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AMERIKOJ
Baisi ekspliozija Baltimo- 

rės uoste.
Baltimore, 7 d. kovo. Bai

si ekspliozija sudrebino uos
tą ir aplink gulinčias vietas. 
Išsirodė lyg kad Baltimorę 
aplankė žemės drebėjimas.

340 tony dinamito buvo 
iškraunama iš valčių ant gar
laivio “Alum Chine,” kuris 
turėjo pristatyti dinamitą 
Panamos kanalo darbams. 
Kada daug dinamito buvo 
jau perkrauta ant garlaivio, 
tuomet staiga pasigirdo bai
sus sprogimas. Viskas pra
sidėjo nuo anglies užsidegi
mo ant garlaivio. Sprogi
mas sunaikino ne tik pami
nėtą garlaivį, bet ir valteles. 
Išviso žuvo 32 žmonės, kaip 
jau yra tikrai žinoma. Gi 
sužeistu skaičius siekia 60 
žmonių.

Federališka valdžia pradė
jo tardymą. Nuostoliu pa
daryta suvirs ant pusės mili
jono.
Darrowo teismas nepasi

baigė.
Los Angeles, Cal. 8 d. 

kovo5 Cl. Darrow, garsus 
uniju advokatas buvo antru 
kartu teisiamas dėlei taria
mojo papirkimo prisaikintuju 
teisėju. Pirmoj byloj “Grand 
Jury” Darrową išteisino. 
Siuomi gi kartu viskas pasi
baigė be pasekmės, kadangi 
“Grand Jury” nariai negalė
jo prieiti prie vienodos nuo
monės. Jie tarėsi net 38 va
landas, betgi be rezultato.

Pagaliaus teisėjas pasakė, 
kad teismas liekasi be pasek
mių ir Darrow bus teisiamas 
išnaujo pabaigoj šio mėnesio.

Amerikos visuomenė labai 
užinteresuota Darrowo teis
mu.

Bažnyčių konkurencija 
dėlei Wilsono.

Washington, 8 d. kovo. 
Wilsonas priguli prie presby- 
terionu bažnyčios, kuriu yra 
gana daug Washingtone. Da
bar tarpe juju verda gana 
smarki kova. Mat, kiekvie
na būtinai nori turėti savo 
kostumeriais, kaip Wilsoną, 
taip ir jo familiją. Tuomet, 
suprantama, geriau sektųsi 
visas biznis.
Atviros durjs laikrašti

ninkams.
Washington, 8 kovo. Pre

zidentas Wilsonas ir sekreto
rius Tumulty nėra priešais 
laikraštininku. Jeigu jie no
rės ką nors patirti—jiems 
visuomet atviros ofiso durįs. 
Tai yra labai išmintingas 
Wilsono parėdymas.
Amerikos graikai džiau

giasi.
Manchester, N. H. Vieti

niai graikai įtaisė didelę pa
rodą, kad parodyti savo 
džiaugsmą, jog graiku ka- 
riumenei pavyko nuveikti 
turkus ir paimti Janinos mie
stą.
Milžiniškas užsakymas.
Lynn, Mass. General Elec

tric Co., kuri turi didelę e- 
lektrikinę dirbtuvę Lynne ir 
kitur, gavo iš Australijos už
sakymą ant išdirbiniu net 

ant $12,000,000. . Tą didelę 
sumą išleidžia įvedimui elek
triško geležinkelio mieste 
Melbourne ir apielinkėse. Iš 
to matyt, jog lyniečiai turės 
užtektinai darbo.,

Kova prieš Friedmaną.
Nekurie New Yorko dak

tarai apskelbė vokietį dakta
rą Friedmaną sukčium ir fa- 
kiru. (Apie Friedmaną pla
čiau šiame N-ry yra tam ti
kras straipsnis.)

Kaip iš teisybės yra su 
Friedmanu, nieko tikro tuo 
tarpu negalima pasakyti.
Nei vienas nenumirė per 

metus.
Travola, Minn. Tai lai

mingas miestelis. Per visus 
metus tame miestely nei vie
nas žmogus nenumirė. Tuom 
tarpu gimti tai gimė net 21 
vaikas. Tasai miestelis per
dėm apgyventas finais, kurie 
užsilaiko labai švariai, dabo
ja sveikatos ir negeria alko
holiniu gėrimu.

Amnistija.
Kubos valdžia suteikė am- 

nistiją daugeliui politišku 
prasikaltėliu. Užtai Suvie
nytu Valstijų valdžia net su
pyko, kadangi tie prasikaltė- 
iai ėjo prieš Suv. Valstijų 

valdžią.
Dėlei grafto.

New York?*’ Komisija, ku
ri tyrinėja apie” graftą tarpe 
policijos New Yorko, susekė 
labai daug įdomiu faktu. 
Imdama kyšius iš nešvariu 
žmonių—policija ne visus pi
nigus sau pasilieka. Dalį ji 
atidavė demokratu politikie
riams, o šie tuos pinigus su
vartoja savo reikalams.

Puolė nuo 17 augšto.
New Yorke vienas žmogus 

puolė nuo 17 augšto. Gali
ma manyti, kad jis mirtinai 
užsitrenkė, betgi taip nebu
vo. Nupuolęs, jisai užsirū
kė pypkę ir ramiai paklausė: 
“Kada-gi atvyks ambulan- 
sas?”
Teisėjas nubaudė apgynėją

Milwaukee, Wis.—Teisė
jas Backus nubaudė socija- 
listą-advokatą Mark Cline 
ant $50.00. Visa kaltė Cli
no tame, jog jisai pasakė, 
kad šitame teisme vargdie
niai negali rasti teisybės.

Kriaučių streikas.
Padėjimas ISrooklyne.
(Preso3 Komiteto pranešimas)

1 d. kovo žmonės pradėjo 
rinkties ant susirinkimo ir iš
girdo naują žinią, skelbian
čią, kad jau mūsų streikas y- 
ra pabaigtas ir panedėlyj vi
si turime grįžti į dirbtuves, 
nieko nelaimėję. Žmonės 
pradėjo labai nerimastauti ir 
tuomet teko girdėti visokiu 
nuomonių. Po pietų gi išgir
dome, kad mūsų centrališ- 
ka valdyba parsidavus. Tuo
met streikuojanti darbinin
kai, iš didelio įniršimo, pra
dėjo daužyti generališko ofi
so langus. Valdyba jau ne
galėjo šeimininkauti, o jos 
pirmininkas Th. A. Rikiertas 
—tai visai pabėgo, niekam 
nematant.

Po tos didelės nelaimės 
męs vėl susirinkome ir, viską 

apsvarstę, išsirinkome sau 
naują valdybą ir nutarėme 
streikuoti tol, kol mūsų strei
kas nebus išlaimėtas.

Daugiaus pagelbos.
Neužmirškite, kad Brook- 

lyno streikas jau 11 savaitė 
tęsiasi! “Laisvei” rašo iš 
Brooklyno tiek presos komi
tetas, tiek streikieriu šelpi
mo komitetas, tiek pavieniai 
draugai, kad auku mažai į- 
plaukia, o patsai vargas, kaip 
tik dabar ir prasideda.

Daugelis visai jau pavar
go, daugelis neturi kuom už 
randą užsimokėti. Todėl lie
tuviška visuomenė lai nesi
liauja aukavusi! Aukaukime 
duosniai ir iš širdies.

Kriaučių streikas suju
dino visus.

“Laisvei” pranešama iš 
Philadelphijos:

Prasidėjus streikui, mūsų 
lietuviai, tarytum, pradėjo 
busti iš letargiško miego ir 
plačiai žiūrėti į ekonomišką 
gyvenimą. Būna skaitlingi 
ir tankus susirinkimai. Ran
dasi, žinoma, ir begėdžiu, 
kurie stengiasi įkalbėti, kad 
streikas bus pralaimėtas: 
“ką, girdi, galima padaryti 
prieš bosus?” Vienok neat
sižvelgiant ant tu visu intri
gų, streikas eina pasekmin
gai. Kai-kur randasi ir 
streiklaužiu, bet neperdau- 
giausiai. Pereitą savaitę nu
ėjo dvi merginos-lietuvaitės 
streiklaužiauti (Pavardės? 
Red.). Tebūna joms amžina 
gėda.

Streikuojančiu yra dar 
13,000 ir visi pasirengę ko
von.

Streikieriai, išrinkę tam 
tikrą komitetą, mano greitu 
laiku atsišaukti prie visuo
menės dėlei auku.

A. Liavas.
Skebams lėbis.

“Laisvei” rašo iš Roches- 
terio, N. Y.

Dabar tik tegalima sakyti 
ir prasidėjo patsai streikas. 
Dirbtuvės apstatytos pėsčiais 
ir raitais policistais. Skebus 
išryto atveža automobiliais, 
o vakare, atėjus penktai va
landai, dažnai ir parveža au
tomobiliais. Policija, išsi
žiojus laksto, kad skebui kur 
pakaušį nepramuštu. Bet 
darbininkams pritrūko kan
trybės ir pradėjo automobiliu 
langus daužyti. Areštai ga
na tankiai būna ir tai nebe- 
naujiena jau. Iš lietuviu 
randasi keli streiklaužiai (pa
vardės? Red.) Vienok abelnai 
kalbant, vienybė tarpe strei
kieriu didelė. Labai daug 
pagelbsti socijalistu partija.

Reikia pažymėti, kad dau
giausia skebauja vokiečiai 
tautiečiai. Štai neseniai vo
kiečiu kataliku kunigas lie
pęs savo avelėms eiti streik
laužiauti.

J. Bendoraitis.
30,000 streikieriu kelione.

Paterson, N. J. 10 d. kovo. 
30,000 streikieriu keliavo iš 
Patersono į kaimelį Haledon, 
kur turėjo didelį susirinkimą; 
ten kalbėjo daugelis orato
rių, o ju tarpe ir W. Hay
wood.

Mitingas puikiai pavyko.

UZSIENYJ
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Graikai paėmė Janiną.
Kovo 6 d. graiku kariume- 

nė, pagaliaus, paėmė Janiną, 
kurią taip ilgą lail^ą buvo ap
gulusi. Paėmus Janiną, grai
kams atviras kelias į Epiro 
provinciją, kas jiems yra la
bai svarbu. Graikai paėmė 
nelaisvėn visą Janinos garni
zoną, tai yra, 32.000 kareiviu 
ir j u vadą Essad Pašą.

Janina paimta po karščiau- 
sio bombardavimo, kuris be 
perstojimo tęsėsi dvi dienas 
ir dvi naktis. Daugiaus, kaip 
30.000 kulku buvo paleista iš 
graiku pusės tiktai pirmoje 
kononados dienoje. Po kiek 
laiko turku batarejos pri
verstos buvo sustoti. Turku 
vadas Essad Paša, matyda
mas, kad jau ateina paskuti
nėj i, išsiuntė savo delegatą 
pas karalaitį 'Konstantiną, 
kuris vadovavo j graiku kariu- 
menė. Puolimas Janinos y- 
ra baisiu smūgiu turkams. »
Svarbi parlamento sesija.

