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Norėjo nužudyti Huertą.
Mexico City, 19 d. kovo. 

Susekta suokalbis, kurio tik
slu buvo užmušti dabartinį 
Mexicos prezidentą Huertą 
ir generolą Diatzą. Dešim
tis žmonių, kurie tame įtarti, 
yra suareštuoti. Kaip Hu
erta, taip ir Diatzas yra bu
driai saugojami kariumenės.

Nelaiminga šalis ta Mexi- 
ca!

20,000 lenkų sakalų.
Suvienytose Valstijose yra 

20.000 lenkišku šakaly. Sa
kalai yra sudarę savo jauni
mo draugijas, į kurias prigu
li netik vyrai, bet ir moterįs. 
Sakalai dabar uoliai mokina
si kariško amato, ypač ten, 
kur yra didesnės lenku kolio- 
nijos.

Sakalai davę žodį ant pir
mo savo viršininku paliepimo 
stoti į kariškas eiles ir va
žiuoti Lenkijon.
Šilko darbininkų streikas

Patersono streikas tęsiasi 
jau penkta savaitė ir vyksta 
labai geroj tvarkoj. Dar dau
giau! Jau galima kalbėti a- 1 
pie visuotiną streiką šilko in
dustrijoj. Taip, išėjo ant 
streiko darbininkai didelės 
firmos Smit ir Kaufman. 
Darbininku kooperacija at
eina į pagelbą streikieriams.

Streikas išsiplatino ir Haz- 
letone. Šilko darbininkai Wi- 
lliamsporte irgi rengiasi iš
eiti ant streiko.
Minia apsupo Friedmano 

automobilį.
Daktarą Friedmaną, kuris 

sakosi išradęs naujus vaistus 
nuo džiovos, New Yorko mi
nia apsupo automobily ir mal
davo pagelbos. A bei n ai, kur 
tik jisai nepasirodys—tenais 
ir minios maldaujančiu.

Ligi šiol dar nepasitvirti
no, kad Friedmanas yra suk- 
čium.
Wilsonas priešingas pa= 

skolai Chinijaj.
Šešių didžiųjų valstijų pi

niguočiai, ju tarpe ir ameri
koniški, yra sutarę duoti Chi- 
nijai milijoninę paskolą. 
Wilsonas dabar atitraukia 
Amerikos bankierius nuo da
lyvavimo paskoloje. Jisai 
sako, kad Suvienytu Valstijų 
kapitalas turįs likti čia jau 
ant vietos. Nereikia jo svai
dyti po visą svietą.

Kiek yra katalikų?
New York 19 d. kovo. Iš

viso po Suvienytu Valstijų 
protekcija yra 23.329.047 ka
talikai. Ant Suvienytu Vals- 
ju kontinento yra 14.312 baž
nyčių, kurios turi veik 18 
tūkstančiu kunigu.

Daugiausia kataliku gy
ventoju yra New Yorko vals
tijoj, nes pasiekia 2 milijonu, 
paskui seka Pennsylvania, 
Illinois, Massachussets ir tt.

Farmeriai ir trustai.
Chicago 18 d. kovo. Far

meriai, kurie produkuoja 
pieną, pristatomą į Chicagą, 
nutarė nusikratyti trusto glo
bos. Visas pelnas kliūva į 
trusto kišenių. Jie nutarė 
po 1 baland., kada pasibaigia

kontraktas, pristatyti pieną 
savistoviai, be trusto tarpi
ninkavimo.

Tuomet bus geriaus ir far- 
meriams ir miestiečiams.
Pirm vestuvių reikia dak

taro išegzamenavimo.
Dr. Smith ir Glen Ellyn iš 

Chicagos smarkiai agituoja 
už įvedimą nauju teisiu, kad šūvis iš užpakalio, kuris mir- 
kiekvienas vyras ir moteris, 
pirm negu susijungs dėl ženy- 
binio gyvenimo, būty gerai 
išegzamenuoti daktaro. Tik
tai tuomet, jeigu daktaras 
pripažįs juos esant atsakan
čiais ir sveikais dėl ženybinio 
gyvenimo - jie galės susi
tuokti.
Gompers priešingas mini- 

maiiškai algai.
Dabar visoj Amerikoj va

roma. smarki agitacija, kad 
būtu išleista įstatymai apie 
minimum algą, mažiau ku
rios nevalia būty mokėti. 
Panašius billius rengiasi į- 
nešti į legislaturas valstijų 
Illinois, New Yorką, Wiscon
sin, Minnesota, Oregon.

