiliu pilvan. Nukentėjusi 
nugabenta kaimo ligonbutin.

Gyvenąs Vidžiuose Ant. 
Abramavičius, turėdamas as
menišką pyktį prie to paties 
miesto gyventojo N. Rukšo, 
nudūrė pastarąjį peiliu. Pra
sikaltėlis suareštuotas.

(“Ryg. Nauj.”)

Nepaprastas atsitikimas.
Gruzdžiu miestelio (Šiaulių 

pav.) apielinkėje, durpinėse 
pelkėse sausio 6 d. radę į- 
klimpusį ir kuone visai su
stingusį arklį. Nelaimingas 
arklys, kaip pasirodė, įklim
pęs 19 d. gruodžio, taigi išj 
buvęs sustingusiam vandeny, 
be maisto, nemažiau, nedau
giau, kaip... 18 dienu! Kad 
ištraukus arklį, reikėjo kirsti 
ledas. Ištrauktasis arklys 
jau pasveikęs.

' .... • • < - -
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Romanovų jubilejus.

3-4 kovo caro Romanovo 
familija, o su ja ir visa Rusi
jos biurokratija švenčia di
delę šventę. Sueina lygiai 300 
mėty, kaip pirmasai Roma
novas, bajoraitis iš Kostro
mos gubernijos, buvo pakvie
stas bajorijos ant caru sosto. 
Niekuom nebuvo pasižymė
jęs tasai vaikinas, todėl ir ti
ko jisai bajorijai, kurios ran
kose buvo žaislu.

Dabartinis caras Mike už- 
vismažiausia teturi tiesos va
dintis Romanovu. Tai devin
tas vanduo nuo kisieliaus. Ja
me daugiaus prūsiško krau
jo, negu rusiško. Bet mums 
ir nesvarbu, ar tasai budelis 
yra vokiškos, ar rusiškos kil
ties. Svarbu kas kita.

Lyg ant tu patyčių, pra
ėjus 300 metu nuo Romano
vu viešpatavimo, ju dabarti
nis reprezentatorius yra žmo
gumi, kuriame tiek jau pik
tos valios, kiek prigimto idio
tizmo. Paleistuvystė ir gir
tuokliavimas, atsikartojanti 
karta iš kartos, privedė Ro
manovu veislę prie galutino 
išsigimimo.

Istorijos bėgyje žmonija 
matė visokiu budeliu. Ji ma
tė tironu ir tironiu, karūnuo
tu bepročiu ir kriminališku 
prasižengėliu ant tronu. Še
šėliai Nerono, popiežiaus Bor- 
džia, Pilypo II ispaniškojo, 
Pričkaus prūsiškojo, Abdul- 
Hąmido ir t. t. — tie kruvini 
šešėliai nepranyks iš žmoni
jos atminties.

Romanovu dinastija su pil
na teise gali užimti vietą už 
karūnuotu budeliu stalo. Bai
sus baudžiavos įsišaknėjimas 
pažymi pirmu Romanovu lai
kus. Girtuoklis ir paleistuvis 
Petras, pramintas Didžiuoju, 
buvo žmogumi, kuris savo 
valią statė aukščiau viso pa
saulio. Mirus Petrui, tarp Ro
manovu prasideda visiškas 
doriškas nupuolimas. Carie- 
nės - Katre I, Ona, Elzbieta, 
Katrė II-buvo moterįs, ku
riose nebuve nieko moteriš
ko, kurioms nebuvo brangi 
nei ju ypatiška garbė, nei 
žmonių padėjimas.

Jau Katrė II pradėjo nuo
žmią kovą su revoliucija. Ją 
tęsė Aleksandras I ir ypač Mi
kalojus I, Aleksandras II ir 
Aleksandras III.

Šimto metu kova už liuosy- 
bę Rusijos tautu dar nepasi
baigė ir šiandien. Dar ir da
bar milijonai badauja, tūks
tančiai kankinasi kalėjimuo
se, o caro kazokai trempia 
kūną Lietuvos, Lenkijos, Ki
nijos, Kaukazo ir kitu tautu, 
kurioms užkirstas kelias lais
vai plėtoties.

Net patsai likimas, rodosi, 
bjaurisi Romanovais. Carai— 
Petras III, Povylasl, Mika
lojus I ir Aleksandras II—mi
rė ne sava mirčia. Carą Pet
rą III nužudė jo pati Katrė, 
Povylą I—jo sūnus ir dvariš
kiai.

Bet istorijos nuosprendis 
nenumes Romanovu nuo sos
to. Juos turės numesti pati 
liaudis.

Kada dabar Peterbugo ir 
Maskvos cerkvėse skambina 
varpai, kada popi ja, kaip pra
voslaviška, taip ir katalikiš
ka, laiko pamaldas už žmo
gų, ant kurio sąžinės baisiau
si nusidėjimai, męs turime 
sušukti, kad tie begėdžiai ir 
veidmainiai eina sykiu su di
džiausiu budeliu.

Lai skambina varpai, lai 
išsipuošę generolai geria šam
paną už caro sveikatą, lai 
žandarija, išsižiojus, garbina 
caro familiją — tai vis bude
liai ir ju šuniukai, bei apmo
kami bernai. Jie taip ilgai 
laikysis, kol negrius baisi 

tamsybes ir nežinojimo sie
na.
Tikroji Rusija, Rusijos varg

dieniai nedalyvaus toje krau
geriu puotoje. Visi demokra
tiški lietuviai, kuriuose ne- 
užgęso teisybės pajautimas, 
eis išvien su visos Rusijos 
darbo žmonėmis, kad sukelti 
audrą, kuri atgaivintu visus, 
kuri užžiebtu šviesos žiburį 
visos Rusijos platybėje.

Tūkstančiai nukankintu, 
tūkstančiai tebekankinamu, 
tūkstančiai našliu, kurioms 
atimta vyrai, tūkstančiai mo
tinu, kurioms atimta vaikai, 
—turi sušukti baisiu balsu, 
balsu prakeikimo!

Kraujas ant Mandžurijos 
lauku dar garuoja! Kaulai iš
tremtųjų Sibenjos sniegy
nuose dar nesupuvo. Petro
pavlovsko bastihja dar nesu
griauta.

Viso pasaulio darbininkai 
užinteresuoti carizmo nuver
time.

Juo daugiau męs dirbsime, 
juo daugiau męs kovosime— 
juo greičiaus sutrupės tro
nas, paremtas kaulais žmo
nių.

Lai būna Mikė II paskuti
niu Mike!

Žmonės, kurie į 
nieką netiki.

Jeigu žmogus, gyvenda
mas pasauly, nieko neturi 
brangaus, neturi jokios idė
jos, vardan kurios jisai kovo
tu, toksai žmogus yra tik slo
ga ir dėl savęs ir dėl visuo
menės.
Pakalbėk su juom apie žmo

nijos reikalus—jisai tik nusi
šypsos. Pakalbėk su juom 
apie partijas—jisai tik panie
kinančiai pažiūrėsi tave. Už
simink apie socijalizmą—jisai 
tau atkirs: “nėra dumiu, kad 
lįsti į kilpas dėl svetimos 
naudos”.

Pamislytum, kad tai reli
giškas žmogus, bet kur tau! 
Ir religiją jisai paniekina.

Galbūt jisai uolus tautinin
kas, didelis lietuviu tautos 
mylėtojas? Bet kas tau davė! 
Jisai tau tuoj pasakys, kad 
apie supuvusią lietuviu tau
tą Amerikoj tiktai mulkiai 
gali kalbėt ir agituot už ją.
Tai kas gi jisai tas sfinksas? 

Rasit jisai didžiausias tarp- 
tautietis, kuris puikiai su
pranta anglu kultūros reika
lus? Rasit, jisai puikiai pasi
pažino su angliška kalba, li
teratūra, visuomenės gyveni
mu?

Bet kur tau! Nieko pana
šaus. Iš visos angliškos kul
tūros žiedu jisai pasisavino 
tik “čiutabakį” ir moka drą
siai švilpauti.

Ar yra kokia nors nauda iš 
tokio žmogaus .bent vienai 
partijai, bent kuriai nors tau
tai? Prasišalinęs nuo saviš
kiu, jisai dar labai toli nuo 
supratimo angliškos kultūros 
prasmės ir turinio. Iš tokio 
žmogaus tiek naudos, kiek iš 
ožio pieno.

Geriausia pavadino tokius 
žmones šv. Povylas apaštalas: 
“tai pabaltinti grabai”.

Jo akyse visuomet spindi 
nusišypsojimo,paniekinimo ir 
išdidumo ugnelė. Jisai stato
si save labai aukštai. Mat, 
tariasi suprantąs svieto iš
mintį ir nebegaudąs jau vėju.

Panašia liga pradeda sirg
ti tūli iš mūsų jaunimo. Vėjai, 
vėjai ir vejai. Jokio gilesnio 
supratimo, netgi jokio noro 
bent ką suprasti pas juos ne
simato.