Londonas 5 d. kovo. Pane
dėlyj vėl susirenka sesija 
Anglijos parlamento. Rei
kės apsvarstyti du svarbus 
klausimai, kurie sujudino vi
sus anglus. Viešpačiu (lor
du) rūmas atmetė billiy apie 
suteikimą airiams savyval- 
dos. Taigi parlamente tas 
klausimas reikės išnaujo 
svarstyti. Antras svarbiau
sias klausimas—tai moterų 
reikalavimai. Parlamento 
posėdžiu visi nekantriai lau
kia.

50 arabų nužudyta.
Konstantinopolis 7 d. ko

vo. Turku kariumenės sto
vykloje ties Galipoliu, nužu
dyta 50 arabu, kaipo pavyz- 
dis dėl kitu. Mat, arabai, 
kaipo šilto krašto gyventojai, 
negali pakelti žiemos šalčiu 
ir atsisako stot į mūšį. Už 
tokį pasipriešinimą 50 arabu 
kareiviu nužudyta.
Serbijai trūksta pinigų.
Serbijos iždas apytuštis. 

Serbijos valdžia padarė su
tartį su Šveicarijos bankie- 
riais. Ji gaus $6.000.000 už 
gana didelius palukus. Pi
nigai bus išmokėti už trijų 
mėnesiu po susitaikymo su
tarties tarpe Turkijos ir Bal
kanų Valstijų.

Atšaukė generališką 
streiką.

8 d. kovo iš Belgijos atėjo 
telegramos, kad darbininku 
partija tuom tarpu atšaukė 
generališką streiką, kadangi 
pirmasai ministeris pažadėjo 
suteikti Belgijai visuotiną 
balsavimą. Matomai, pama
tė, kad geriaus pasiduoti be 
streiko, negu prakišti su gė
da laike streiko.

Nuskendo 200 žmonių.
Laike didelės audros ant 

Marmulo iuriy, nuskendo 
Anglijos 'garlaivis “Calva- 
das”. Visi garlaivio tarnai 
ir 200 pasažieru nuskendo.
Gembleriai nebus kariami

Kantonas (Chinija) Provin- 
cijonališka taryba nusprendė 
panaikinti mirties bausmę 
dėl gembleriu ir razbaininky.

Už tuos prasižengimus kariš
ki teismai nepaprastai daug 
žmonių pakorė.

Atsisako užsistoti už 
saviškius.

Rymas 7 d. kovo. Italijos 
parlamento atstovas De Piet
ro pakėlė klausimą, kad Ita
lija užsistotu už 10 savo tau
tiečiu, kurie kaltinami pirmo 
laipsnio užmušime keliu de
tektyvu mieste Hackensack 
New Jersey Valstijoj. Ita
lijos valdžia nenori užstot už 
saviškius.

Laukiama naujos revo
liucijos.

Paskutinės telegramos iš 
Turkijos praneša, kad čia ne
išvengiama nauja revoliuci
ja.

Varginga toji Turkija. Ar 
jau ją ištiesy sudraskys sa
viškiai ir svetimieji priešai?

Popiežius smarkiai 
susirgo.

Popiežius vėl smarkiai su
sirgo. Jisai turi slogą ir jau
čiasi labai negerai. Tai vis 
pasekmė persidirbimo. Mat, 
jisai buvo labai susirūpinęs 
dėlei savo sesers mirties —to
dėl ir daug darbavęsis, kad 
apie tai užmiršti.

Popiežius dėlei ligos atsi
sako priiminėti maldininkus.

Sunaikino 52 telegrafo 
vielų linijas.

Glasgow, Scotijoj. Sufra- 
gistės sunaikino 52 linijas te
legrafo viely. Ties tomis vie
tomis buvo išmėtyti plakatai 
su parašais “moterims bal
sy”.

Viena Anglijos kunigaikš
tienė atsisakė mokėti mokes
čius. Sako nemokėsiu, ko
lei taip žiauriai elgsis su su- 
fragistėmis, nors pati ir nė
ra suf ragistė.

Užmušė Belgijos direk
toriaus žmoną.

Teheran, Persija. Koksai 
tai praeivis, matomai įpykęs 
ant svetimžemiy, užmušė po
nią Constant ir sužeidė jos 
vyrą.

M. Constant buvo asisten
tas prie Mornardo, kuris pri
žiūrėjo Persijos pinigyną. 
Mat, Persijos finansai yra 
po kontrole jau nebepersy, 
bet svetimžemio, belgo.

Apie karę.
Ant paraginimo didžiyjy 

viešpatysčiy, kad užbaigti 
karę, Balkany viešpatystės 
dar nieko neatsako.. Kad 
užbaigti karę, valstybės rei
kalauja apmokėjimo medžia- 
gišky karės lėšy ir kad rube- 
žius buty nuo Medijos iki 
Rodosto.

Graikai sako, jog jie turi 
nelaisvėje 78,450 turky, ku- 
riy maitinimas kasdien atsi
eina apie $1,000,000, o tas 
labai daugina karės lėšas. 
Paėmę Janiną, graikai už
griebė ir 108 kanuoles, tarp 
jų 30 didelės ryšies. Janinos 
gyventojai gi priėmė juos su 
didžiausiu džiaugsmu ir išėjo 
pasitikti didžiausiame skait- 
liuje su visokiomis procesijo
mis.

Laivas Olympic apsau
gotas.

Atsitikus nelaimei su Tita- 
nicu, White Star linijos kom
panija netik padaugino valtis 
ant savo laivy, bet didžiau
sią laivą Olyrnpic taip apšar
vavo, kad galės kovoti su di
džiausiais ledynais.

RUSIJOJ
Caras švenčia jubilčjų.
St. Peterburgas, 6 d. ko

vo. Šiandien čia su nepa
prasta iškilme švenčia cary 
Romanovy jubilėjy. Roma
novai vięšpatauja Rusijoj jau 
300 mėty. ~

8 vai. išryto pradėjo saliu
tuoti iš Petropavlovskos tvir
tovės kanuoliy. Caras su sa
vo šeimyna ir įpėdiniu Alek
siejum išvažiavo iš savo pa- 
lociaus “Zimni Dvoriec” į 
Kazaniaus katedrališką baž
nyčią. Pakeliuj buvo išsta
tyta įvairiy ryšiy kariumenė. 
Visy Peterburgo cerkviy var
pai pradėjo skambinti. Ties 
katedros durimis carą su ca- 
riene ir caruku pasitiko mi- 
tropolitas Vladimiras.
Caruką atnešė kazokai.

Caruką Aleksiejy iš karie
tos į bažnyčią atnešė kazo
kai. Per visą pamaldy lai
ką carukas negalėjo atsi
klaupti. Jisai visą laiką sto
vėjo.

Tas rodo, kad caruko ko
jos yra suparalyžiuotos.

Amerikos dienraščiai rašo, 
kad publika pakeliui sveiki
no carą ir jo familiją.
Kiek areštuota—nežinia.

Kadangi dar neatėjo iš E- 
uropos socijalistišky laikraš- 
čiy, tad ir negalima žinoti, 
kiek žmoniy likosi areštuota, 
kad caras išdrįso parodyti 
savo nosį Peterburge.
Vyskupą išsiuntė Sibiran.

Juodašimčiai išsirinko sau 
į Dūmą juodašimtišką vys
kupą Nikoną. Tasai vysku
pas baisiai keikdavęs socija- 
listus, vienok dabar ir pats 
papuolė Sibiran. Dalykas, 
matote, tame: vyskupas, 
nors ir juodašimtis, bet gi 
norėjo, kad per caro užtari
mą valstiečiams būty duota 
žemės. Sakoma, kad vysku
pas bus išėstas iš Dūmos. 
Jojo gi vyriausybė paskyrė 
jam vieną iš menkiausiy vy- 
skupijy Sibire.

Še tau, Jurguti, ir devinti
nės.

Policija daro kratas net 
pas grafus.

Rusų valdžia yra labai su
sirūpinusi lenkais. Bijosi, 
kad šie nesukilty. Neseniai 
policija su žandarais darė 
smarkias kratas daugybėje 
lenky dvary, jieškodami suo- 
kalbininky. Kratos buvo pa- 
darytosnet pas grafą Potoc- 
kį ir grafą Ledochowskį.

Peterburge buvo padary
tos kratos net 500 lenkišky 
namy.
Nelaimės ant geležinkelio.

Iš Grozno praneša, kad ne
toli Slepcovskos geležinkelio 
stoties atitrūko nuo trauki
nio 40 vagony su žibalu. Ati
trukusieji vagonai nusiritę 
pakalnėn, pakeliui susidau
žė dar su kitu prekiy trauki
niu. Daugiau kaip 30 vago- 
ny visai sutraiškinta. Kiti 
sudegę. Du traukinio tar
nu užmušta.

Taip-pat sudužo prekiy 
traukinys palei Erastovkos 
stoties. Sunkiai sužeistas 
konduktorius.

LIETUVOJ
“Žydai papjovė“.

Šiauliy pakraštyje gyveno 
tūlas Kavaliauskas, pas kurį 
vieną rytą ėmė ir prapuolė 
mergaitė. Tėvai paleido pa
skalą, kad mergaitę, esą, pa
vogę žydai, kad papjauti ant 
Velyky.

Tuomet susirinko tamsuo- 
liy ir fanatiky gauja, kuri iš
augo iki didelio žmoniy skai
čiaus. Pradėjo daužyti žydy 
krautuves.

Greitai pribuvo policija,ku
ri padarė kratą aplinkiniuose 
žydy namuose. Kratos bu
vo be pasekmės. Vakare 
gi mergaitė sugrįžo. Pasi
rodo, kad ji kur tai buvo iš
ėjusi.

Betgi dar esama Lietuvo
je gana daug tamsiy žmone- 
liy.
Maironio-Maculevičiaus 

% jubilėjus.
Šiemet sueina 25 metai 

darbavimosi ant literatiškos 
dirvos žinomo lietuviy poeto 
p. Maironio-Maculevičiaus.

Jisai dabar tebėra Kauno 
dvasiškos seminarijos . rekto
rius.

Kauno kunigai, kad pa
gerbti Maironį, sutvėrė tam 
tikrą komitetą, kuris rūpin
sis pastatymu Kaune Dailės 
Mokyklos.

Nauji mokesčiai.
Sudeikiečiuose (Ukm. p.) 

yra neišpasakytai tamsiy 
žmoniy. Neseniai kunigas 
per pamokslą paragino išsi
rašyti laikraščiy “Šaltinį” ir 
kitokius, tai žmonės paskui, 
išėję iš bažnyčios, pasakoja 
vienas kitam, kad kunigas 
naujus mokesčius ant j y norįs 
užkrauti, liepiąs išsirašyti 
kokius ten laikraščius. Kiti 
gi pasakoja, kad laikraštis, 
tai toks popieris, nelyginant 
silkes vynioti. Išaiškinus 
jiems, kas tai yra laikraštis, 
tik ranka mostelėjo: “mūšy 
tėvai be popieriy pragyveno, 
pragyvensime ir męs”.

Paroda.
Vietiniy, ypač lietuvišky 

dirbiniy paroda bus per Ve
lykas Klaipėdoje ir Šilokar- 
čiamoje. Parodon bus pri
imama įvairiausi sodžiaus 
žmoniy darbai, kaip tai viso
kie audimai, verpimai, siu
viniai, mezginiai, išdirbiniai 
iš medžio, karkly, geležies 
(kalviy)—žodžiu sakant, vis
kas, kas tik ką nors bendro 
turi su vietine žemės ūkio 
ir ranky darbo pramonija. 
Už geresniuosius darbus bus 
duodama dovany. Parodai 
čia pasibaigus, ketina būti 
perkelta Berlynan. Parodon 
išstatyti daiktai galės būt 
ir parduodami.