Gompers, kaipo parsidavęs 
darbo vadovas, yra priešin
gas tam geram sumanymui. 
Jisai nesigėdi agituoti prieš 
tą naudingą įstatymą, už ku
rį kovoja viso pasaulio dar
bininkai.
Krutanti paveikslai baž

nyčiose.
Vakaruose labai blogai se

kasi protestony ir metodistu 
bažnyčioms. Kad pritrau
kus daugiau kvaily aveliu, 
sumanė rodyti krutančius 
paveikslus savo bažnyčiose. 
Paveikslai bus rodomi dau
giausia iš šventos istorijos. 
Nauja sufragisčiy paroda.

Washington. Sufragistes 
rengia parodą ant 7 d. balan
džio, kada čia atsibus extra 
sesija kongreso. Paroda ne
bus tokia didelė, kaip inau
guracijos dienoj. Sufragis
tes pasiys savo delegates ir 
į kongresą.
Illinois valst. legislaturoj.

Illinois valstijos legislatu
roj yra 4 socijalistu atstovai, 
kurie labai smarkiai darbuo
jasi. Jie jau įnešė visą eilę 
billiy, kurie yra naudingi 
darbininku klesai.

Vienas billius draudžia ka
pitalistams boikotuoti darbi
ninkus, antras—garsinti me
lagingas žinias apie pareika
lavimą darbininku, trečias 
reikalauja panaikinimo 
junction teisėju.”

Canada stato laivus.
Canada nori prigelbėti An

glijai statyme nauju karišky 
laivy. Canados parlamentan 
įnešta billius, kuriuo reika
laujama, kad būty paskirta 
$35 milijonai laivyno reika
lams.

Per metus 106 bombos.
New Yorko policijos komi- 

sosius Dougherty praneša, 
kad sutvėręs speciališką de
tektyvu biurą dėl susekimo 
ty žmoniy, kurie užsiima 
bomby mėtymu.

Pereitai metais New Yor
ke mesta 106 bombos.

Sutverus tam tikrą detek
tyvu biurą, kad tik nepasi- 
dauginty mėtymas...

Graikijos karalius
* užmuštas.

Solonikai 18d. kovo. Grai
kijos karalius Jurgis užmuš
tas šiandien po piety, kada 
jisai ėjo gatve. Į jį paleista

tinai sužeidė karalių. Neuž- 
ilgio karalius mirė. Į jį šo
vęs graikas, kurio pavardė 
Aleko Shoinas. Sakoma, kad 
tai ne politiškas kerštas, bet 
pamišėlio-maniako darbas. 
Užmušėjas tuoj aus areštuo
tas ir jau vedamas tardy
mas.

Karalius buvo atvažiavęs 
į Solonikus, kuriuos atimta 
iš po Turkijos valdžios. Į So
lonikus pribuvo Graikijos sos
to įpėdinis Konstantinas, ku
ris komanduoja Graikijos ka- 
riumene Janinos apskrityj. 
Konstantinas dabar liekasi 
Graikijos karalium.

Užmuštasis karalius buvo 
sūnus Danijos karaliaus 
Christiano IX. Karalius tu
rėjęs 67 metus amžiaus. \

Indijoj badas.
Indijoj siaučia didelis ba

das. Milijonai žmonių vaikš
čioja be uždarbiu. Indija y- 
ra po Anglijos 
santi viena iš 
pasaulio šalių.

80 laivelių
Hamburg (Vokietija) 18 d. 

kovo. Naktyj ant jūrių siau
tė baisi vėtra. Kaip prane
ša, tai nuskendo nuo 70 
80 laiveliu. Kiek žmonių 
vo dar tikrai nežinia.

Bosai streikuoja.
Kopenhagen 18 d. kovo. 

Bosai, kurie susirišę į gene- 
rališką savininku organizaci
ją, apskelbė “lockautą” 30.- 
000 darbininku, užimtu prie 
namu statymo.
Neužsitikėjimas Franci- 

jos ministerijai.
Franci jos ministerija, ku

rios pirmuoju ministeriu yra 
socijalistu persivertėlis Bria
nas, susilaukė neužsitikėjimo 
iš atstovu- Didžiuma parla
mento balsavo prieš Briano 
ministeriją.

Matomai, artinasi Briano 
puolimo valanda, nes jokiu 
reformų Franci jai jisai nesu
teikia.

Belgijoj bus visuotinas 
streikas.