Paniekindami partyvišku- 
mą, socijalizmą, tautystę, re
ligiją, tie žmonės yra apžėlę 
storiausia egojizmp žieve, per 
kurią jie nieko nemato.

Tai yra pavojingiausia li
ga, nuo kurios, kaip nuo ko
kio maro, reikia patiems sau- 
goties, bet ypač saugoti savo 
jaunimą.

Brooklyno Dėdė.

Moters nuopelnai.

Prasidėjus smarkesniam 
moterų judėjimui, kovai už 
lygias tiesas—atsirado iš vy
ru pusės tokiu aršiu^xprieįu, 
kurie iš visu jiegu stengiasi 
darodinėti, kad moteris yra 
silpna esybė, kad jos pereiga 
vien tik gimdyti (teisingiau 
sakant, būti j u smagumo 
įrankiu). Moteris, anot ju, 
niekuom prakilnesniu neatsi
žymėjo; mokslas, , kultūra, 
tai esąs vien vyru darbas, to
dėl ir visi nuopelnai jiems 
priklausą. Na, tokiems pa
gyrūnams labai galima pri- 
taikint filosofo Nietzsches 
žodžius: “Susitiks liguistą ar 
seną žmogų, pamatys numi
rusį, na, tuojaus ir sušunka: 
gyvenimas yra sumuštas! 
Bet ištikruju, sumušti yra 
jie patįs ir sumuštos yra ju 
pažiūros, kurios mato tiktai 
vieną gyvenimo pusę!”

Matant moterų ydas, rei
kia matyti ir ju gerąsias y- 
patybes, ju nuopelnus kultū
roje ir abelnam žmonijos gy
venime.

Apie moters nuopelnus 
įžymus istorikas Lipert savo 
veikale “Kultūros istorija” 
išsireiškia šitaip: “Moteris 
yra buvusi visos pirmpradi- 
nės materijalinės kultūros 
motina ir palaikytoja, ji ant 
savo pečiu nešiojo ir auklėjo 
kultūrą. Visokie darbai ir 
amatai, net žemdirbyste yra 
moteries nuopelnas. Jinai 
rinko šaknis, augino daržo
ves, gamino apavalus, drabu
žius ir valgius; ji verpė ir 
audė. 'Beto, visi prie šeimi- 
ninkystės reikalingi įrankiai, 
kaip va: indai, kambario ele
mentariniai rakandai ir net 
mūru budavojimas—tai vis 
moteries darbas.

Dideli moters nuopelnai y- 
ra ir medicinoj. Kadangi 
auginimas naminiu gyvuliu 
ir ju maitinimas įvairioms 
šaknimis ir žolėmis priklausė 
moteriai, tai ji pirmiausia ir 
patėmijo ju ypatybes. Todėl 
pas daugelį genčių tiktai mo
terįs užsiimdavo medicina ir 
chirurgija. Pas senovės nor- 
manus medicinos dievaitė 
buvo Eira, ir visas gydymo 
mokslas buvo moterų ranko
se.
Taip-pat ir pas pirmuosius 

Amerikos gyventojus medi
cina užsiimdavo daugiausia 
moterįs ir jos gana pasek
mingai gydydavo įvairias 
žaizdas, užsinuodijimus, dru
gį, karštines ir kitas ligas. 
Pas eskimosus, negrus ir se
novės egyptiečius—visa me
dicina buvo moterų rankose 
ir po j u priežiūra.

Apart to, moteris yra auk- 
lėtoja-pedagogė. Blogai ar 
gerai ji tvarko kūdikiu auk
lėjimą—čia jau kitas klausi
mas. Bet faktu yra tas, kad 
pirmutinį pamatą auklėjimui 
padėjo moterįs; vyrai da tik 
neseniai pradėjo imti daly- 
vumą prie to svarbaus darbo.

Kad dabartiniam laike mo
terys nelošią tokios svarbios 
rolės, kaip vyras, tai tas yra 
tik dėl to, kad vyras laiko 
moterį, kaipo vergę, kad da
bar viešpatauja politiška ir 
ekonominė nelygybė. Ta- 
čiaus ir dabar moterų nuo
pelnus moksle, dailėj ir kul
tūroj galima ’pastebėti, ne
žiūrint to, kad jos be teisiu, 
atstumtos nuo gyvenimo.

Barabošius.

Kas rie moterų—šalin!
Pirmu kartu valgyti vyrą 

prigundė moteris. Gerti gi 
vyras pats išmoko. Todėl da
bar moterįs ir daužo karče
mų langus. “T. J.”

Kokia galva, tokia kalba.

Kaip apsisaugo! nuo 
nervų apsilpimo?

(Užbaiga).
Valgiai. Vieni serga per 

tai, kad perdaug valgo, kiti 
—kad neturi kuo misti.

Mums, lietuviams, o ypač 
tiems, kurie pereina į miestą 
gyventi, būtinai reikėtų at
siminti, kad neapsivalgyti 
mėsa, kad jos perdaug nevar
toti.

Gėrimai. Degtinė, alus, 
vynas ir visi kiti spiritiniai 
gėrimai tikrai nervus ardyte 
ardo.

Nors mažiau, bet visgi ken
kia nervams kava, arbata ir 
kokao.

Greta ju galima pastatyti 
tabakas.

Silpnanerviams reikėtų nuo 
to atsisakyti arba bent nau
dotis tokiais daiktais atsar
giai.

Lyties įtaisais ir smagu
mais ne tik silpnanerviams, 
bet abelnai visiems reikėtų 
labai atsargiai naudotis. Iš 
to begalės silpnanerviu atsi
randa.

Visi žino, kad paleistuvia- 
vimas naikina sveikatą.

Onanizmag (neperdide- 
lis) patsai per save nebūt tok
sai baisus. Bet pusė vyriškiu 
ir ketvirta dalis moteriškųjų 
šiaip ar taip yra tą blogąjį 
įprotį turėję. Vienok toli jie 
ne visi pasilieka silpnaner- 
viais.

Bet blogiausia pasidaro, 
kuomet onanistas prisiskaito 
visokiu bjauriu to užsiėmimo 
gazdinimu apie pasekmes. 
Negalėdamas nuo savo ydų 
atsikratyti ir sužinojęs iš Co- 
llinso ar iš kitur, kad nuo 
anonizmo gali gauti paraly
žių, proto ligų neišgydomus 
pabėgius, onanistas, baimės 
pagautas, stojasi neužilgo ti
kruoju silpnanerviu.

Čia onanistams patarimas 
—tai neabūtinai tuojaus mes
ti ir nesikrimst “Collinso va
dovo į sveikatą” ar kitu ga
dinimais, nes tai melas.

Ekonomines priežastys, 
t. y. klausimai, kuomi išsi
maitinus, kuomi apsidengus 
ir abelnai, kuomi bus gyven
ta—sukelia žmonių persidir- 
bimą, neramumą ir nervu su
irimą. Kiti sako, kad ekono
minės sąlygos dabar esančios 
ypač sunkios ir žmogui nepa
keliamos. Iki ekonominės są
lygos nebūsiančios pagerin
tos, iki tol žmonės savo ner
vus ardysią ir negalėsią pa
taisyti.

Žinoma, kad tame tvirtini
me yra daug teisybės. Kad 
nebūt sviete tiek bado, var
go, šalčio, kad nereikėtu ne
turtėliams persunkia! ir per
ilgai dirbti, kad daugiau jie 
pinigu turėtu, visi dirbtu — 
tuomet ir žmonių nervai stip
resni būtu- Politiškieji pri
spaudimai irgi atsiliepia į ner
vus. Kuo didesnės politikos 
suirutės, kuo daugiau pri
spaudimu, nelygybių, tuo 
daugiau žmonės bijosi, neri
muoja, graužiasi—tuo nervai 
j U darėsi silpnesni. Tikybi
niai nesutikimai yra bjaures
ni už politiškuosius. Nepa
keliami pasninkai, perilgos 
maldos, perdažnos iškilmin
gos apeigos, kelionės į šven
tąsias vietas, graudus ir smar
kus pamokslai ir kiti tokie 
dalykai — tai vis padaro žy
mius ženklus į žmonių nervu 
stovį.

Suprantama, kad norėda
mi savo ir kitu nervus nuo 
suirimo apsaugoti, turime 
stengtis prašalinti tas sąly
gas, kurios gadina nervus.

Šiaip ar taip kalbant, bet 
visgi nervu apsilpnėjimo prie- 
žastįs yra pačiu žmonių ran
kose. “Sveikata”.

AMŽINA MEILE.
(Vaizdelis iš gyvenimo.)

(Užbaiga.)
Ir taip, mudviem bedraugaujant, pras

linko suvirš pusantrų metu. Staiga ma
ne perkėlė į kitą mokyklą. Iš tos priežas
ties mūsų jungtuvės tapo atidėtos ant tū
lo laiko.