Užmušė.
Daugėlišky j (Švenčioniy p.) 

žmonės tamsys, girtuokliau
ja ir mušasi. Štai sausio 6 d. 
6 vyrai pasivijo vieną jauną 
vaikiną iš bažnyčios einantį 
ir sumušė jį taip, kad šis ant 
rytojaus mirė, o sausio 8 d. 
Stančikai užmušė Misiūną, 
kuris buvo atėjęs pas juos sa
vo pabėgusios žmonos atlan
kyti.
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MERGAITE
Vertė V. Paukštys.

Apsivalykime nuo tokių 
ponų.

Amerikos Darbo Federaci
jos prezidentas p. Gompers 
neseniai ilgai pasišnekėjo su 
korespondentu dienraščio 
“Detroit Free Press.” Tame 
pasišnekėjime p. Gompers 
prasižiojo, kad IWW narius 
reikėtų patupdyti į pamišėliu 
namą. Gompers sako:

“Amerikos Darbo Federacija priima 
visuomenę jos dabartiniame stovyje ir 
per agitaciją ir darbavimąsi tariasi pas
tūmėsianti pasaulj prie spindančios lai
mes.“

Gompers šiokiu ar tokiu 
būdu atstovauja kelis milijo
nus darbininku ir visgi jisai 
nesigėdi sakyti, kad jo orga
nizacija (tai yra A. D. F.) 
“priima visuomenę jos da
bartiniame stovyje.” Kitais 
žodžiais, tai reiškia, jog A- 
merikos Darbo Federacija 
sutinka su kapitalizmo siste
ma, sutinka su algine vergi
ja. Jeigu Gompers taip kal
ba ir ne tik savo varde, bet 
varde miniu—tai reiškia, kad 
milijonams Amerikos darbi
ninku dar daug-daug reikia 
padirbėti, kad nusikračius 
nuo savo pečiu panašius va
dovus.

O prie ko priveda visokiu 
Gompersy čebatlaižiavimas, 
geriausia rodo atsitikimas 
Brooklyno kriaučiy streike. 
Prezidentas “United Gar
ment Workers,” niekeno ne
siklausęs, padaro sutarimą su 
bosais ant labai sunkiy dėl 
darbininky išlygy. Tuomet 
žmoniy minia, baisiai įpyku
si, išdaužė langus redakcijos 
žydy socijalisty dienraščio, 
kuris pirmas pagarsino apie 
susitaikymą ir norėjo nutver
ti į savo rankas patį prezi
dentą. Ant laimės dabar 
Brooklyne vėl viskas susi
tvarkė.

Bet ką tas viskas reiškia? 
Tas reiškia, kad unijistai, 
prigulinti prie Amerikos Dar
bo Federacijos, turi be pasi
gailėjimo apsivalyti nuo pur- 
viny vadovy ir eiti prie dides
nės artimybės su socijalis- 
ty partija.

Apie kiaulę seklyčioj.
Tokiu vardu “Keleivis” 

pavadino eks—zakristijono 
Tananevičiaus organą “Ka
taliką.” “Keleivis” tatai ne 
iš nykščio išlaužia, bet pasi
remia piemeniškais “Katali
ko” burnojimais, surinktais 
iš keliy numeriy.

Neseniai, kada prie “Ka
taliko” pristojo naujas pus- 
redaktorius, “Kova” pasakė: 
“mažu, tasai bus švaresnis!” 
Nieko panašaus. Juk ne re
daktoriai “Kataliko,” pasi
movę, veda buvusį zakristijo
ną, bet atbulai, p-no Tanane
vičiaus šluota darbuojasi 
bankinio laikraščio ofise. 
Todėl vis tie patįs nedaryti 
barščiai gaminama savo ave
lėms.

Pikti žmonės.
Tais piktais žmonėmis yra 

mūšy teatrininkai. Viešpa
tie gelbėk, papeikti teatro 
žmogy. To papeikimo jisai 
neužmirš iki dešimtos “pa
kaleni jos.” Mūsų laikraščiai 
pilni korespondencijy apie 
teatrus, o po kiekvienai ko
respondencijai seka atšauki
mai. Gerai dar, kad redak
torių cenzūra sulaiko įsibė
gėjusius kritikus ir atšaukė- 
jus, kitaip būty visai bėda.

Neveskite bergždžiy gin- 
čy ir neužsigaukite menknie
kiais. Ir jūs, kritikai, nesi- 
vaduokite ypatiškumais ir 
taikinkitės prie vietiniu sąly-

Šiandieninė mūšy draugija 
turi tris didžiausius pavojus, 
kurie naikinte naikina mūšy 
sveikatą ir gerovę—tai alko
holis, džiova ir prostitucija. 
Tas viskas rymo ant dabarti
nės kapitalistiškos sistemos. 
Draugija galėty daug leng
viau atsiginti nuo ty priešy 
per lavinimąsi, tobulinimąsi 
ir įgijimą geresniu gyvenimo 
sąlyty, bet kapitalizmas pa
stoja draugijai kelią, nes ji
sai negali apsieiti be prosti
tucijos ir alkoholizmo.

Nėra abejonės, kad lytiškos 
ligos yra mūšy antras didžiau
sias vargas po plaučiy džio
vos. Tos lytiškos ligos yra 
prostitucijos pasekmė, o pro
stitucija randasi todėl, kad 
daugelis vyry neturi ar nega
li turėti sau tikros gyvenimo 
draugės. Gal kas paklaus, 
kodėl gi jie negali turėti? 
Ogi todėl,, kad vyras neturi 
atsakančiu gyvenimo sąlygų 
ir neįjiegia užlaikyti žmonos.

Kas tai yra prostitucija? 
Pirm visko prostitucija yra 
liekanos praeities, kada vy
rai pirkdavo sau pačias. Juk 
dabar tas pats, tik pačią per
ka sau tankiausia ant tūlo 
laiko. Bet netik moterįs par
siduoda. Yra daug tokiy ir 
vyry, kurie parsiduoda tur
tingom moterim ir tampa 
prostitutais. Veik nėra skir
tumo tarpe prostitutės ir taip 
vadinamos doros moteries, 
kuri be meilės parsiduoda ant 
viso gyvenimo.
Jau žinoma, kad skurdas gim
do prostituciją. Vienok pasi
leidusiu motery yra, rasit, 
dar daugiau tarpe turtuoliu, 
betgi jos randa kitokius bū
dus užsiganėdinti savo lytiš
kuose pageidavimuose.
HKada 1888 metuose (sena 
statistika. Red.) Massachu
setts -valstijoj buvo ištirta 
3866 prostitutės, tai atrasta, 
kad 1,236 yra beturčiu mer
ginu be jokio užsiėmimo, 
1,155 pirmiau buvo tarnaitė
mis, 505 pirmiau buvo siuvė
jomis, 192 dirbo dirbtuvėse, 
126 — krautuvėse ir 52 už
darbiavo ant pagrindy.

Kiekviena mergina, sam
doma už algą, yra atskirta 
nuo dory pasilinksminimu. Ji 
priversta yra liūdėti. Ji ilgisi 
ko geresnio. Ji nėra pakan
kamai apmokama. Todėl nė
ra nieko stebėtino, kad tokia 
mergina puola prie pirmuti
nio pasitaikiusio jai vyro.

Suardžiusi su pirmu vyru 
savo sveikatą ir nupuolusi 
doroj, prie antro vyro ji yra 
jau drąsesnė. Vyrai, pažin
dami tokias merginas, daž
nai prisideda prie galutino jy 
nupuldinimo.

Merginos, kurios dirba 
krautuvėse, turi progą prisi
žiūrėti kasdieną prie šilkais 
bešnabždančiy poniy ir pasi
puošusiu pony. Matydamos 
tą viską, jos tankiai pasiau
kauja tiems, kurie suteikia 
“gerus laikus” ir pavėžina 
automobilium arba nusiveža 
ant vakarienės. Labai slidus 
kelias nupulti krautuvės mer
ginai.

Merginos tik yra panieki
namos-. ir išjuokiamos. Bet 
neužmirškime, kad nei vie
na mergina be vyro nepalei- 
stuviauja. Dėlko męs vyry 
nevadiname prostitutais? Vy
ras sau tik švilpauja. Jam 
dar “unaras” kad jisai suma
niai tą “biznį” varo.

Tarpe vidujinės ir aukšto- 
šios klesos labai tankiai pasi
taiko ženybos be jokios mei
lės. Ten vadovaujamasi vien 
piniginiu žvilgsniu. Todėl 
tankiai tenka patėmyti, kad 
vyras dėl pinigu gyvena su 
pačia, o dėl tikresnės meilės 
jieško kitos pačios.

Nekurie vyrai apsiveda visai 
jau nusenę. Argi galima 
tvirtinti, kad jie niekados ne
buvo nusipirkę pačios bent 
ant valandos?

Gal ne vienam prisiėjo su
traukyti meilės ryšius su my
lima mergina dėlei ekonomiš
ku priežasčių ir vėliau nueiti 
prostitucijos keliais.

Aišku todėl, kad ne vien 
tik merginos yra prostitutės. 
Tokiais yra ir vyrai. Kad tą 
viską prašalinus, reikia ko
voti su šiuo netikusiu surė
dymu ir rūpinties įvykinti 
socijalistišką tvarką.

Mielos sesutės ir broliai, 
kam rūpi ateities gerovė, sto
kim išvien į kovą už geresnį 
būvi. T. Klevelis.

Džiovos baciles ir 
Amerikos doleriai.

Tokiu antgalviu talpina 
straipsnį vienas socijalisty 
laikraštis.

Kame gi čia dalykas? “Lai
svės” skaitytojai žino, kad 
męs jau kelissyk pagarsino
me, jog Amerikon atvažiuo
ja žinomas mokslavyris vo- 
kietys, daktaras Friedman. 
Dabar tasai daktaras apsigy
veno puikiame New Yorko 
hotely. Jį parsitraukė čionai 
viens Amerikos milijonierius.

Garbė to daktaro tame, 
kad jisai būk surado neuž- 
ginčyjamą vaistą prieš džio
vą. Jisai būk suradęs vais
tus, kuriuos įčirškinus džio
vininko organizman, džiovos 
baciles esti užmušamos. Tūk
stančiai džiovininku žiūrėjo į 
daktarą Friedmaną, kaipo 
į aniolą-sargą, kuris sugrą
žins jiems gyvybę, kurią gil
tinė gali atimti.

Bet kaip negražiai pasiel
gė Friedman. Jisai neduoda 
savo vaistu, ištirti medicinos 
vyrams, kad šie galėtu tarti 
savo kritikos žodį. Jisai lai
ko viską didžiausioje slapty
bėje. Jisai pagaliaus, suvilio
tas Amerikos doleriu, važiuo
ja į mūsų šalį, kad užpaten
tuoti savo vaistus ir įgyti mi
lijonus, jeigu tik jo vaistai 
išties bus geri, o nekokie ten 
“stebuklingi”.