Brusselis 19 d. kovo. Bu
vo sakoma, kad Belgijoj jau 
nebus visuotino streiko, ka
dangi pirmasai ministeris bu
vo pasižadėjęs gražumu susi
taikinti su socijalistais ir su
teikti visiems lygią balsavi
mo teisę. Bet valdžia pasi
rodė esanti melagė ir jungti
nis komitetas, kuris rūpina
si išgavimu visuotino balsa
vimo, vėl agituoja už streiką. 
Streikas bus apšauktas 14 d. 
balandžio.
Bombos siųsta per pačtą.

Kalkuta 18 d. kovo (Indi
ja). Kada pačtos klerkai, 
susortavę, pradėjo štampuoti 
kelis pačtos siuntinius, tuo
met atsitiko smarkus sprogi
mas. Pasirodė, jog 4 pake
liuose laišku pavidale buvo

siunčiamos bombos. Siunti
niai buvo adresuoti 4 angliš- « 
ky laikraščiu redaktoriams.

Trįs pačtos klerkai smar
kiai sužeisti ir nugabenti į i 
ligonbutį.

Kaip galima tikrai spręsti, 
tai esąs kerštas indusu, ku- ; 
rie jau pradeda nerimauti po 
Anglijos globa. '
Dideliuose miestuose žmo

nės ilgiau gyvena.
Berlynas. Tvirtinama, kad : 

Vokietijos didmiesčiuose žmo
nės ilgiau gyvena, negu maž- : 
miesčiuose. Mat, didmies
čiuose daugiau žiūrima higi
enos ir švaros, o taippat yra < 
daugiaus ligonbučiy ir geres
niu daktaru.
Turkai sumušė bulgarus.

Konstantinopolis 19 d. ko
vo. Turkai giriasi, jog tu
rėję didelį laimėjimą ties 
Tčatalijos fortais. Jiems būk 
tai pavykę išmušti bulgarus 
iš ju pozicijos. Iš abieju pu
siu yra daug užmuštu ir su
žeistu.

Sako sufragistes reikia 
išvežti iš Anglijos.

Londonas. Lordas Cecil už
sipuolė ant policijos parla
mente, kad ši taip žiauriai 
elgiasi su sufragistėmis. Ji
sai sako, kad visas smarkiau
sias sufragistes ..reikia išga
benti iš Anglijos.

Žydų vargai.
Žydu-sionistu atstovai apva

žiavo Palestiną, Serbiją, Grai
kiją ir kitas šalis. Jie sako, kad 
Graikijoj ir Rumunijoj žydu 
padėjimas esąs labai blogas. 
Geriau buvę po turkais.

Dega žibalo šaltiniai.
Bucharest 19 d. kovo. Už

sidegė 7 žibalo šaltiniai, ku
rie priguli akcijonieriu kom
panijai. Inžinieriai ir dar 6 
žmonės užtroškinti.

Rezignuoja policijos 
viršininkas.

Paryžius 20 d. kovo. Re
zignuoja iš savo vietos Pary
žiaus policijos viršininkas 
Louis Lepine. Jisai pildė sa
vo tarnystę per 20 metu ir 
atsižymėjo, kaipo uolus pil- 
dytojas prisakymu buržuazi
nės valdžios.

Paskutiniu laiku jisai tu
rėjo daug vargo kol išnaiki
no visokiu razbaininku šai- 
kas.

Tripolyj dar neramu.
Nors Italija jau seniai už

ėmė Tripolį, vienok ten nėra 
pilnos ramybės. Štai keli tri- 
poliečiai užpuolė ant itališko 
forto. Užmušė itališką lei
tenantą ir kelis kareivius. 
Taip pat ir iš sukilėliu pusės 
užmušta keli vyrai.
Popiežius gailisi užmuš“ 

to karaliaus.
Popiežius didžiai susijudi

nęs iš priežasties nušovimo 
Graikijos karaliaus Jurgio. 
Jisai išreiškė naujam kara
liui savo apgailestavimo 
jausmus.
Serbai pyksta ant bulgarų

Serbai pradeda pykti,ant 
bulgaru, kad šie nori pasisa
vinti visus karės laimėjimus 
ir užimti visas teritorijas, 
veik nieko nepaliekant ser
bams.

policija šiais metais susekusi 
dar 43 slaptus paleistuvavi
mo namus.