Dabar jau pasikalbėjimus vedėme per 
laiškus. Tokis susirašinėjimas mudviejų 
tęsėsi arti pusės metu. Staiga ji man pra
dėjo neatsakinėti ant mano laišku. Aš 
baisiai nerimavau. Bet štai atėjo nuo jos 
laiškelis. Drebančiomis rankomis aš at
plėšiau ir kritau, kaip perkūno nutrenk
tas, ant kėdės. Man pradėjo darytis silp
na, akyse ėmė rodytis žali ratai. Pabalę 
ir pastirę mano lūpos tyliai šnibždėjo: 
... “ji jau išteka!... už inžinieriaus B... už 
to senio dvarponio sūnaus... Ar tai gali 
būti?... Nejaugi ji užmiršo mane?...”

Staiga aš pasijutau taip silpnas, kaip 
mažas vaikas, ir pradėjau gailiai verkti. 
Man paliko taip labai tuščia ant širdies, 
kad norėjosi verkti ir verkti nesustojant. 
Ir aš verkiau...

Po nekurio laiko aš, nusiverkęs, susi
sielojęs, mėginau tvarkyti savo mintis, 
bet negalėjau. Ir taip apie savaitę laiko 
aš vaikščiojau sujudęfe, sumišęs, nebežino
damas, ką daryti...

Nuo to laiko aš palikau tik šešėlis, o 
visas mano gyvenimas, rodos, nugrimzdo 
į amžiną bedugnę. Ir po šiai dienai aš 
taip-pat valkioju tą savo šešėlį...

Mokytojas nutilo ir giliai susimąstė.
—Na, o ji kur? Žinoma ištekėjo ir lai

minga?—klausiau aš.
—Laiminga?!---staiga jis pakėlė gal

vą.—Tame ir bėda, kad ir ji taipgi nelai
minga.

—Pereitą vasarą,—tęsė toliaus moky
tojas,—aš netikėtai ją susitikau vienoj 
vietoj pas savo draugą. Per penkis me
tus mudu visai nesimatėm. Aš nieko ne
žinojau apie ją ir buvau manęs, kad ji yra 
laiminga. Ji turėjo su savim keturiu me
tu mergaitę, kuri turėjo tokias pat akutes 
ir lūpukes, kaip ir jos motina.

Marytė nekalbėjo su manim, aš taip 
gi stengiausi būti nuošaliai. Mat, buvau 
perdaug sujudęs ir bijojausi tokiu pasiro
dyti žmonėms.

Čia aš dažinojau, kad Marytė manęs 
neužmiršo, ir kad ji daug, daug per tą lai
ką iškentėjo. Svečiu buvo diktokas būre
lis. Negalėdama pati tai padaryti, ji
nai atsiųsdavo savo dukrelę pas mane, įsa
kydama jai tūkstantį kartu mane išbu
čiuoti.

Aš buvau begalo sujudintas tuomi ir 
skubinausi namo. Jinai, matyt, ir tą patį 
jautė. ^Atsisveikindamas aš jautriai su
spaudžiau jos ranką ir tyliai pratariau per 
pusę lūpų: “Neužmiršk, atsiusk man savo 
fotografiją”... Aš vos stovėjau ant kojų ir 
daugiau negalėjau kalbėti...

Jinai išpildė mano meldimą. Atsiun
tė fotografiją ir ilgą laišką. Ji guodėsi 
man ir meldė manęs nepykti, kad ji taip 
padarė. Ji skundėsi, kad ji buvus per jau
na ir dar nepatyrus. Ją suviliojo jos vy
ro turtai ir garbė, o paskui dar už jo te
kėti varę jos tėvai, giminės ir pažįstami. 
Bet dabar ji aiškiai matanti savo klaidą, 
kurios jau negalinti atitaisyti. Laiške dar 
ji minėjo, kad tik mane vieną mylinti, ir 
kad jos kančioms nėra galo nei krašto...

Mokytojas nutilo. Aš vėl neišken
čiau ir paklausiau:.

—Ar negeriau būtu, kad draugas me
stum į šalį visas tas svajones ir pasijieško- 
tum sau kita idealą?

—Kitą idealą?!—perklausė jis, kaip 
tai keistai nusišypsojęs.—Bet juk aš da
viau žodį amžinai kitos nevesti, jeigu su 
ja negalėsiu. Aš savo žodį laikau šven
tu...

Mudu abudu tylėjome. Jis gal mą
stė apie savo neišsipildžiusias svajones, o 
aš mislijau apie “amžiną meilę”...

P. Posmyla.

—Ant laimės!—garsiai atsakė jo
draugas su apraišiota ranka.

—Ir aš manau. Dar ne vieną tūks
tantį paklosime bedieviu turku.

—Prakeikti šie sparnuočiai!—šnekėjo 
senas turkas, už juostos peilį kimšdamas. 
—Nelaimę buria. Turbūt ant debesio vai
kus veda, nes kitaip seniai ju veislė būtu 
išnykus iš pasaulio.

—Allahas galingas! Iškėlęs savo ga
lingą ranką, nužemins kreivatikiu “ra
jas.”—Kalbėjo muilą.—Ne vieną šimtą 
"įnoteru su juju kūdikiais nužudys “tikrų
jų” kardas. Ju kraujas nuplaus bočių nuo
dėmes, nes dvasios seniai laukia ir šau
kiasi pagelbos nuo mūs.

Juodvarniam ne galvoj, kam laimė,ar 
kam nelaimė; jie nepaiso, ar tai bulgaras, 
serbas, juodkalnietis, turkas, prastas ka
reivis ar aficieris—visus lygiai draskė, le
sė. Taip lygiai, kaip drasko šunį nudvė
susį, ar ką kitą.

Dėlko nedraskyti? Tiek daug pri
guldyta tokiu jaunu, dailiu.

—Klausyk!—klausė jaunas juodvar
nis senio.— Turi virš šešiudešimtu metu, 
gerai suuodr, ar dar daug bus tokiu lai
mingu laiku?

Senis,sparnais sulapatavęs, atsakė:
—Dėl manęs, senio, dar užteks. Dėl 

jūs, jaunuju, sunki ateitis. Nors dabar 
riebios keliasi puotos, vienok neilgai dėl 
mūs jas kels. Aš kiek gyvenu—nebada
vau; kilnojaus iš vietos į vietą ir kartais 
nežinojau, kur pulti, nes iš visur kvepėjo 
kraujas.

—Na, kas tau?... sudžiūvęs, sergi?...
—Dar tik ką pribuvau iš Rusijos.
—Iš Rusijos!... Juk iš tenais kraujas 

kvepia. Seniai buvau, bet dar ke
tinu atlankyti. Tik man nepatinka, kad 
tenai reikia puotauti džiuma sergančiais.

—Taip, kvepia. Suksi, suksi aplink 
kartuves, žiūrėkis, jau nematyt. Dar gy
vą nuima nuo kartuvių. Kas aršiausia, 
tai naktimis karia, o pakorę tuoj užkasa. 
Gerai, jei šunįs iškasa, nors ir su jais sun
ki dalyba.

—Kas per sutvėrimas randasi, kad ir 
iš toliausia, o vėjas atneša saldu kvapsnį?

—O, žinau, žinau! Besparnis juod
varnis, vienas iš geriausiu. Tankiai mus 
papeni, nors, teisybę pasakius, pirma pa
laiko “klėtkoj”, o tada tik atiduoda. Tas 
dėl mūs nepatinka.

Kuomet jie kranksėjo, kitoj vietoj 
šimtais krito naujos aukos.

J. Reda.

TIEMS, KURIE “TYLI”...
(Draugams retežiu valstijoj.)

“E—ei...” nors tyliai jis prabils, 
Bet aidas jo vis augs ir kils,— 
Tikėkit: jūsų jis nevils!

“E—ei...” namuose ar svetur— 
Jis atsaką sau ras visur.
Męs tikim: jis nežus nė kur!

Nors bangos kauks, nerims, putos, 
Kerštingai kelią jam pastos, 
Bet balsas sandaros šventos

Plėtosis, augs, nerims ir kils,— 
Į priešo širdį baime gils,— 
Tikėkit: jūsų jis nevils:

“E—ei!” būkit pasveikinti, draugai, 
“Šventosios sandaros sargai!”...
Jums atsakas skambės ilgai.

Klajūnas.

LAIKO EIGOJ.

Prie kruvinų puotų.
Sausis mėnuo, 1913 metai. Dar sau

lė ant dangaus augštai žibėjo. Balkanuo
se, ant vienos iš aukštesniuju vietų,sutūpę 
kranksėjo juodvarniai. Kiekvienoj minu- 
toj būrys vis didinosi. Jaunas bulgaras, 
šaudyklę valydamas, stebėjosi iš tokio 
matymo. Šie paukščiai godus kraujo: lak
sto, sukasi iki tamsiai nakčiai.