Sakoma, kad tūkstančiai 
žmonių, ne tik iš New Yor
ko, bet ir iš kitu miestu susi- 
kimšę apie tą hotelį, kuria
me gyvena daktaras Fried
man.

“Novy Mir” sako: “ką ga
lima pasakyti apie tą socia- 
lišką surėdymą, kur atskiro 
žmogaus piniginiai interesai 
stovi aukščiau, negu ištiri- 
mas vaistu, nuo kuriu prigu
li išgydymas ligos daugelio 
tūkstančiu žmonių”.

Paprastai ligišiol, nors ge
riausi daktarai, geriausios gy
dymo įstaigos visuomet buvo 
geriausia prieinama dėl tur
čių, betgi kiekvienas naujas 
išradimas nebuvo laikomas 
slaptybėje. Mokslo garbė ir- 
paties išradimo naudingumas 
reikalauja visapusiško ap
svarstymo, didžiausio įsigili
nimo į rfražmožius. Tą viską 
gali atlikti tik mokslo vyrai, 
daktarai.

Friedmanas viską apdengė 
slaptybės skraiste. Milijonie
rių suviliotas, jisai užmiršo 
net mokslo garbę.

Iš kitos vėl pusės tas bega
linis išbūbnyjimas pastatė 
patį Friedmaną į keistą pa
dėjimą. Daugelis į jį prade
da žiūrėti, kaipo į paprastą 
humbugieriu. Jau Vokietijoj 
į jį šnairavo daugybė garsiu 
daktaru. Daugelis New Yor
ko daktaru stačiai pradeda 
šaipyties iš Friedmano.

Tuo tarpu, kada tęsiasi ši
ta komedija, kurioj Friedma
nas lošia pirmą rolę, kada 
čia pakvipo milijonais, o laik
raščiai viską išbūbnyjo,—tūk
stančiai džiovininku, jy gi
minės ir šeimynos, ištiesę 
rankas, maldauja pagelbos.

Neseniausia San Francisco, 
Cal. buvo moterų sufragisčiu 
susirinkimas. Tarpe dauge
lio įvairiu klausimu buvo pa
keltas klausimas ir apie gy
venimo produktu pabrangi
mą.

Viena iš prelegenčių štai 
ką papasakojo:

—Visiems yra žinoma, kad 
trustai kontroliuoja išdirby- 
stę, o per ją ir žmonių kiše
rnus. Bet daugeliui dar nėra 
žinoma, kaip besąžiniškai ei
na trustai prie savo tikslo. 
Juju kišeniniai reikalai nepri
pažįsta menkiausios doros. 
Štai New Yorke sviesto trus- 
tas sunaikino kelis šimtus 
tūkstančiu svaru sviesto ir 
ne bet kokio sviesto, bet svie
sto pirmos rūšies. Jisai tai 
padarė tiktai todėl, kad pa
kelti kainas ant sviesto. Iš
laidu, mat, tuomet bus daug 
mažiau, nes nereikės rūpintis 
sviesto apsaugojimu, o pini
gu bus daugiau.

Bet tai ne vienintelis tokis 
atsitikimas. Panašiu atsiti
kimu yra ir daugiau.

San Francisco ’jūros užta
koję kas metai skandinama 
jūros dugne daugybė vyn- 
vuogiu ir šiaip jau vaisiu. 
Skandinama todėl, kad pa
kelti kainas ant vaisiu. Pirk
liai moka farmeriams nuo 5 
iki 10 dol. už toną. Tos pa
čios vynvuogės parduodamos 
po 5-10c. už svarą. Vadina
si,pirkliai už toną surenka iki 
200 dol.

Neseniai laikraščiai pagar
sino faktą, kad iš Chicagos 
išvežta galybės bulvių, kurios 
skandinama ežere Michigan. 
Mat, šiemet žemės vaisiu bu
vo labai daug, todėl, rodosi, 
turėjo ir kainos ant bulvių 
nupulti. Bet to visai nesima
to. Mat, * ežeras Michigan, 
tasai besotis, viską prarija.

Argi ne bjauru!
Patiems farmeriams labai 

mažai kliūva. Viskas tenka 
pirkliams, kurie patįs pride
ra nuo trustu.

Čia męs kalbėjome apie 
maisto naikinimą. Visiems 
gi yra žinomas faktas, kokia 
galybė bovelnos buvo savo 
laiku sunaikinta tiktai su tuo 
tikslu, kad pakėlus kainas.

Kas gi bus, jeigu ir toliau 
taip eisis? Męs grįžtame į 
barbariško egojizmo laikus, 
kada žmogus žiūri į žmogų, 
kaip vilkas.

Tūkstančiai žmonių taip 
trokšta to svarelio sviesto, 
to svarelio steiko. Bet žmo
gų nuo to svaro sviesto ir 
mėsos skiria tikra chiniška 
siena. Darbininkai privalo tą 
sieną išgriaut.

Brooklyno Dėdė.

norėjo ją nuraminti ir išaiškinti, kad dėl 
atidengimo naujy keliy, reikalinga ir pa
badauti.

Ji greitai pašoko ir atsisėdo lovoj.
—Neišdrįsk prisiliesti prie manęs,— 

suspigo ji.—Tavo purvinos rankos, aš jy 
neapkenčiu. Vanago baltos rankos ir aš 
jas bučiavau. Ir jeigu dar sykį prisiglau
si,—įkąsiu tave.

—Eik gult,—tarė ponas Balandis ir 
atnešė šiaudinį patala.—Jeigu bus šalta, 
tai apsiklok mėlinaja kaldra.

Ji pasistatė dvi kedi, paprašė poną 
Balandį nusisukti į šalį, nusivilko nažutkė- 
lę, nusimovė sijonėlį, užkabino juos ant 
kedžiy ir atsigulė ant šiaudinio patalo.

—Dabar aš jau už nepermatomos sie
nos,—tarė ji.—Tavęs dabar visai nebijau. 
Tiktai vienas Vanagas matydavo, kuomet 
aš nusirėdydavau.

Vėliaus ji nutilo. Kuomet naktį nu
budo ponas Balandis, tuomet jis išgirdo, 
kad mergaitė rauda, vadina Vanagą anio- 
lu ir maldauja pavelinimo pabučiuoti jo 
baltas rankas.

* **
Vanagas ant tiek praturtėjo, kad net 

saldžią kavą ir šiltą arbatą pradėjo gerti.
Atėjo mergaitė. Ji atsisėdo ant kė

dės, pasikėlė truputį sijoną, pasitaisė pan- 
čeky parišalus ir iškilmingai prabilo:

—Aš palikau tau neištikima, aš buvau 
pas poną Balandį. Aš tuomi labai užga
nėdinta... Labai užganėdinta. Dabar tu 
esi nubaustas.

Vanagas atpjovė diktą šmotą duonos, 
aptepė jį sviestu, apibarstė žaliuoju sūriu 
ir, bekramtydamas, tarė:

—Tu kalbi neteisybę. Tu, mergaite, 
meluoji. Tu myli Vanagą, o ne poną Ba
landį. Geriaus sėsk ir valgyk. Aš žinau,— 
tu nori valgyti.

Mergaitė pašoko nuo kėdės, sučiaupė 
lūpas ir sukando dantis. Ji pribėgo prie 
Vanago ir, sugniaužus kumščias, tarė:

—Tu netiki, kad aš tapau neištikima 
tau?

—Netikiu.
—Tu manai, kad aš alkana ir noriu 

tavo duonos su sviestu ir sūriu?
—Taip, manau.
—Na, tai štai tau, štai tau!—ji nume

tė ant grindy duoną, sviestą ir sūrį.
Vanagas paėmė ją ant ranky ir nune

šė lovon. Benešant ji gnaibė jam rankas, 
rovė nuo galvos plaukus, draskė marški
nius ir spardėsi į visas puses kojomis. 
Kuomet jis ją paleido ant lovos, tuomet 
ji pradėjo bučiuoti jam rankas, apkabino 
už kaklo ir karštai, karštai bučiavo,—aša
ros liejosi iš akiy. Ji matė savo ašaras 
ant jo žandy, o jo mėlynos akįs puošė jai 
visą pasaulį.

*

“Savi korespondentai”.
Vilniškės “Lietuvos Žinios” 

ir “Viltis” įsitaisė Ameriky- 
je savo korespondentus. Iš- 
pradžių “Liet. Žinių” kores
pondentas rodėsi žmogumi 
bešališku. Dabar to negali
ma pasakyti. Rąsto nemato* 
net klerikalu akyse, bet už- 
tad socijalistai išstatomi di
džiausiu nusidėjėliu rolėse.

Davatkinės “Vilties” ko
respondentas, neturėdamas 
ką rašyti apie Chicagos klioš- 
toriu, ima savo juodan na- 
gan F. Bagočiu ir išverda ko
šę iš Kutros ir Konkolausko' 
incidentu. Pamislytum, kad 
visas svietas tik ant Kutros 
su Konkolausku paremtas.

—Tik suprask, tamsta,—šaukė daili
ninkas Vanagas,—suprask gi po šimts vel
niu! Aš įsimylėjau į jos tiesu liemenį, į 
jos dailią figūrą, aš sotinuosi jos gražumu, 
kaip koks idiotas duonos kąsniu. Aš no
riu spjauti ant visko—girdite?—Spjauti 
ant visokiu ten pareigu ir tam panašiai. 
Velniop visos pareigos, velniop viskas!

Mergaitė tuojaus nusisuko nuo jo 
ir pradėjo užsisegioti savo korsetą. Pas
kui ji tuojaus apsisuko, jos veidas buvo 
rūstus ir iš piktumo persikreipęs, ji pa
griebė nuo stalo torielką ir metė dailinin
kui į galvą. Jis spėjo pasilenkti ir toriel- 
ka sudužo, atsimušus į sieną. Paskui ji 
pribėgo prie dailininko, pasistiepė ant 
pirštu ir sudavė jam per žandą.

—Duok man nors duonos šmotelį, pra
keiktasis!—sušuko ji.—Aš tave sudrasky
siu į šmotelius, aš išmesiu per langą visus 
tavo rakandus! O, neapkenčiamas, bjau
rus tu, niekše!

Vanagas pagriebė ją už ranku ir stip
riai suspaudė. Ji raitėsi, kaip gyvatė, no
rėdama pasiliuosuoti iš jo ranku. Ji pra
dėjo keliais remtis į jo pilvą, o paskui pri
silenkus įkando savo aštriais dantimis jam 
į ranką.

—Ot ir įkandau,—sušuko ji.—Taip, 
įkandau, įkandau! Štai ir kraujas... Da
bar tu žinai, kaip aš moku kąsti, žinai, 
taip, taip? Ar žinai?!

Vanagas nusišluostė nuo rankos krau
ją ir norėjo prisiartinti prie mergaitės, bet 
ji greitai bėgo nuo jo, norėdama pasislėp
ti po lova ir sunkiai alsuodama. Tuomet pa
griebė ją Vanagas, surišo nosine jai ran
kas, atidarė duris ir išmetė į koridorį, o 
pats vėl sugrįžo į savo kambarį.

Mergaitė šaukė, baladojosi į duris. 
Pagaliaus pranešė, kad ji uždegs namą ir 
liepsnoje sudegs dailininkas Vanagas.

Vienok jos grūmojimas neišgązdino 
Vanago ir jis jai patarė keliauti į visas ke
turias pasaulio šalis.

Bet ji nėjo. Ji nusileido laiptais že
myn ir greitai sugrįžo sykiu su dailininku 
juodbarzdžiu ponu Balandžiu. Jį taip va
dindavo jo draugai už jo gabumą ir talen
tą. >

—Štai mano naujas mylimasis,—tarė 
mergaitė ir, užlipus, atsisėdo jam ant ke- 
1ių.

Ponas Balandis paglamonėjo ją ir iš
traukė iš jos plauku šukas, o ji tomis šu
komis pradėjo taisyti suveltus plaukus.

—Aš ką tik įkandau pirštą Vanagui,— 
tarė ji,— žiūrėk, ponas Balandi, jis apsi
rišo pirštą autskariu. Dabar jis turės ma
ne valgidinti kasdieną.

—Klysti, —atsakė Vanagas, —dabar 
tu nuo manęs negausi nė šmotelio duonos, 
ir nė vieno blizgučio. Gana, gana! Aš 
badauju, aš išradinėju naujus kelius. Jei
gu myli,—badauk arba jieškok naujy ke- 
liy.

—Užspringk tu su savo visais naujais 
keliais!—atsakė mergaitė.—Ir kam aš ta
ve pirmiau pamylėjau? O, lai būna pra
keikta ta diena, kuomet aš įėjau į tavo 
kambarį ir uždėjau savo ranką ant tavo 
pečiū!

—Ponas Balandi, einame pas tave!— 
tarė ji ir nušoko nuo Balandžio keliy.— 
Nuo šios dienos aš priguliu tau! Siunčiu 
savo prakeikimą Vanagui ir prisiekiu, kad 
mano koja daugiau neperžengs jo slenks
čio! Einame, ponas Balandi!

Ji patraukė poną Balandį už rankos 
ir, numesdama nuo stalo, sudaužė puikią 
stovylą.

“Rojus”.
Pereitais metais pagal vai- j 

dišką apskaitymą vienos tik I 
Pennsylvąnijos kasyklose žu- i 
vo suvirš 1000 angliakasiu.

Puikus,, kaip matot, Ame* i 
rikos “rojus”. i

* **
—Neverk taip graudžiai,—tarė ponas 

Balandis, kuomet mergaitė gulėjo kniupš- 
čia lovoj, įspraudus galvą į priegalvę.— 
Turbūt, jau Vanagui pirštas sugijo ir jis 
dabar atidenginėja savo naujus kelius.

—Aš jam nupjausiu nosį, išpešiu vi
sus plaukus—kartojo mergaitė.—Aš my
liu Vanagą, ponas Balandi... Širdis mano 
patvino kraujais...

Ponas Balandis atnešė dėžutę sardm~- 
ky, baltos duonos ir butelį alaus.

—Štai sardinkos,— tarė jis.—Juk tu 
šiandien dar pietų nevalgei.

Ji pakėlė galvą, pažiūrėjo į sardinkas 
ir vėl krito lovon.

—Eik šalimsu savo sardinkomis, eik 
velniop!—sušuko ji.—Aš nenoriu sardin- 
ku. Aš gulėsiu taip visą naktį.

Ponas Balandis nunešė atgal sardin
kas, atidarė langą ir priėjo prie mergai
tės. Jis atsisėdo lovoj ir apkabino ją. Jis

JMtriMBMIiiMilI

**
—Vanago nėra namie,—pasakė mer

gaitė kokiai tai moteriškei su pilka skry
bėle.—Atkartoju jums, kad Vanago nėra 
namie.

Moteriškė pasitaisė vualį ir nuėjo.
Dabar vis tankiau ir tankiau Vana

gas pradėjo atidenginėti naujus dalykus.
Mergaitė labai buvo užganėdinta, kad 

moteriškė nuėjo. Ji užsidėjo juodą skry- ‘ 
bėlę ir pradėjo šokinėti priešais veidrodį.

Pradėjo vėl skambinti.
Moteriškė, raudoname apsiautale, 

klausė, kur išvažiavo Vanagas.
—Vanagas išvažiavo Amerikon. Jis 

prašė neskambinti ir netrukdyti jo.
Moteriškė buvo labai nustebinta to

kiu atsakymu. Juk Amerika nėra taip 
arti.

Mergaitė prisisegė prie krūtinės dvi 
popierini roži ir, priėjus prie veidrodžio, 
parodė sau liežuvį.

Ir vėl skambina.
Vanagas pasižadėjo būti namie, kaip 

dvi valandos. Nejaugi jis nesugrįžo?
Moteriškės drebėjo lūpos, ji atidarė 

savo krepšį ir išsitraukė nosinę.
—Vanagas serga. Jis dabar ligon- 

buty, tamsta. Meldžiu jo netrukdyti.
Mergaitė buvo labai užganėdinta. Ji 

pabučiavo savo ranką ir pradėjo šokinėti 
ant vienos kojos. '

Atėjo Vanagas. Jis numetė ant kė
dės savo pilką apsiautalą ir susišukavo 
plaukus.

—Aš šiandien laukiau trijų poniy,— 
tarė jis.—Ar jos nebuvo?

—Taip, buvo atėjusios,—atsakė mer
gaitė ir pasitaisė nusmukusią pančeką,— 
bet aš jas visas išvijau lauk. Jos daugiau 
jau nebeateis. Aš pasakiau vienai, kad 
tu išvažiavai Amerikon, o antrai,—kad tu 
numiręs.

(Toliaus bus.)



iPA Mm

Paj ieškojimai.
Pajieškau apsivedimui merginos, bet 

ne senesnes 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- 
siyskite savp paveikslą. (21)

J. Cheduikis,
Saunders, Mich.

LAISVE

Laisvoji Sakykla.

Korespondencijos

“lan-

kas čia

sutinku

man.

randasi net du lietuviai. Sar
mata gyventojams taip apsi
leisti! Reikia reikalauti ge
resnio apsaugojimo.

K. Adomaitis.

Mexikieciai, tarp savęs besipešdami, pataikė akmeniu ir į Suvienytu Valstijų 
gą”.—Dėdė Samas labai perpyko ir tuojaus pasiuntė savo kariumenę į Mexiką.

Ir burdingieriaus žodis.
Labai linksma yra matyti, 

• kad lietuviškos gaspadinės 
pradeda susiprasti ir stoja į 
kovą. Nei vienas protaujan
tis žmogus nedrįs tam prie
šintis, jeigu jos tik neapsi
stos ant vienu burdingieriu, 
t. y. ant pakėlimo jiems mo- 
kesties. Pakėlimas burdin- 
gieriams mokesties nedaug 
pagerins ju padėjimą, jeigu 
jos nesusipras politiškai. Nes 
blogos gyvenimo aplinkybės, 
ne vien nuo burdingieriu pa
eina, bet nuo netikusio šian
dieninio gyvenimo. Todėl, 
lai lietuviškos gaspadinės ne
užsiganėdina kova prieš bur
dingierius. Lai jos pradeda 
interesuotis politika, lai pra
deda lankyties ant prakalbu 
ir imasi už laikraščiu skaity
mo.

Tegul lietuviškos gaspadi
nės pačios meta gėrusios 
svaiginančius gėrimus ir te
gul nelaiko burdingieriu gir
tuokliu. Tegul pačios pames 
kazyravusios.

Ligi šiol to viso nebuvo. 
Tad ir nereikia sumesti visą 
bėdą tik ant burdingieriu. 
Pas mus, Detriot, Mich., o ir 
kitur taip yra, kad burdin
gierius, atėjęs į naują namą, 
jeigu nepargabena bačkutės, 
skaitomas negeru burdingie
riu. Jeigu burdingieris skai
to knygas ir laikraščius, tai 
tokį lietuviškos gaspadinės 
tankiai veja laukan.

Gaspadinės daug kalba 
apie savo bėdas, bet reikėtų 
pažiūrėti į dalyką ir iš kitos 
pusės. r

Juk reta, kuri iš mūsų gas- 
padiniu moka švariai užlai
kyti namą, reta, kuri moka 
atsakančiai pagaminti valgį. 
Juk rūmą, kur gyvena 4-5 
žmonės, reikėtų gerai išvė
dinti, bet jos to nedaro. Už
meta antklodes ant lovos, 
šluota, kaip šienpjūvis, pa- 
šluoja sausas grindis ir tiek. 
Nuo dulkiu net ir pati pra
deda čiaudėti. Virtuvėj ir 
tas pats. Debesys dulkiu, be- 
šluojant, apdengia rakandus 
ir maistą.

Valgiai prastai gaminami. 
Tankiai tas pats valgis reikia 
po kelis sykius valgyti. Mėsa 
tankiai kepama nenuplauta, 
skaurados nemazgojamos, o 
jeigu ir mazgoja—tai labai 
retai. Indai tankiai plauna
mi tik šaltu vandeniu ir visi 
riebalai pasilieka, nuo ko pas
kui pasidaro labai nemalonus 
kvapas.

O mušiu, mušiu kokia vėl 
daugybė! Tai matote, kaip 
daug taisyties ir mokyties 
turi ir pačios gaspadinės. 
Manau, kad kova su burdin- 
gieriais daug ko jas pamo
kins, kas būtu labai geistina.

P. Rukavičius.

Dėlei Pittsburgo moterų 
unijos.

Kadangi “Laisvė” savo 
skilt ' pavėlina apkalbėti 

aušimą apie burdingierius, 
tai ir aš tuomi noriu pasinau
doti.

Straipsnis apie burdingie
rius sujudino visą Pittsbur- 
gą. Tuojau LSS. 6 kp. pa
rengė ant tos temos prakal
bas, kad parodyti moterims, 
jog jos uždyką laiko burdin
gierius. Rodosi, viskas buvo 
gerai, bet atsirado nauji va
dovai tarpe moterų ir sutvė
rė uniją. Ką ta unija turės 
veikti, turbūt jos pačios ne
žino.

Josios, t. y. susiorganiza
vusios gaspadinės, sakosi lai
kysis vienybės ir nuo 1 d. ko
vo ims nuo burdingieriu po 
$5.oo, vietoj $3.50.

- Turiu pasakyti, kad ir da
bar daugelis tiek moka, o ir 
aš pats/ Lai tik gerai užlai
ko. Negalima priversti gy
venti pas tokią unijinę gas- 
padinę, kuri nemoka atsa
kančiai užlaikyti burdingie- 
rius. Burdingierius.

Elizabeth, N. J.
6 d. vasario atsibuvo pra

kalbos, surengtos per LSS. 
147 kp. dėl naudos New Yor- 
ko ir Brooklyno streikieriu. 
Kalbėjo drg. P. Mačys iš 
Brooklyno.

Kalbėjo apie streikus kitu 
šalių ir Amerikos, ant galo 
apie socijalistu darbavimąsį 
dėl streikieriu. Kas negerai, 
kad pabaigus prakalbą, ne
buvo kviesta publika duoti 
užklausimus. Žmonių mažai 
buvo susirinkę, sulyginus su 
kitais sykiais, nors garsinta 
gana gerai.

Turiu pažymėti, kad čia 
pat randasi daug kriaučių ša
pu (marškiniu išdirbimui), 
kuriose dirba daugelis mer
ginu lietuvaičiu. Uždarbis 
j U mažas, kuris sukasi apie 
3 -4 dol. į savaitę. Manyta, 
kad ir jos nepraleis progos, 
atsilankys ir kartu apkalbės 
apie savo reikalus.