—Dabar žiūrėk!... taip anksti, tiek 
daug, suskaitliuoti sunku.

Nubodžios be galo gyvenimo dienos, 
Betiksliai jos slenka prieky n ir priekyn... 
Tai vilgos, tai sausta paliegę blakstienos...

*
Tik jungas, kurs sanjausmui, mylai ne 

brolis—
Kassykis jis eina sunkyn ir sunkyn...
Jau temsta auksiniu idilijų tolis...

* r
Jaunystės sapnai?! E... lyg tyre miražas
Išnyko... Vaizdenas berybė tuščia.— 
Mintyj lyg kas kugžda ironija... šaržas...

*
Taip... laikas lyg jūroje laivas sau plau

kia,
Nelikdamas pėdsako jokio—riščia.
Dvasia gi... kasžin kur ji tiekiąs, ko—

laukia. ...
Klajūnas.

—Kodėl kunigai nešioja atbulus kal- 
nierius?

—Todėl, kad jie viską atbulai turi 
žmonėms aiškinti.

t



t

Plikio monologas.
Pagal lenkišką.

...Na, na, na, nesišypsokite! 
Nuogas, plikas, kaip tilvi
kas, bet pilve nedyka. Aš ži
nau, kad jūs esate įpratę 
juokties iš plikiu. Tad gi aš 
jums noriu išaiškinti, kokią 
didelę naudą atneša žmonijai 
plikio galva. Plikė, bracia, 
tai ne juokai. Visi barbenai 
nustiptu badu^ jeigu žmonės 
būtu pliki, bet užtad mūsų 
kišeniai būtu pilnesnį, o iš to 
būtu nauda saliūnieriams, 
bučieriams ir kitiems biz
nieriams.

Bet tai dar mažmožis. Aš 
jums tvirtinu, kad gera plikė 
gali pavaduoti penkias kero- 
sinines lempas, tris geso švie
sas, arba keturias elektriš
kas. O aš dar jums pasaky
siu, kaipo sekretą, kad ant 
geros atsakančios pHkės gali
ma ir pautienės iškepti.

O ka, sakysite, tai menk
niekis! Mat, kad tylite, va* 
dinas, sutinkate. Todėl, pa
nelytės, jūs dabar jau su
prantate, kaip didelė nauda 
turėti pliką vyrą. Mano pa- 
čiukei nereikės nei geso, nei 
elektros, nes mano plikė nu
švies visą gyvenimą. Už tuos 
pinigus jūs galėsite nusipirk
ti pustuzinį dresiu, skrybėlių, 
skėčiu ir kitu galu. Aha! Aš 
matau, kad jūs jau šaipotės 
ir seilės tik varva. Palaukite, 
sesytės, aš dar neužbaigiau 
savo litaniją.

Pamislykite sau, kad jūs 
turėsite kaimynką, kuri am
žinai ėsis su savo prisiega. O 
tas jos balzebubas, kaip ant 
tu patyčių, turės ilgus kar
čius. Na, kada prasidės šei
myniška laimė, kad įsikibs 
kaiminka į kaimyno karčius, 
uf... tik braška viskas. Bet 
ar tai išrauti tokius karčius! 
Velnias jas išraus tas kudlas! 
O jau iš to kiek paskui pik
tumo, kiek susikrimtimo... 
Čia nori viską nurauti, o čia 
nei plauko neišpeša. Žmona 
rauda, piktinasi, ašaroja. Na, 
0 jeigu jūs turėsite plikį vy
rą, tai galite sau tik juoktis 
iš tos kaiminkos. Anei jums 
vargo, anei ko!

O jau kaslink meilės, tai 
tik griebk pilnomis rieškė
mis. Aš jums tuoj pasakysiu 
kodėl. Juodaplaukė myli gel
tonplaukį, o geltonplaukis 
juodaplaukę. Maža mergina 
myli didelius vyrus, o dideli 
vyrai mažas moteris. Jau iš 
ts aiškiai išeina, kad moterįs 
su šilkinėmis kasomis turi 
mylėti plikus vyrus! Toks jau 
gamtos įstatymas, o prieš 
gamtą, kaip prieš vėją, ne
papūsi.

Bet viskas, ką aš čia pasa
kiau, yra, taip sakant, priva- 
tiškas smagumas ir nauda. 
Vienok plikė yra naudinga ir 
dėl visos žmonijos. Šiur! Tik 
paklausykite.

Prieš kelis metus aš ir du 
mano prieteliai, taip pat pli
kiai, buvome vienoje iš va
kariniu valstijų. Kaip jūs ži
note, vakaruose dažnai atsi
tinka didelės vėtros, audros 
su perkūnijom. Taigi, kad 
užėjo sykį pavietrė, parlaužė 
šimtus medžiu, nuplėšė daug 
stogu ir parvertė visas lik- 
tamas, anei vienos nepaliko. 
Pasidarė mieste taip tamsu, 
kaip tikra egyptiška naktis. 
Ta audra parvertė kelias se
nas nigerkas, užmušė penkias 
vištas, du gaidžiu ir sužeidė 
vieną paršą. Oi, baisi buvo 
audra, o po audros tamsu, 
net šiurpas ima. Miesto ma
joras ir aldermanai nežino, 
kas daryti. Tuomet ateinu 
aš į City Hali ir sakau: ‘‘ger
biamieji tamistos, jeigu bus 
po 10 doleriu per naktį, tuo
met ir šviesa bus”.

—Kokiu būdu? — klausia 
majoras.

—Tai jau mano interesas! 
—sakau.

Aldermanai sutiko mokėti 
po 10 dol. Tuomet męs, pli
kiai, susitarę, kiekvienas’at- 
sistojome ant kampu gatvių, 
nusimovėme kepures ir, bro
lyčiai jūs mano, pasidarė taip 
šviesu, kaip dvyliktą valandą 
dieną!

Tada gyventojai tuoj pa
reikalavo nuo miesto val
džios, kad miestas būtu nu
šviečiamas plikomis galvo
mis! Valdžia jau norėjo s.u 
mumis padaryti kontraktą, 
bet męs atsisakėme nuo to 
džiabo, nes toj valstijoj ne
buvo gražiu mergų, o tik se
nos nigerkos, kurios per išti
sas .dienas graužė bananus.

Ką jūs ant to pasakysite? 
Aš pasakysiu, kad ant man- 
dros galvos niekad nesėdi 
kvailas plaukas.

Jonas Amerikonas.

Korespondencijos
Youngstown, Ohio.

Mūsų miestelis daugiausia 
ateiviais apgyventas, tarp 
kuriu randasi gana daug lie
tuviu. Mūsų lietuviai pasi
žymi savo girtuoklyste. Dė
lei to dažnai kįla peštynės. 
Nauda iš to tik kapitalis
tams, nes jie, paskui gali 
žmones mulkinti, kiek tik 
norėdami. Kodėlgi štai 
Brooklyno ar Bostono darbi
ninkai nesiduoda save už no
sių vadžioti, bet kovoja už 
savo teises!

Per pasidarbavimą vieno 
apšviestesnio žmogaus, pra
dėjo augti pašelpinė drau
gystė (Kokia? Red.). Iš laik
raščiu pareina: “Kova”, 
“Laisvė”, “Keleivis”, “Tė
vynė” ir dar keli.

Pipiras.
Exeter, N. H.

23 d. vasario per pasidar
bavimą Šv. Jono dr-jos atsi
buvo prakalbos. Kalbėjo L. 
Prūsei ka.

Pirmoj kalboj karštai ra
gino susirinkusius, neskiriant 
lyties, rieties į draugijas. 
Tik tuomet darbininkai ga
lės pagerinti savo būvį, kuo
met jie bus tvirtais ryšiais 
tarpe savęs susirišę, tuomet 
jiems nieko nepadarys nei 
policmano buožė, nei kaptf- 
cino smailus liežuvis. Nu
rodė, kad kiekvienas darbi
ninkas būtinai turės virsti su 
laiku socijalistu. Štai nors 
ir Brooklyno ar Rochesterio 
streikas, kur taip bjauriai el
giamasi su žmonėmis^

Antroj temoj palietė da
bartinį padėjimą Lietuvoj ir 
Rusijoj. Nurodė, kad nežiū
rint didžiausio persekiojimo, 
judėjimas tenais kįla. Pub
lika likosi labai užganėdinta, 
ką liudija auku rinkimas. 
Tiek sumesta, kad pilnai ap
simokėjo kelionės lėšos. Drau
gija už tai taria publikai ačiū 
ir ketina parengti daugiaus 
tokiy prakalbu. J. Genys.

St. Charles, III.
Sausio 23 d. atsitiko bai

si nelaimė. L. Gečas, 21 m. 
vaikinas, dirbdamas pianu 
dirbtuvėje, mašina smarkiai 
sužeidė sau ranką. Tą die
ną rinkta nuo darbininku po 
10 c. aukos, ant papuošimo 
grabo kokio tai tos kompani
jos prezidento. Taigi ir mi
nėtas vaikinas aukavo 10 c., 
tuo tarpu mašina, pagavo 
ranką. Vėliaus nuvežė į li- 
gonbutį, o 20 d. vas. nupjo
vė ranką iki riešo.