Bet deja, čia jos tik dejuo
ja ir skundžiasi savo tėvu
kams ir broliukams, kad ma
žai uždirba, bet kad prisidėti 
prie kovos ir organizuotis į 
uniją ir kitas darbininkiškas 
organizacijas, tai visai jos to 
nemano. Ant minėtu pra
kalbu nebuvo nei vienos iš 
siuvėju. Kokiu gi jūs būdu, 
merginos, manote pagerinti 
savo sunku būvį? Auku strei- 
kieriams surinkta $10.30

20 vas. atsibuvo prakalbos, 
surengtos tikrųjų blaivinin
ku, pirmą kartą viešai čia 
pasirodžiusiu. Kalbėtoju bu
vo iš Newarko Staknevičia. 
Sakė, kad ir kitas buvo 
kviestas, vietinis dr. Bacevi- 
čia, bet nepribuvo.

Štai ištrauka iš prakalbu: 
Nurodinėjo, kieksaliūnu yra, 
kaip gausiai juos lietuviai 
lanko, kiek daug pinigu pra
geriama ir visi tie pinigai 
pareina į bravoru rankas. 
Tas tiesa, bet kokiu būdu iš
teisinti tokius, kaip Morga
nas, Rockeffeleris, Carnegie, 
kurie ne už gėrymus ištrau
kė iš žmonių pinigus, bet už 
tuos daiktus be kuriu negali
ma apsieiti. Juk tai vistiek 
ju kupinos kišenės, kaip ir 
bravoru kompanijų. Skirtu
mas toks, kad vieni už gėry
mus apiplėšia žmones, o kiti 
už maistą, apvalkalą ir pa-

Vienok kalbėtojas juos tei
sino ir neprotingais vadino 
socijalistus kalbėtojus už nu
rodinėjimą ju suktybių. Bū
tu galima buvę ant vietos 
apkalbėti, kaipo opu gyveni
mo klausimą, bet kadangi 
yra paprotys iš kuniginiu 
pusės, kad nekviesti su klausi
mais, taigi ir nebuvo kvies
ta. Klausimas liko vienpu
siškas. Nors streikas New 
Yorko, Brooklyno ir kitu 
miestu buvo pačiame žydėji
me, vienok niekas nei mur
mur. Matyt, kad jiems dar
bininku gerovė nerūpi.

F. Petrašiūnas.
Mass.
buvo lenku 
kuriu buvo 

Holyoke, 
2 d. kovo čia 

prakalbos, ant 
pakviesta ir lietuviai. Lietu
viškai kalbėjo K. Šimkonis, 
ragindamas lietuvius nesigai
lėti auku dabartiniems lenku 
reikalams. Mat, kilus karei 
tarp Rusijos ir Austrijos, 
lenkai palaikytu Austrijos 
pusę. P. Š. kvietė, kad jei-

gu pribus kolektoriai—tai 
aukauti, kiek kas ištesės, 
nes kada lenkai, susijungę 
su Austrija pergalės rusus, 
tada jie pagelbės ir lietu
viams iškovoti neprigulmin- 
gą Lietuvą.

Holyoko lietuviai nelabai 
tetiki P. Š. pranašavimui. 
Jie sako, kad lenkai daug 
priešingesni yra lietuviams, 
negu rusai ir kad lietuviai 
tik tada turės aukauti revo
liucijos reikalams, kada su
kils visos Rusijos darbininku 
kliasa. Lenku karštligės lie
tuviai visai neprivalo paisyti.

P. Š. kalba davė progą 
“The Springfield Union” pra
nešti, kad pusė milijono A- 
merikos lietuviu ir dar dau- 
giaus rusinu užjaučia len
kams. Prakalbu klausęs.

Nuo red. Dedame šitą 
korespondenciją, prisilaiky
dami principo, duoti vietą 
įvairioms nuomonėms. Iš sa
vo pusės męs, nežinodami 
kokioje formoje buvo išreikš
tos lenkams prielankios min- 
tįs, dėlei šitos prakalbos nie
ko negalime pasakyti. Betgi 
abelnai kalbant, būtu klai
dinga smerkti iš principo len
ku pasikėsinimą atgauti ne- 
prigulmybę. Net tokie so
či jalizmo teoretikai, kaip 
Kautskis yra šalininkas ne- 
prigulmingos Lenkijos. Dau
gelis Lenkijos socijalistu su
pranta, kad kova už tautu 
laisvę bus laimėta sykiu ir iš
vien su kova už abelną Rusi
jos liaudies laisvę. Lenku 
sukilimas, gali būti dalimi 
abelnos revoliucijos Rusijoje. 
Tame nėra nieko peiktino. 
Peiktina tiktai, jeigu norima 
uždegti nacijonalistiškus 
jausmus ir neatsižvelgti į są
lygas.

Newark, N. J.
1 d. kovo Šv. Jurgio dr--jos 

svetainėje buvo rodomi kru
tanti paveikslai. Rodė V. K. 
Radžiūnas. Viskas nusise
kė gana gerai. Iš pradžių 
buvo rodomi paveikslai iš 
rusu ir japonu karės, paskui 
iš Rusijos’ revoliucijos laiku 
ir dar daugiau. Paaiškini
mus darė p. Leščinskas.

Po tam buvo deklamacijos 
su illiustracijoms. Deklama
vo dvi merginos, kurios ne
labai buvo išmokę žodžius. 
Betgi ir mokant, gali susi- 
painiot, nes pamatę mergai
tę einant ant pagrindu, kad 
pradėjo švilpti, kojomis tryp
ti ir tt. Žmogui tuomet at

imama visa drąsa.
Buvo dar skambinta ant 

piano ir dainuota ant gramo
fono. Publika likosi užga
nėdinta.

Malonu būtu, kad ir dau
giau tokiu vakarėliu būtu su
rengiama, nes tuomet žmo
nės, mažu, greičiaus atsipra- 
tintu nuo stiklinės.

A. Radžiūnas.
Fitchburg, Mass.

2 d. kovo LSS. 134 kp. pa
rengė prakalbas. Kalbėto
jas buvo L. Prūseika. Pir
miausia kalbėjo apie darbi
ninku vargus ir kaip iš ju iš- 
siliuosuoti. Antroj temoj 
kalbėjo apie moterų reikalus 
ir j u vedamą kovą. Pertrau
kose deklamavo J. Mizeriūtė. 
Nors žmonių buvo nedaug, 
bet visi likosi užganėdinti 
prakalboms ir prašė, kad 
prakalbos būtu tankiau ren
giamos.

Aš norėčiau pridurti, kad 
pas mus, Fitchburge būtinai 
reikalinga laisva pašelpinė 
draugija. Lietuviu yra į ke
lis šimtus, o ant kultūriškos 
dirvos veik nieko nenuveikia
ma, Bedievis.

Inkerman, Pa.
Pas mus darbai eina gerai, 

bet uždarbiai menki. Kat
rie bosams kyšius duoda tai 
uždirba gerai, o katrie be to 
apsieina, tai kaip tik ant kąs
nio duonos uždirba. Lietu
viu čia yra apie 100 familiju, 
o pavieniu dusyk tiek. Tarp 
tokio būrio lietuviu, laikraš
čiu visai mažai skaitoma.

Tamsiu žmonių gyvenimas 
pasibjaurėtinas: kazirąvi- 
mai, girtuoklystė, o labiau
sia pas Inkermaniečius muš
tynės, daužymas dantų ir 
skaldymas gaivu visokiais 
įrankiais, o paskui provoji- 
masis. Kad mėtoma dešim
tis doleriu —tai niekis.

Prataujančiu žmonių ne
daug. Ju permažai, kad ką 
visuomeniško nuveikti.

Laikraščiai čia ateina 5 
“Laisvės”, 8 “Keleiviai”, 3 
“Vien. Liet.” ir 13 “Sau
lės”. A. Juškauskas.

Cicero, III.
Jau kelinta savaitė, kaip 

pas mus šeimininkauja “bo- 
mai” (valkatos). Nėra tos 
nakties, kad ko-nors neapi
plėštu. Ir gyventojai visi 
tyli! Juk męs užlaikome 5 
ar 6 policistus ant tokio mažo 
miestelio. Juk jie nieko ne
daboja! Tarpe policmanu 

kap svečius. Bet mano Bac- 
viniu buvo, bracia, jau ne do 
mergų. Jis visai nustojo ža
do. Iškiša, bracia, liežiuvį, 
pavarto, pavarto burnoj ir ne^ 
gali nei žodžio pasakyc. Aš iš 
piktumo pradėjau net žag- 
sėc. Nok žagsėjimo alus, bra
cia, ėmė lipe in viršų ir ąš, 
aciprašanc, ėmiau lupc ožius. 
Iš tos sarmatos, bracia, ne
tekau pomiecies ir kas su ma
nim paskui dėjosi,aš nežinau.

Ogi cik per miegus išgirs
tu, kad beldžia kas in duris. 
Aš tuoj, bracia, iššokau iš lo
vos ir bėgu prie duru. Tuom- 
čės iš kito rūmo stačiai prieš 
mani nakciniuose marški
niuose išbėga ir Cibulsko Pra
nė. Ji, bracia, kap cik mani 
pamatė, tai tuoj ir suspigo. 
Man, bracia, nei bėge, nei 
rėke. Iš sarmatos nulaidziu 
akis žemyn ir... žiūrau, kad 
ir aš cik vienuose marškiniuo
se. Kad nor Pranė būt duru 
neadarius! Ji, bracia, susiba- 
lamūcino, kai avis ir atraki
no duris. Ir kas jūs misliat 
už duru buvo?... Ogi mano 
pači! Ji, nesulaukus many 
pareinanc an sapcintos adzy- 
nos večerioc, atėj many jieš- 
koc. Kap cik pamatė mus ši- 
tep išsirengusius, tai, bracia, 
pakėlė tokiu batalijų, kad an 
to riksmo subėgo visa Cibul
sko familija, pašaukė polic- 
monu ir mani su pačiu nuve
žė in kozu. Man, bracia, ne
davė nei apsirenge. O 
<ap mani policija apsūdzino, 
tai jau jūs, brolučiai, visi ži
not.

O t, ciktai vienas daiktas 
tai man, bracia, dar ir nūnai 
neišeina iš galvos: kas mani 
pas Cibulsku tep grynai nu
rengė? Pači varo spaviedzin, 
o aš ^armacinuos apie tai ku
nigu^ ir pasakoc.

Jusu viernas
Juras Ridzikas.

Juokų kąsneliai.
Ridziko svocystos.

(Dzūkiškas monologas).

Cik jūs, brolučiai, biskucį 
nucylkit, aš nūnai noriu ju- 
miem paporyc apie savo nuo- 
pascis, kokios mani paciko 
svocystose.

Anų nedėldzieny užėjo pas 
mani Juras Bacvinis ir ėmė 
mani prašyc, kad aš apsiim- 
tau būc jam svotu. Macykit, 
jis užsimanė ženycis su Ci
bulsko Prani. Nu ir ku da- 
ryc, senam tavorykščiu aci- 
sakyc negali. Jisai man tepgi 
ne vienu rozu pamačino. O 
an- galo jis tokio svoto visam 
okrugi negalėtu surasc. Jau, 
brolučiai, galit sakyc, kap 
jūs norit, bet Ridzikas buvol- 
nas žmogus, jisai žino, kap 
reikia mergas vilioc. Kur, 
kur, bet jau pas mergas tai 
turi būc kvackas. Nei iš šio, 
nei iš to negali sakyc: “Pra
nute, aš noriu su tavim ženy
cis”. Už tokius žodžius mer
ga dar gali užširse. Ainanc 
in mergas reikia dėl smiel- 
nascies nor biskucį išsi- 
gerc, paskui gražiai apsida- 
vadzyc, sušukuoc plaukus, už- 
sisukyc ūsus ir kitus galus 
kūno apžiūrėc, ar viskas pa- 
rėdki. Nu, kai įeini mergos 
pirkcion, tai pirmiausia rei
kia visus pasisveikyc, paskui 
padėc kvoterį an stalo ir pa- 
prašyc gaspadiny, kad pasto- 
ravytu alaus. O kadu jau aci- 
sėdzi palei mergų, tai reikia 
kokį rozu į ju myrkterc, ko
kia pora rozu gnibterc in pa- 
šony, tai tuoj jos širdelė aci- 
laidzia. Paskui jau šnekėc ir 
apie ženatvy.

Žinoma, aš tos visos ko
mandos išmokinau ir Bacvinį.

Išeinanc iš namu, pačiai 
pasakiau, kad večerioc su- 
grįžšiu sapcintu adzynu.

Nor Ridzikas nieko be ap
dūmojimo nedaro ir nigdi per 
mieru neišsigeria, bet žinot, 
kad ir Betono macis nesnau
džia. Mudu su Bacviniu pa
keliui užėjom in otely po ko
kiu burnu išsimesc, nu ir, ga
li sakyc, mes ty gerokai nu- 
silasėm. Bet visciek, pas 
mergas dar šep-tep nušleivo- 
jom.

Pas Cibulsku mus pasiciko,

Trįs ligoniai vienoje 
ypatoje.

Vieną gražu vakarą išėjau 
ant gatvės pasivaikščioti. Su
tinku savo draugą ir klausiu: 
“Kur eini, Jonai?”

—Einu aplankyt savo mer
giną, nes serga.

Paeinu toliau, sutinku Juo 
zą. Tas man atsako:

—Brolau, mano mergina 
serga, skubinuosi su atlan- 
kymu.

Na, manau sau, 
yra, jau dvi serga.

Traukiu toliau, 
Motiejų.

—Heilo,—sako jis
—Heilo, helio, o kur gi taip 

skubini?—žingeidauju aš.
—Gavau žinią, kad mano 

saldžiausia širdis serga, 
bėgu atlankyt.

I.štiesu nusistebėjau, juk 
trijų mano draugu merginos 
serga.

Bet štai visi trįs susidūrė 
pas vieną Onutę ir ji tik vie
na sirgo. Susidūrus trims pas 
vieną, buvo gana šnairavi
mu, net ir prezentus ligonei 
nedrįso kožnas atiduoti, bet 
grįždami namo patįs suvalgė. 
Ir dabar kiekvienas iš ju sa
ko: “Ji ne mano! Ji ne mano! 
Ji ne mano!”

Bobos Vaikas.

Tikras ženklas..
Kada išeini vakare apie de

vintą valandą laukan, pama
tai vyrą ir moterį ir išgirsti 
tekštelėjimą, gali statyti sa
vo paskutinį dolerį už tai, 
kad tas vyras ne čia gyvena.

Aukos

Grand Rapids, Mich, auku 
rinkėjai J. Valinskas ir Rasi- 
kas surinko 13 dol. Brookly- 
no streikieriu šelpimo komi
tetas liūdyja, kad pinigai

gauti. Po paliūdyjimu yra 
parašai: Bučinski, Lalis, Ma
čys.

LSS. 60 kp. 2 d. kovo su- 
aukavo So. Bostono streikie- 
riams 16 dol. 15c. Iš kuopos 
iždo paskirta 10 dol. Išviso 
26 dol. 15c. perduota strei
kieriu iždininkui Roliui.

1 d. kovo Brightone laike 
perstatymo, kurį surengė te
atrališka kp. “Perkūnas”, su- 
aukauta So. Bostono streikie- 
riams 8 dol. 39c. Pinigus pri
ėmė streikieriu iždininkas 
Rolis.

A. Chesna iš So. Chicago, 
Ill. prisiuntė 2 dol., kuriuos 
padalina per pusę tarpe Bo
stono ir Rochesterio streikie
riu.

Tasai pats Chesna paauka
vo 1 dol.LSDP, užsienio biu
rui Krakove. Su pagarsinto
mis N10 “Laisvės” aukomis 
($2.25) dabar susidaro $3.25. 
Kas prijaučia darbui LSDP, 
—lai siunčia daugiau' auku.

2 d. kovo Brightone per 
kooperacijos prakalbas suau- 
kauta So. Bostono streikie- 
riams 5 dol. 83c. Po 50c. au
kavo šios ypatos: Gudelis ir 
Jakštis. Po 25c. —Jadviršis, 
Gurikauskas, Morkauskas, J. 
Adomavičius, Kugienė, Pū
kelis, Kačerauskas ir Grigas. 
Pinigai per “Laisvės” red. 
perduoti streikieriu iždinin
kui Roliui.

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

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

Pajieškau savo giminaičio Antano De
gučio, Suvalky gub., Mariampolės pav., 
kaimo Damboro Buda. Taipgi pajieš
kau Vincento Didvalio, Utelinkos kai
mo, 15 mėty Amerikoj, tik nežinau, kur 
gyvena. Turiu labai svarby reikalą, to
dėl malonės atsišaukti.

P. Šilanskas, (23
114 Race st., Holyoke, Mass.

IMKIT DOVANAS!
Kas užsirašys pas mus ant mėty 

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

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

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisvės” 

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

Administracija.

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- 
tišky ar dvasišky, kreipkitės pas mane. 
Jei jūs norit užsirašyti laikraščius, tai 
žinokit, kad pas mane užsirašydami 
gausite dovanas. ZZ

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

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”, “Revoliucijos atbal
siai”, “Mokslas Rankažinys- 
tės”, ‘ ‘Lekcijos apie atskirimo 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems i Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus sius
kit Money Orderiais siuomi 
adresu:

“L A I S V E”
242 Broadway, So. Boston, Mass.

MM
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VIETINES ŽINIOS.
Pereitoj nedėlioj pobažny- 

tinėj svetainėj atsibuvo pra
kalbos, parengtos dr-stės šv. 
Kazimiero R. K. Pirmutinis 
kalbėjo kun. T. Žilinskas apie 
tauty pavergimą ir j y pasi- 
liuosavimą. Kalbėdamas apie 
lietuviy tautą, jisai pasakė, 
kad lietuviai irgi galės neuž
ilgo įgyti autonomiją, jeigu 
tik neapsirgs socijalizmo li
ga, nes, girdi, socijalistai yra 
priešingi tauty atgijimui. Na, 
bet toliau, kalbėdamas apie 
socijalistus, Žilinskas pasa
kė, kad socijalistai irgi nega
li pasaulyje išnykti, nes jie 
esą žmonėms reikalingi, kaip 
pipirai valgyje. Abelnai, kun. 
Žilinsko žodžiai apie socijalis
tus nepaliko žmonėse jokios 
įtekmės, nes šiandien jau ir 
tamsiausi žmonės žino, kad 
socijalistai priešingi ne tau- 
ty pasiliuosavimui,bet jy pa
vergimui.

Antras kalbėtojas J Ado
mavičius kalbėjo trumpai 
apie draugysčių reikalus.

Trečias kalbėjo J. Neviac- 
kas. Jisai nurodė, kad lie
tuviu liga ne socijalizmas, 
bet tamsumas ir girtuoklys
tė. Taip-pat pasakė, kad 
jeigu lietuviai kada-nors gaus 
autonomiją, tai gaus tiktai 
pasidėkavojant Rusijos soci- 
jalistams, kurie ir šiandien 
reikalauja paliuosuoti žmones 
iš vergijos.

Ant pabaigos malė tuščias 
zaunas Norkūnas iš Lawren- 
ce’o.

Auk u streikieriams surink
ta 9 dol. su centais. Beto 
minėta draugija iš iždo pa
aukavo 25 dol.

Reporteris.

Massachusetts valstijoj li
kosi perleistos tiesos, kad 
moterįs nenešiotu skrybėlėse 
tokiy ilgu špilkų. Naujos 
tiesos reikalauja, kad špilkos 
galas, iškištas iš kepurės, 
nebūtu ilgesnis, kaip pusant
ro colio.

Ar nori pirkt Šipkartę?

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.

Prašom atsilankyti į mūšy 
ofisą. Parduodame šipkor
tes ant geriausiu laivu ir 
siunčiame pinigus į visas da
lis svieto.

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston.

Jieškotojams.
Šiuoini atkreipiame atydą gerbiamųjų 

“Laisves” skaitytojų, kad pajieškoji- 
mus giminių ir draugų talpinam ant mė
ty 1 sykį dovanai. Už bizniškus pajieš- 
kojimus imam po 50c. už 1 vieną sykį ir 
1 dol. už 4 sykius. Neskaitytoj am s pa- 
jieŠleojimus dykai netalpinam.

Administracija.

(Dalina Turtą [ 
J Sveikatų ir Drūtumą DOVANAI! i 
B 7,000 egzempliorių tos garsios knygos B 
[ “DAKTARAS”! I 
't Kiekvienas apturės tų knygų, kuris tik at- T 
B siųs keletą štampą už prlsluntlmo kaštus. B 
B TA KNYGA kiekvienam reikalinga, B L kaip jaunam, teip senam, žonotiems ir ne-
Hk vedusioms, vyrams ir moterims; ji būtinai t* 
i reikalinga turėti kiekvienam užaugusiam 1 
B lietuviui kaip Amerikoje, teip Canadoj, f 
f Anglijoj ir Lietuvoje, biznieriams ir vi- | 

slems darbiniu- 
kam žmonėms! *

NORS GYDEISI 
tontuolals vaistpalnikiiiis

Kad esi ne
sveikas, Ir var
gina kokios sil
pnybes,bet nori 
pasilluoHUotl 
nuo ligos jungo 
kad norelkėtiĮ 
vilkti, tad atsi
šauk lietuviš
koje kalboje,

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.

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 nedelia yra dideles 
įplaukos. Norinti platesnių žiniy kreip
kitės į “LASVES” RED. 242 Broadway, 
So. Boston, Mass. '

ANT. AŠMIANSKAS

Parsiduoda Forničiai.’
Už labai prieinamą kainą galima nu

sipirkti puikius Forničius. Pasiskubin
kite ateiti pas:

P. RIČIŪNAS, 2 City Point Court
So. Boston, Mass.

Kitame “Laisvės” N-ryj 
bus platus pranešimas apie 
Bostono kriaučių streiką. 
Šiuom kartu pažymėsime, 
kad šią savaitę turės įvykti 
tarimasis tarpe abieju pusiu. 
Daugelis tiki, kad bosai tu
rės nusileisti.