Baltrus.
Binghamton, N. Y.

Vasario 24d.buvo atvažia
vęs A. K, Baltrūnas iš Ro-

LAISVE

Pa j ieškojimai

Viršutinis paveikslėlis parodo, kaip maloniai Amerikos immigracijos inspektoriai 
priima svetimžemį kapitalistą ir jo šunį.

Apatinis gi paveikslėlis parodo, kaip šiurkščiai tie patys inspektoriai atsineša prie 
svetimžemio darbininko, nenorėdami jį įleisti į Amerikos šalį.

Chester, N. Y. rinkti strei- 
kieriams auku. Baltrūnas ir 
du vietiniai draugai perėjo 
keliatą stubu ir surinko su- 
virš $10.oo. Aukautoju var
dus žadėjo pasiusti “Kelei
viui”.

*

*

viena per kitą, nes vieną 
naktį buvo išdaužyti langai 
protesjonu bažnyčios.

Lietuviški dievočiai, ypač 
vaikinai su merginoms per
eitą žiemą pasižymėjo nesva
riais darbais. Veik kiekvieną, 
nedėlią policmanu buožės tu
rėjo darbo ir džėlon buvo pa
tupdyta ne vienas dievočius.

Tai vis darydavo nekal
čiausios avelės! Argi negėda 
lietuviams su tokiais darbais 
ir dar XX šimtmety j?

K. Adomaitis.

deklamavo eiles. Paskui se- • 
kė klausimai, kuriuos prele- : 
gentas gerai išaiškino. Abėl- ■ 
nai, referatas nusisekė gana 
gerai. Tik gaila, kad publi
kos buvo mažai. Mat, iš < 
priežasties streiko, visuome- : 
niškas gyvenimas atrodo lyg : 
nenormališkas; žmonės ir : 
taip pavargsta svetainėse per 
dienas būdami, turbūt, per
tai mažiau ir susirenka. <

* * *
Kaip žinoma, streikierius 

kaip dvasiškai, taip ir mate
riališkai daugiausia remia 
socijalistai. Štai 19 kuopa, 
nežiūrint, kad daugumas mi
nėtos kuopos nariu yra strei- 
kieriais ir nežiūrint, kad iž
das apsimažino, vienok visgi 
paaukavo streikieriams $5, 
prie to dar išdalinta “Kovos” 
vertės apie $25,oo dovanai. 
Dvasiškai irgi daug pagelbs
ti J. Šukys, J. Šaltis ir kiti. 
Pas streikierius ūpas geras, 
manoma patol streikuoti, pa
kol streikas bus laimėtas.

* * *
Atsitiko nelaimė nuo žibi

namo gazo. Savo kambary 
užtroško Juozas Venckunas, 
27 metu jaunikaitis. Velio
nis buvo laisvy pažiūru, vi
suomet lankydavosi ant vi
sokiu susirinkimu, ypatingai 
socijalistams prijautė. Ne
mažas būrelis jo draugu ir 
pažįstamu iškilmingai riūly- 
dėjo kūną į krematoriją, kur 
ir buvo sudegintas. Laido
jant pasakė trumpas prakal
bas J. Perkūnas ir Rimkevi- 
čia. Gaila jaunikaičio!

Juras.
Paterson, N.J.

Vas. 24 d. prasidėjo strei
kas šilku dirbtuvėse. Iškar
to išėjo į streiką 12,000 dar
bininku. Prasidėjo agitaci
ja, viešos prakalbos. Likosi 
areštuota keletas kalbėtoju. 
Iš to užgimė dar didesnė e- 
nergija.

Nuo 24 d. vasario iki 5 d. 
kovo galima sakyti, jau yra 
pusė streikuojančiu darbinin
ku. Ir vis kas diena išeina į 
streiką naujos dirbtuvės. 
Manome, kad turės gimti 
generališkas streikas visame 
mieste.

Čia policija yra ant tiek 
suaršėjusi, kad nedėldieniais 
nepavėlija laikyti jokiu susi
rinkimu. Užtat kovo 2 d. 
antrą valandą po pietų dar
bininkai skaitlingu būriu iš 
traukė iš miesto. Jie nuėjo 
į kaimelį Hilldon, kur visa 
valdžia socijalistiška. Buvo 
Nusirinkę į 6,000 darbininku 
ir darbininkių. Susirinkiman 
atvežė ir kalbėtojus, kuriuos 
perstatė patsai gaspadorius. 
Kalbos (kalbėjo 15 kalbėto
ju) tęsėsi iki vėlam vakarui.

Streiku vadovauja IWW ir 
socijalistu partija.

Liutkų Kazys.
Middleboro, Mass.

Jau buvo rašyta apie mūsų 
miestelio lietuvius. Nėra čia 
jokios draugijos, tik vaikš
čioja visi susikūprinę, net 
sarmata. Pasiliksime pas
kiausia visu lietuviu Ameri
koje. Nesurenkame nei au
ku New Yorko streikieriams.

Yra pas mus sporteliu, bet 
jokios naudos iš ju nėra. 
Laikraščiu nei vienas neskai
to. Katalikas.

Cicero, III.
Mūsų knygynėlis, įsteigtas 

bendromis spėkomis, kaip 
matyt, turės žūti, nes niekas 
nenori lankytis. '

Nors mūsų mieste lietuviu 
randasi į 1500, nors turime 
į 10 pašelpiniu draugysčių— 
vienok didžiumai j u terūpi 
tik dūšių išganymas ir užlai
kymas savo tėveliu, čia tu
kime net keturias bažnyčias, 
kurios, matomai neišsitenka

Pajieškau apsivedimui merginos, bet 
ne senesnės 25 ir ne jaunesnės 20 mėty. 
AŠ esu 26 mėty, turiu gerą darbą ir esu 
apsišvietęs šios šalies mokslu. Norin
čios plačiau sužinoti, atsišaukite ir at
siųskite savo paveikslą. (21)

J. Cheduikis,
Saunders, Mich.

Reikalinga moteris ar našlė prie ma
žos šęimynos už gaspadinę. Gali būti 
su vaikais, aįba mergina, tik ne jau
nesnė 35 mėty. Mokestis geras; dar
bas ant visados. Atsišaukit šiuo adresu;

U. M. (21)
Box 295, Ledford, III.

Pajieškau pusbrolio Vladislovo Matu
ko, Kauno gub., Pandėlio valsčiaus, Mi- 
kališkiy kaimo, pirmiau gyveno So. Bo
stone, bet dabar nežinau kur. Aš turiu 
labai svarby reikalą. Jis pats arba kas 
jį pažįsta, malonės man pranešti, už ką 
būsiu dėkingas.

V. Klemka,
229 Gold st., So. Boston, Mass.

Pajieškau draugo S. Aidukonies, paei
na iš Glaudeliy kaimo, Alizavos parapi
jos, 4 metai kaip Amerikoj. Atsišaukite 
šiuo antrašu,

K. Ustupas,
P. O. Box 105, Montello, Mass.

Pajieškau savo pusbrolio Jurgio Mel- 
dainio, Kauno gub., Ukmergės pavieto, 
Aluntos vai., Runėny kaimo. 5 metai 
kaip išvažiavo iš Lietuvos į Canadą. 
Taipgi pajieškau draugo Jono Gailiuno, 
Kauno gub., Panevėžio pav. Seniau gy
veno Baltimore, Md., o vėliau Philadel
phia, Pa.

A. Ambrasas,
10531 Curtis avė. Roseland, III.

Pajieškau savo brolio Julijono Kirdu- 
lio, Kauno gub. Panevėžio pavieto, Se
namiesčio parapijos. Molainiy kaimo. 
Pereitais metais gyveno New Yorke, o 
dabar nežinau, kur jis randasi. Jis pats, 
ar kas jį pažįsta, malonėkite pranešti 
šiuo adresu:

A. Kirduliukė,
Box 14, Toltec, Colo.

Nagi ir puiku kirpiką męs 
turime! Toksai tiktu ant ko
kios parodos.

Auku surinkome $12.80. 
Katalikas.

Worcester, Mass.
Pas mus atsibuvo tarptau- 

tiškos prakalbos lietuviu ir 
rusu socijalistu. Lietuviškai 
kalbėjo pakviestas iš Bosto
no J. Neviackas, kuris labai 
puikiai ir aiškiai papasakojo 
apie baudžiavos laikus. Lie
pė žmonėms organizuotis į 
socijalistu partiją.

Paskui kalbėjo rusas iš 
Bostono drg. Voskow, kurio 
kalba irgi visiems patiko. 
Tarpe buvo monologai ir dek
lamacijos. Deklamavo K. 
Elz. Valiukaitė ir L. Puišiū- 
tė.