Pirmiaus unija duodavo 
pašelpą streikieriams pini
gais. Dabar gi nutarta pa
daryti tam tikrus čekius ir už 
juos gaunama pavalgyti, ar
ba pasirinkti sau patinkamo 
maisto. Sutartis padaryta 
su Petrausku, kuris užlaiko 
3 ręsto racijas ir bučernę. 
Valgyti pradės duoti nuo 10 
d. kovo.

6 d. kovo Maynard svetai
nėje buvo didelės kriaučių 
prakalbos. Pirmasai kalbė
jo L. Prūseika apie du pa
sauliu, kurie egzistuoja mū
sų visuomenėj. Antras kal
bėjo F. Bagočius apie strei
ko bėgį, kviesdamas laikyties 
iki pilno laimėjimo. Kaip 
matyti, iš triukšmingiausių 
delnais plojimu, abieju pra
kalbos paliko labai gilu įspū
dį.

Paskui, niekeno nekviestas, 
išlindo ir p. Grikštas. Vėlė, 
painiojo, plūdo federacijos 
vadus, socijalistus, demokra
tus, republikonus. Žinoma, 
nėra reikalo apie tokį kalbė
toją rašyti. Tą suprato ir 
kriaučiai ir sekančią dieną, 
susirinkę, nutarė nekviestu 
kalbėtoju neleisti ant pagrin
du.

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

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

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 dekavoju 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
si ta vorą už žemiausią kainą. 
Iš to viso yra labai užganė
dinti. Iš priežasties daugu
mos pardavimo rakandu (for- 
ničiu) 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.

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Waltz, Two Step ir kitokų

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

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

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

e (o
If Telephone So. Boston. 845 M
t DR. F. MATULAITIS ?
# 00 495 Broadway W
* SO. BOSTON, MASS. S
ftf 0
0 Valandos:
(V Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. 0
o> Nedaliomis iki 3 vai. po piet.
W *t*c)«F)«c)««c)O»t©c)iec)oaec)O4c)<®flr

su kokiais pa- 
j v...............   .......puunnKus, arba bobiškais
a daktaravimais kaip ir pas Himdaktarius
V lupikus gydytojus, kurio nuplėšia dideliusV pinigus, <> ligį dar labiau užsendina Ir nr-
* šiau padaroI

1 BET NENUSIMINK,
v kad jau buk yra neišgydoma liga. Tikram
■ moksliškam specialistui daktarui Ir pal- j* nlauslos ligos yra išgydomos. Jei tilt tel-

singal nori but Išgydytas, tad kreipkis žo-1 džiu ar raštu klausiant rodos prie: 
J PHILADEL.PHIOS M. KLINIKO.
B Jeigu Klinikos daktaras speciališkal

pripažins, kad Tave gali išgydyti, tad gali
I tikėti, jog apturėsi nuo profesionališko 
B daktaro gydymu ir pritaikytas, speeiališ- 
w kai sutaisytas llekarstas, kurios kaip tuk-
V stanClus teip ir tavo gali paliuosuoti nuo
* ligos jungo, šviežiai užpuolusią arba Ir 
A užsenūl.ų visokią ligų, teip-pat nuo:lšbė-|

B rimo spuogais, niežėjimo kūno, negero 
| kraujo, silpną ir nesveiką nervą, skaudė
ju jlmo ir svaigimo galvos, nedlrbimo ir už-

* kietėjimo vidurių. Nuo saužagystės sėklos 
B nul>ėglmo, nerimastinguino abelno irly- 
B tiško nusilpnėjimo, skaudėjimo strėnose, 
L kojose bei rankose ir sij na finose, kosėjimo, 

skrepllavitno—iironchltis, visokią slogą,
jį inkstą ir užsikrečiamą puslapių ligą ir 
B kitą, kurios tilt varginimui žmonių už- 
f puola, visas išgydomas ligas, BE PEI-
* LIO, BE OPERACIJOS.
i UŽTAI I’hilad. M. Klinika goriau ir B greičiau už kilus teisingai visokias ligas B gali išgydyti, kad vartoja kiekvienam ligo-

■ niui speciališkal sutaisytas lielcarslas iš L naujausią ir seniausių, didžiausių niokok šilučių profesorių išrastus medikamentą.
A Philndelplilos M. Klinikų yra ofiei-
B ališkai paties gubernatoriaus legalizuota, 
f VYRAI Ir MOTERĮS, reikalaudami
T kokios nors rodos, n teinant arba rašant vi-2 sada adresuot reik teip:

į The PHILADELPHIA M. CLINIC 
T 1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

A teinantiems asabiškai ofiso valandos 
k yra šios: i

B Nuo 10 Iš ryto iki 4 po piet. Nodė]. nuo g 
B 10i)<l3. L’tarn. ir l’ėtn. nuo 6 iki 8 vali. B

r-

se moterų ligose.

gOPP1SAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.e) 
A 
e)e)4c)4c)c)4c>4c)4c)4c)4c)4c)4c)4e)44

! Akušerka*

The Lithuanian Painting 
Company.

Malevojam namus iš lauko ir viduje, iš- 
jopieruojam, išbaltinam ir t. t. Atlie
tam pirmos klesos darbą už labai žemą 
tainų. Ant užkvietimo važinėjam ir 
no aplinkinius miestelius. Taipgi už: 
laikom Storą visokių sienų popierų ir tt.

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

S 
s

5
S

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

Pasekmingai atlieka savo dar
bą prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pageltą jVairio- * 

(O

Dr. Chas R. Vinal
Yra geriausis Gydytojas-specialis- 
tas, kuris išgydo vyrų, moterų ir 
vaikų 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, 
Pūsles, Nusišlapinimo, laukan ėji
mo organų, Plaučių, Reumatizmo, 
Kaulų, Sąnarių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas gali jums paliudyti 
tūkstančiai ypatų. Patarimas dykai.

KALBAME LIETUVIŠKAI.

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

140 Boylston Street
I3O« rOIN, MASS.

GERIAUSIOS IR
AKYVIAUSIOS KNYGOS
Kiekvienam perskaityti yra šios:

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

inkvizicijos laikų).............. 25c.
Maižiešius........................................ 15c.
Kovos Šviesos su Tamsa................ 10c.
Negirdėtas tikras Atsitikimas....... 10c.

Reikalingi agentai.
F. MILOŠAUSKIS ’1

25 — 2nd St., So. Boston, Mass.n.-TI....... - ■ ---------- --------- - ' ' ' ■ —....   ■

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

1 bai nori, o nežinai kur ju gaut? 
| Jeigu taip, tai atsiusk savo pil- 
I na ir niszKU adrosa, o asz tuo- 
f jaus ta Katalioga ir tas sztnkas 

tau nusiusiu dykai. Adresuok:
JUOZAS J. SZLIKAS, 

(MAGIKAS)
3250 Union Ave., CHICAGO, ILL

XtXfi'MXSSni an.
LlETUVlŠKAl-LENKIŠKAl-RUSIŽKAS

DAKFARAS

.Al.-*

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

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

Telephone Richmond 1067-R.

Telefonas Richmond 22126 54
2788-J

§ Dr. David W. Rosen a 
321 Hanover Street S 

BOSTON, MASS, g
§ Mano ofise galite susikalbėti vi- S 
> sose kalbose. S
J VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte >
% Nuo 2 iki 3 ir nuo 7 iki 8 vak. įj

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 del siūto arba kitokio ap- 
vilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimą, kaip nu
imt rnierą 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
Darbininkų 
Sąvaitinis 
Laikraštis

“KOVA
Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

ž
£

*

K

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

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

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

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

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

r 1815 E. Moyamensing Avė

TEATRAS
IRSMAGIAUSI ŠOKIAI

Rengia
L.S.S. VI MASS. RAJONO KOMIT.

Bus sulošta drama 3-se veiksmuose

“PASKUTINE BANGA”
Subatoje

15 Kovo .j March Į
1913 m.

SALĖJ DAHLGREN HALL
Kampas E Ir Silver sts, SO. BOSTON.

Prasidės 7:30 vai. vakare.
Po lošimui bus šokiai ir skrarojanti k ra

sa su dovanomis.
Įžanga vyrams 35c., moterims 25c.

TEISINGIAUSIA A Tl’T’IT'TZ A
IR GERIAUSIA API I h K A 

LIETUVIŠKA •*** A ilulYz'l
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.

) SO. BOSTON. MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013,

"No Work-No Pay” 
The Workingman’s 
Problem

S Jis tik. jseniuo ir paskui 
turėjo gulėti per savaites

DR. RICHTER’IO
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.
F AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St.. Now York.

Richter’Io Congo PIUšs yra geros nuo 
viduriu aukletėjimo, 25c. ir 60c. *

JĖZAUS DRAUGIJA
ARBA JĖZUITAI

Kas jie per vieni ir kaip jie baž
nyčią 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—Len kškų Vastų
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Jau išėjo iš spaudos antroji padidinta laida

ČENSTAKAVO KLIOSTORIAUS
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Perkant žltirSk, kad butij ta markė, 
u Kauai telainKol.

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

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

! NAUJA IR PUIKI KNYGELE 

“PASLAPTIS”

H Knygelę parengė SENAS VIN
CAS, kurioje telpa juokinga ko
medija irjlaugybo Monologų, Di
alogų ir Deklamacijų. Kiekvie
nas jaunas ar senas pirmeivis lai 
ją nusiperka. Ktiimct lf5o. 
Reikalaukit:

“LAISVE”

L242 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

“Liaudies Dainos”
Dainų rinkinyje telpa ge

riausiu mūsų dainių eilės, bū
tent V. Kudirkos, P. Vaičai
čio, Jovaro, Strazdo, Seno 
Vinco, Smūtkelio ir kitu. 
Dainų rinkiniu įeina irįrevo- 
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.

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

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

ir Kruvinosios 
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdvmui 

Galvos Skaudeiimo_ -
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų 
Geležinis Sudrūtintoias Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugoto]as 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plemų Drabužiuose - 
Rožės Balsamas 
Kinder Balsamas 
Bobriaus Lašai 
Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas -
Nervų Ramintoias - - -
Egzema arba Oaos Uždegimas 

pas Vaikus ...
Groblevskio Pleisteris 

(Kaštavolo) -
Pamada Plaukams - 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduoles nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesjie) 
nkstiį Vaistas (didesnė) 
Akines Dulkelės
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25 
Gyduoles ir Mostis nuo Parkų 

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

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip- 
£i privalo užlaikyti visada mūsų puikias 

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

25c., 50c

25c. 
50c. 

ir $1.00 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c.
75c.

$3.50 
50c.
10c.
10c.
25c. 
50c. 
25c. 
15c 

$1.2
50c 
10c 
35c 
25c 
25c. 
25c. 
50c. 
85c. 

$2.00 
$1.00
?1.25
25c.
25c.
25c.
50c.
15c.
25c.

$1.00
25c.

$2.00
$2.00

$50

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

Macohcas, Macochiene ir Olesinskis kalėjime.
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‘ ‘Čenstakavo Klioštoriaus Slaptybės” turi 
retą pasisekimą. Per vienus metus išpar
duota visa pirmoji laida, todėl,Išleidę ant
rą laidą, mes pagerinom ir dapildėm turi
nį. Kovoje su klerikalizmu ta knygelė 
yra geriausias ginklas. Ji parodo, kaip 
žemai nupuolę ir kokios doros yra tūli 
mūsų dvasiškiai.

Norinti gauti tą knygelę kreipkitės šiuo adresu: 

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

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

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

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

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