Senmergės monologą pui
kiai atliko Faltanavičienė. 
Publika buvo visiškai užga
nėdinta.

Dar pridursiu, kad buvo 
atvažiavusi mergina iš Bosto
no M. Vaškevičiūtė, siustą 
nuo kriaučių unijos parinkti 
auku dėl streikieriu.

Auku surinko $32.32. 
baigoje drg. Neviackas

iš Lietuvos atvažiavę, o ku
rios čia augę, ar suameriko- 
nėję, taippat prie apsvietos 
neprisideda: vien su svetim
taučiais angliškai čiauška. 
Tai gėda. Geria katalikai ir 
nepraščiausia kai kurie soci
jalistai.

Pereitais metais susitvėrė 
teatrališka kuopelė “Vilija”. 
Vaikinu yra gana gabiu, 
merginu tik apie trįs. Kitos 
“amerikonkos” bijosi, mat, 
gėda lietuviškai lošt. Mat, 
gali išgirst koks graikutis ar 
italijonukas. Oi ne, merginos! 
Graikučiai mylės tik kolei šil
tos, o paskui ir lietuviai ne
nenorės ant jūs žiūrėti. Jūs 
pykstate ant korespondentu, 
kad tie rašo teisybę. Elgki- 
tės, kaip pridera lietuvėms, 
švieskitės, tada džiaugsitės 
korespondencijas skaityda
mos ir pačios rašysite.

Ilgaplaukė mergina.
Cleveland, Ohio.

28 d. vas. čia pribuvo iš 
Rochester, N. Y. unijos ko
miteto pasiuntinys A. Baltrū
nas parinkti per stubas auku 
dėl streikieriu.

Aš nurodinėjau vietas, kur 
lietuviai gyvena, taigi ir man aįškino apie laikraštiją, 
teko aplankyti gana daug lie
tuviu ir visoko pamatyti. Tu- 
lu žmonių išsireiškimus nie
kados neužmiršiu.

Vienur įeini—žiūrėk visi

Teatras ir Balius!
Rengia teatrališka kuopa “Perkūnas” 

29 kovo (po Velyky subatoj), 1913 m. 
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Antras teatras ir balius atsibus 19 ba
landžio, 1913. Prasidės nuo 2 vai. po 
piety ir trauksis iki 12 nakties. Todėl 
meldžiame draugysčiy ir kuopy nereng
ti tose dienose jokiy pasiiinksminimy.

Komitetas.

*
Kovo 2 d. LSS. kuopa tu

rėjo prakalbas. Kalbėtojas 
buvo drg. J. Stasiulevičius iš 
Philadelphijos. Kalbėjo te
moje: “Bėgantysis darbinin
ku judėjimas ir jo siekis”. 
Kalbėjo puikiai. Klausyto
jai, girdėtis, užganėdinti. 
Auku padengimui lėšų su
rinkta $5.30. Prie kuopos 
prisirašė vienas naujas na
rys.

Pertraukose deklamavo J. 
Vėžis ir O. Šimuliūniūtė. 

* *
“Laisvės” N 17 buvo klai

dinga korespondencija, vie
toj dr-stė Šv. Jurgio, turi 
būt Šv. Juozapo.

Viską girdėjęs.
Haverhill, Mass.

Neaplenkė streikai ir mū
sų miesto. . Vasaros laike 
streikavo skrybėlių ir odų 
išdirbėjai. Dabar streikuo
ja kurpiai. Kurpiu, čia pa
dėjimas 
gumas 
smarvė, 
nekoks, 
puot”—- susimažina darbas. ■ lošia kortomis ir traukia ru-
Darbas visas nuo štukiu, ku-' dį, o moterįs apstoję pečiu 
ris darbininkas turi gerą šildosi. Turiu pasakyti, kad 
sveikatą ir nepūiso apie ją,1 moterįs šliuptarnės ar kata- 
tai da užsidirba ant duonos. 
Dirba nuo 7 iki 5. Subatoms 
tik iki pietų. Darbe nepaiso 
vienas apie kitą, piktumai, 
barniai tankiai kįla. Tai vie
nas antram darbo permaža bet kokiu tai keturkojų su- 
padaro, tai vėl negerai daro 
—taip ir vaidijasi, kad ir ge
riausi draugai.

Apšvieta, nors iš lėto, bet 
vis eina pirmyn. Prieš kelis 
metus buvo baisu žodis ištar
ti socijalizmas, dabar jau be
veik visi simpatizuoja ir ant 
socijalistišku prakalbu pusė
tinai susirenka. Tik viena 
nelaimė, tai girtuoklystė, 
tveria kelią nuo apšvietos, 
lyg kokia tvirtovės siena. 
Geria visi be skirtumo: vyrai, 
moterįs ir merginos, kurios

IMKIT DOVANAS!
Kas užsirašys pas mus ant mėty 

“Laisvę” “Keleivi”, “Kovą” arba ki
tokius laikraščius, prisiųsdami $2.00,tam 
duosim knygų $1.00 vertės. Siysdami pi
nigus, pažymėkit kokiy knygy norit: 
dvasišky ar svietišky. Adresas:

A. Mizara
127 G st., So. Boston, Mass.

Pa- 
pa-

apverktinas. Dau- 
dirbtuviu ankštu, 

dulkės. Uždarbis 
tankiai reikia “šta-

likes, visos yra duosnios ir 
mielaširdingos linkui strei- 
kieriu. Nei viena nedavė 
mažiau 25 c. Bet tarpe vy
ru randasi visai ne žmonių,

tvėrimu. Randasi net tokiu, 
kurie sako: “O man ar daug 
kas davė? Man verčiau ant 
pantės byro tuos pinigus ap
vers!”. Buvo ir tokiu, ku
rie sakė, kad apie jokį strei
ką nėra girdėję. Kada jiems 
atsakai, kad visi laikraščiai 
apie tai rašo, tuomet vienas 
atkirto, kad jokiu laikraščiu 
neskaito. Seniaus skaityda
vęs “Draugą” su “Katali
ku”, bet sykį kunigėlis pasa
kęs, kad nereikia skaityt, tai 
ir neskaitąs.'

A. Valadka.
Paterson, N.J.

Nevažiuokite į Patersoną! 
Draugai, jeigu jus kokis ka
pitalistu agantas kviestu i 
Patersoną, N. J. ir siūlytu 
darbą—nevažiuokite, nes ma
tote, kad čia verda kova už 
geresnį būvį.

Liutkų Kazys.
Brooklyn, N. Y.

Tankiai nedėldieniais LSS. 
19 kuopa rengia viešus lite
ratiškus susirinkimus. Ne- 
dėlioj, 2 d. kovo, A. Purvis 
skaitė referatą temoj: “Su
vienytu Valstijų teismu atsi- 
nešimas linkui darbo uniju.”

Referatas buvo gana žin
geidus. Prelegentas puikiai 
išaiškino apie streikus. Taip 
gi plačiai išaiškino apie boi
kotus, pikietus ir abelnai, 
kaip teismai į tai žiūri ir ant 
ko remiasi. Ant galo ragino 
jurigties į socijalistiškas or
ganizacijas, idant bendrai 
kovoti prieš visas neteisybes. 
Po referatui J. Andriukaitis

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisvės” 

siuntinėjimo adresą, malonėkite neat
būtinai prisiųsti savo sena adresu, 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.

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.

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

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

Pirk STORA
Parsiduoda visai pigiai DRAPANŲ ir 
INDŲ (dišių) Storas lietuvių apgyven
toje vietoje. Labai gera proga Ii 
viui
oje vietoįe. Labai gera proga lietu

viui arba lenkui daryti gerą ir lengvą 
iragyvenimą. Kas nedalia yra dideles 
plaukos. Norinti platesnių žinių kreip
ėtės į “LASVES” RED. 242 Broadway, 
So. Boston. Mass.

V**’!
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50.000 Kataliogij DYKAI!

Dr. Chas R. Vinal

labai lengvai sekasi užlaikyti tvarkoj, jaknas prideramame stovyje, 
apsaugoti nuo skaudejiimo strėnose ir galvos kvaitimo, vartojant

Kad esi ne
sveikas, Ir var
gina kokios sil
pnybės,bet nori 
pasiliuosuoll 
nuollgos jungo 
k u (1 nereikėtų 
vilkti, tad atsi
šauk lietuviš
koje kalboje,

Pirk Severos artimiausioj aptiekoj. Jei jy ten negautum, parsisiy-
• sdink tiesiog nuo mūs,

W. F. Severą

Severos vaistą nuo Inkstu ir Jaknu 
(Severa’s Kidney and Liver Remedy)

Prekė 50c ir $1,00

Akiu Specijalistas

399 a Broadway boston 
arti E Street

Pranešame Bostono lietu
viams, jog jiems yra puiki 
proga prasilavint lietuviu ra
šyboj ir skaitliavime. LSS. 
162 kuopa atvėrė lietuviu ir 
anglu kalbos mokyklėlę ant 
Salem st. po N112, kamba
rys 2-ras. Mokyklėlė bus at
dara panedėliais, utarnin- 
kais ir ketvergais, nuo 8:20 
vai. vakare. Panedėliais ir 
utaminkais bus mokinama 
lietuviškai, o ketvergais an
gliškai. Nedėldieniais mo
kyklos butas bus atdaras nuo 
2 iki 7 vai. vakare. Taip-pat 
tuomi laiku bus atviras kny
gynėlis, kuriuo galima nau- 
doties.

2 d. kovo Brightono socija- 
listy kuopa surengė prelekci- 
ją. Skaitė D-ras F. Matulai
tis ir buvo rodomi paveikslai. 
Tema—apie bakterijas. Žmo
nės uždavė klausimu, kuriuos 
išrišo. Unijistas.

Nedėlioj, 9 d. kovo, 2 vai, 
po piety, 112 Salem st., Bos
tone, bus LSS. 162 kuopos 
susirinkimas. Vakare gi bus 
koncertėlis.

1 d. kovo Cambridge71 kp. 
LSS. buvo parengus koncer
tą gana margą, tik nekurie 
lošėjai nemokėjo gerai ant 
atminties, per tai turėjo lipti 
nuo pagrindu nepabaigę. 
Daugiausia juoku pridarė 
Džian Bamba su savo keide 
ir Juras Ridzikas.

“Laisvės” choras sudaina
vo keletą dainelių, kurios iš
ėjo gerai. Žmonių buvo apie 
200.

BURNA
gerklė, dantjs, nosis ir kitos dalys kūno sekasi užlaikyt švarume ir 
sveikatoje—reikia tik kasdien vartoti

Severos Antisepsoli
(Severa’as Antisepsol)

Mazgok juo, plauk juo, šmirkšk, šlakstyk. Knygelė apvyniota ap
link kiekvieną bonkelę pareiškia viską.

Preke 25 centai.

f Dalina Turtą į 
Sveikatą ir Drūtumą DOVANAI! 1 

7,000 ogzempllorliĮ tos garsios knygos D 

“DAKTARAS”! I
Kiekvienas apturės tų knygų, kuris tik ai- T 
siųs keletu štampu už prlslunt lmo kaštus. A 

TA KNYGA kiekvienam reikalinga, ■ 
kaip jaunam, tolp senam, ženotiems ir ne- 
vedusioms, vyrams ir moterims; JI būtinai 
reikalinga turėti kiekvienam užaugusiam A 
lietuviui kaip Amerikoje, tolp Canadoj, ■ 
Anglijoj Ir Lietuvoje, biznieriams ir vi- | 

slėnis darbiniu- £ 
lenui žmonėms t i

The Lithuanian Painting 
Company.

Malevojam namus iš lauko ir viduje, iš- 
lopieruojam, išbaltinam ir t. t. Atlie
tam pirmos klesos darbą už labai žemą 
<ainą. Ant užkvietimo važinėjam ir 
no aplinkinius miestelius. Taipgi už- 
laikom Storą visokių sienų popiery ir tt.

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

Akušerka
O

5
5
5

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

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

s

OPPISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

CO

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 
perstato didžiausią Auksorišky 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.

T P TniniL 822 Washington St. j. r. i minia, BOstoin. mass:

ANT. ASMIANSKAS

2 d. kovo Brightono lietu
viu kooperacija parengė pra
kalbas streikieriu naudai. Iš- 
pradžiu buvo išduota atskai
ta apie kooperacijos stovį.
Nuo 3 d. vas. iki 1 d. kovo 
gryno pelno buvo $119.69. 
Nuo užsidėjimo koop. turi 
pelno $804.25. 
brightoniečiu jau supranta 
kooperacijos naudą.

Kalbėjo J. Gegužis, V. 
Paukštys ir A. Ivaškevičia. 
Laike J. Gegužio kalbos ne
kurie šventakupriai pakėlė 
protestą, kam kalbėtojas už
gaunąs kunigiją. Tai yra 
nepadoru. Kolbėtojas turi 
laisvę žodžio.

Kun. Gaspadinė.

Daugelis

Geriausia visiems pirkti 
šipkortes pas P. Bartkevičią, 
nes labai gerai pasažierai at
važiuoja ir išvažiuoja. Už vi
są kelionę atvažiuoti ima 
$45.oo, o išvažiuoti tik $35.oo 
Taipgi jis greitai ir pinigus 
išsiunčia į Lietuvą. Daro 
viską teisingai. Reikale 
kreipkitės pas:

Agentą P. Bartkevičią, 
877 Cambridge St.,

E. Cambridge, Mass.
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Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
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NORS GYDEISI 
tentuotuls vnlslpnlnikials, arba bobiškais 
daktaravimais kaip ir -pas šundaktarius 
lupikus gydytojus, kurio nuplėšia didelius 
pinigus, o ligų dar labiau užsendina ir ar
šiau padaro!

BET NENUSIMINK, 
kad jau buk yra neišgydoma liga. Tikram 
moksliškam specialistui (laidarui ir pai
niausios ligos yra išgydomos. Jei tik tei
singai nori Imt išgydytas, tad kreipkis žo
džiu ar raštu klausiant rodos prie:

PHILADELPHIOS M. KLINIKO.
Jeigu Klinikos daktaras speclališlcal 

pripažins, kad Tave gali išgydyti, tad gali 
tikėti, jog apturėsi nuo profesionališko 
daktaro gydymų ir pritaikytas, specinliš- 
kai sutaisytas liekarslns, kurios kaip tuk
siančius teip ir tavo gali paliuosuoll nuo 
ligos jungo, šviežiai užpuolusliį arba ir 
užsenėt iį visokiiĮ ligų, teip-pat nuo: išbė
rimo spuogais, niežėjimo kūno, negero 
kraujo, silpnų ir nesveikų nervų, skaudė
jimo ir svaigimo gaivos, nedirbiino ir už
kietėjimo vidurių. Nuo saužagystės sėklos 
nubėglmo, nerimastingumo abolno ir ly
tiško nusilpnėjimo, skaudėjimo strėnose, 
kojose bei rankose ir sųnariuose, kosėjimo, 
skrepliavimo—broneli i lis, visokių slogų, 
Inkstų ir užsikrečiamų paslėptų ilgų Ir 
kitų, kurios tilc varginimui žmonių už
puola, visas išgydomas ligas, BE PEI
LIO, BE OPERACIJOS?

UŽ TAI I’iiilad. M. Klinika goriau Ir 
greičiau už kitus teisingai visokias ligas 
gali išgydyti,kad vartoja kiekvienam ligo
niui speciališkai .sutaisytus liekarslns iš 
naujausių ir seniausių, didžiausių mok
slinčių profesorių išrastus medikamentų.

Phlladelphlos M. Klinika yru ofiei- 
ališkai imties gul>ornat<'iiaus legalizuota.

VYRAI ir MOTERIS, reikalaudami 
kokios nors rodos, ateinant arba rašant vi
sada. adresuol reik teip:

į The PHILADELPHIA M. CLINIC į
J 1117 Walnut Si. Philadelphia, Pa.

Ateinantiems asabiškai ofiso valandos iš 
1 yra šios: i

Nuo 10 iš ryto Iki 4 po plot. Nedčl. nuo g 
■ K'iki 3. Uturn. ir l’ėtn. nuo 6 iki 8 vak. ■

S
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rime 
ir prirenk a- 
ine Akinius

Yra geriausis Gydytojas-specialis- 
tas, kuris išgydo vyry, motery ir 
vaiky ligas pagal naujausį būdą. Ne 
jokis gydytojas taip pasekmingai 
neišgydo, kaip męs. Ypatingai grei
tai išgydomo kraujo ir odos chroniš
kas ligas. Apie išgydytas Inkstų, 
Pūslės, Nusišlapinimo, laukan ėji
mo organų, Plaučiu, 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.

<■ Jagį.

Ar nori pirkti ŠIPKARTĘ? 
Prašom atsilankyti į m ūsų 
ofisą. Parduodame šipkor- 
tes ant geriausiu laivu ir 
siunčiame pinigus į visas da
lis svieto.

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston.

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

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

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

* a
*fi.

Didžiausias
Darbininkų 
Sęvaitinis 
Laikraštis

KOVA” Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

GERIAUSIOS IR |Z 1\J 
AKYVIAUS1OS > VJVYJ
Kiekvienam perskaityti yra šios: 

Y vairios Dainos............................. .
Jeronimas Savonorolla (knyga iš 

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

Reikalingi agentai.
F. M1LOŠAUSK1S

25 — 2nd St., So. Boston, Mass.

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

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

Turiu už garbę pranešti S.
Bostono ir apielinkės lietu
viams, jog užstojo jau ant
ras metas, kaip aš dirbu pas 
THE JAMES ELLIS FUR
NITURE Co. Todėl širdin
gai dėka vo j u visiems pas 
mus atsilankiusiems už Jūsų 
parėmimą. Pas visus savo 
Kostumerius įgijau pagodo- 
nę ir užsitikėjimą, užtai, kad 
jiems visada teisingai patar
navau, parduodamos geriau- 
sį tavorą už žemiausią kainą. 
Iš to viso yra labai užganė
dinti. Iš priežasties daugu
mos pardavimo rakandu (for- 
ničiy) ir pigios randos, męs 
galime parduoti už tokias že
mas kainas, ko kiti visai ne
gali padaryti. Širdingai 
kviečiame visus atsilankyti 
ir persitikrinti, kaip pigiau
siai galite nusipirkti reikalin
giausius rakandus. Sykį at
silankę, ateisite visada, nes 
nerasite geresnės pirkimo 
vietos visam Bostone.

50c.

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

AR NORI
gauti DYKAI dvi geras sztu- 
kas ir Katalioga visokiu goru 
magiszku sztuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

bai nori, o nežinai kur ju gaut? 
Jeigu taip, tai atsiusk savo pil
na ir aiszku adrosa, o asz tuo- 
jaus tu Katalioga ir tas sztukas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAG1KAS)

3250 Union Ave., CHICAGO, ILL

LIETUVIŠKA1-LENKIŠKA1-RUSIŠKAS
DAKTARAS

Vienatinis mys tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
mėty, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
myk!l! 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
gin j y ant lentos dide'ėm 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. Z1SELMAN
7 Parmenter St., Boston, Mass. 

Telephone Richmond 1067-R.

Telefonas Richmond 22126
„ 2788-J

S Dr. David W. Rosen
S 321 Hanover Street

JĖZAUS DRAUGIJA
ARBA JĖZUITAI

Kas jie per vieni ir kaip jie baž
nyčių gelbėjo?

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

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

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

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsų Lietuviškų—Lcn kškų Vastų
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Perkant žiūrėk, kad butų ta murkė, 
o Kausi teisingai.

Geriausia gyduole nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečių, Krutinės, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokiy vabaliuky.
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“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 $2.00 Amerikoj ir kitur.

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

1815 Moyamen^ing Avė. j 
iVO v ei PH1LADEUPHIA KININ’A. j

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. Kelinti !£*&. 
Reikalaukit:

“LAISVE”
2 42 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Linnnentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Baisumas 
Antylakson dėl Vaiky 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

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

ir Kruvinosios ... 
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo - 
Gyd. dėl neinalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui

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

Prakaitavimo Kojy
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky 
Vaistas nuo Paliauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugoto]as 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepeny 
Valytojas Plėmy Drabužiuose - 
Rožės Balsaryas - 
Kinder Balsamas 
Bobriaus Lašai 
Švelnintojns - - - -
Kraujo Valytojas - 
Nervy Ramintojas - 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus - 
Groblevskio Plelsteris 

(Kaštavolo)
Pamada Plaukams - 
Uehotvna nuo Skaudėjimo Ausjse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osy 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nksty Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės - 
Gydymas nuo uždegimo Danty arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto 
Gyduoles ir Mostis nuo Parky 

ir Niežų -
Gyd. irMostis nuo Dedervinės 
Gyduoles nuo Paslaptingos Ligos

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip- 
Ei privalo užlaikyti visada musy puikias 
lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 

pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtu pas savo Štprniką nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir narduokite mūšy tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

25c.
- - 50S-25c., 50c. ir $1.00 

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

75c.

$3.50
50c.

10c.
10c.

TIKRAS GYDYTOJAS

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

Gydo visokias ligas: vyru, moterų ir val
ku. Atsišaukusiems iš tollaus per laifikus 
suteikia daktarišku rodft dovanai. Atėju
siems į ofisų ištiria geriausiai ligas ir duoda 
savo gyduoles už menkų užmokestį. Jis tu
ri gerų medikallškų praktikų, kaip tai: pa
baigęs MedikaliŠkų Universitetų, buvo mies- 
tavu daktaru mieste Indianapolis, Ind. ir tu
rėjo praktiškų mokslų didžioje mokykloje 
The New York Post Graduate 
Medical School and Hospital. Da
bar gydo visokias ligas su gyduolėmis, da
riniu operacijų ir su elektra.

PASARGA:
Jeigu luisliji gydytis per laiškų, tai šaukis tiesiog pas mane, nes ag, būda

mas lietuvis, suprantu kalbų ir jusu rašymų. Kas Iš to, jeigu atsišauksi per 
|luiškųjj>as kokio svetimtaučio daktaro, juk jis jusu kalbos nesupras ir jusu 
[laiško neperskaitys. Teisybė, toksai daktaras atsius jums kelintų butelių su 
farbuotu člstu vandeniu, kuris jums nei blogo nei gero nepadarys, o užmokes
tį atims, kaip ir už tikras gyduoles. Užtai nemėtyk darniais savo sunkiai už- 
procevotus pinigus. Aš nelaikau savo ofise nei tlumočlu nei raštininku ir nei 
laptiekoriu. Jei kas atsišaukia laišku pas mane, tai aš pats perskaitau tų laiš
kų, ištiriu ligų ir jeigu reikalinga, tai tada pasiunčiu gyduoles.
Turiu šimtus padekavoniu. Kelias Čionai talpinu:

Aš, Juozapas Svllba, 1011 Carlton st., Philadelphia, Pa., daug daktaru at
lankiau, o nei vienas negalėjo manęs išgydyti, bet daktaras Ignotas Stankus 
su pagelba X-ray mane išgydė. Ištariu širdinga agin.

Petras Salius, 29 Green Place, Campello, Mass., taip rašo: Mano moteris Il
gai sirgo Ir išgydyti jos negalėjo. Ji turėjo kosulį, skriapliavimų, skaudėjimų 
paširdžiu ir krutinėję. Kuomet atsišaukiau pas daktarų Ignotų Stankų ir šitai 
jis išgydė mano moterį su pirmu pasiuntimu gyduolių. Dabar didžiai širdin
gai ačiū už geras gyduoles. Dieve duok jam ilgų amžių, kad galėtu Ir kitus 
sergančius gelbėti.

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

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

Ofiso

25c. 
50c. 
25c. 
15c 

$1.2 
50c 
10c 
35c 
25c 
25c. 
25c. 
50c. 
35c. 

$2.00 
$1.00

$1.25

$1.25

Telephone So. Boston 21014 ir 21018.
242 Broadway, So. Boston, Mass

$2.00
$2.00

$50

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. ELM A MAIN 8T».. PLYMOUTH. PA.
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Nuo 9 iki 11 dienų, nuo 2 iki 4 po pietų ir nuo 7 Iki 8 vakare.
Nedaliomis nuo 10 iki 3 vai. po pietų.

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Waltz, Two Step ir kitoky

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

PROF. JULIUS S1LSKO
1836 S. Halsted St., Chcago, III.

Phono Canal 3762
Mokinu kasdien nuo 10 ry/.o lleWl vai. vakaro.

F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St, New York.
Richter’io Congo Pillšs yra geros nuo 

viduriu suktelėjimo. 26c. ir 60c. *
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Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
toju prikalbins "‘Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanu 
sekančias knygas: “Čensta- 
chavo Klioštoriaus Slapty
bės”, 
šiai”, 1 
tęs”,“ 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus sius
kit Money Orderiais šiuomi 
adresu:

“Revoliucijos atbal- 
“Mokslas Rankažinys- 
Lekcijos apie atskirimo

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

į SO. BOSTON, MASS.

Mano ofise galite susikalbėti vi
sose kalbose.

VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte
Nuo 2 iki 3 ir nuo 7 iki 8 vak.

"No Work-No Pa/ 
The Workingman's 
Problem

Jis tik jsenino šalį į ir paskui 
turėjo gulėti per savaites

DR. RICHTERTO 
Pain-Expelleris 
prašalįs pavojingus susirgimus 
jeigu vartosi su laiku pagal nu
rodymų, ant dėžutės; 25c. ir 50c. 
už bonką. Žiūrėk ant Inkaro 
ir vardo ant dėžutės.

‘‘Liaudies Dainos”
Dainų rinkinyje telpa ge

riausiu mūsų dainių eilės, bū
tent V. Kudirkos, P. Vaičai
čio, Jovaro, Strazdo, Seno 
Vinco, Smuikelio ir kitu. 
Dainų rinkiniu 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 eilės, kuriose apdainuo
jama žmonių vargai ir rūpes
čiai, o taip-pat ir viltis ge
resnės ateities.

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

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

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

$1.00
25c.

valandos

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA OLSELIS
Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos 

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

Jei nori sveikų gėrymy ant Kalėdų, kurie tavo sveikatai nekenktų, tai 
ateik pas musv Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus
atsiveši. Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 
o męs prisiysim orderius per expresą. Rašykite lietuviškai Šiuo adresu:

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