Tos skaitlinės 
už save.
Girtuokliams

Nors Rusijos 
išgeria degtinės 
800 milijonu rub., bet būtu 
gerai, kad gertu dar dau
giau. Todėl pinigu ministe- 
ris pernai buvo įnešęs III Dū
mon sumanymą įsteigti Pe
terburge mokyklą (kaip ir u- 
niversitetą), kur profesoriai 
skaitytu Inkcijas apie degti
nės naudingumą. Mokytu 
daktaru tarpe atsirado vie
nas, kuris sakėsi galįs priro
dyti, jog žmogui degtinė ei
nanti sveikaton, tik jos rei
kia gerti nepodaug, kasdien 
po pusbutelį (tokio ęlidumo, 
kaip monopoliuose parduoda
ma.) Valdžiai tokio profeso
riaus žodžiai labai ėjo prie šir
dies, bet Dūma išjuokė visą 
profesoriaus mokslą ir neda
vė pinigu, o pasakė: “gana 
jau žmonės geria ir neragi
nami ir be mokslo pritarimo; 
gėdą turėkite, jus norite dar, 
kad ir mokslas prisidėtu prie 
žmonių nugirdymo.” Taip 
užgėdinti ministerial paliko, 
kaip musę kandę. Šiemet 
valdžia prašo Dūmos .įsteigti 
girtuokliams ligonbutį (insti
tutą)—tam reikia 400 tūkst. 
rub. ir po 85 tūkst. kasmet. 
Ten bus gydomi alkoholikai, 
kuriu kūnas yra jau permir
kęs degtinėje. Vadinasi, 
gerkite, nebijokite—pagydy- 
sime!

Kratos.
Šiomis dienomis 

Austrijos pasienyj, 
su dideliu kareiviu 
re kratas gr. J.
dvarininko Gutovskio ir dar 
keliy lenku dvarininku dva
ruose ir miškuose. Ypač bu 
driai krėtė Potockio dvarą ir 
miškus. Kratą darė 50-ties 
varstu plote. Sako, kad krė
tę įskundus rusu sąjungos 
veikėjams, kad Potockio ir 
kitu dvarininku miškuose 
slepiasi lenku sukilėliai. 
Eretikai jieškoję ginklu, te- 
čiaus nieko neradę, 
kis, turėdamas ligi 
dešimtiniu miško, 
daugybę miško sargu,
gi laikąs didelį ugnegesiy 
būrį. Tuos tai miško sargus 
ir ugnegesius ir turėję, ma
tyt, omeny skundikai.

c
Romanovų jubilčjus.

Kad pažymėti Romanovu 
giminės viešpatavimą Dūma 
paskyrė 150 milijonu rubliu 
žemės pagerinimo reikalams 
—sausinti balas, paversti dy- 
kaviečius dirbamomis derlin
gomis žemėmis, 
mokyklas ir 1.1. 
Dūma paskyrė 
zėju Maskvoje.
zėjuje turi būti surinkti į- 
vairiausi daiktai iš visos Ru
sijos valstybės. 20 milijonu 
Dūma paskyrė mokytoju se
minarijoms steigti. Turi bū
ti įsteigta 93 mokytoju semi
narijos. Taipogi, kad pažy
mėti šias sukaktuves, su
rengta neva “amnistija.”

Daugelis tikėjosi, kad ga- 
’ lės susilaukti dideliu permai

nų, vienok kitaip išėjo.

Keista amnistija.
Daug kas laukė, kad suė

jus trims šimtams metų nuo 
cary Romanovu viešpatavi- : 
mobus išleistas manifestas. 
' Jgišiol nieko tikro apie ma
nifestą negalima pasakyti.

Buvo pranešta, kad žymus 
rašytojas Maxim Gorkij ir 
anarchistas P. Krapotkin ga- 
ėsią grįžti Rusijon. Bet juo

du nenori naudotis ta caro , 
malone. “Pomilovanijas” 
gavo daug juodašimčiu. Žan
daru išsiųsti ištrėmiman, ro
dosi, galės sugrįžti. Bet ka
torgos kaliniams veik jokio 
palengvinimo nėra. Jiems 
tą dieną davė tik daugiau 
mėsos ir leidę laišką parašyti . 
namo. Smulkesnės žinios a- 
pie amnistiją dar neatėjo.

Ką išgirdo Dūma apie 
katorgą.

Dūmos atstovai socijalistai 
surinko visas žinias apie pa
siutusį žvėriškumą valdžios 
šuniuku kalėjimuose. Soci
jalistai užklausia ministeri- 
; os, ar ji nubaudė kaltinin- 
<us-viršininkus. Bet juoda
šimčiu Dūma tik saldžiai pa
sijuokė iš tu baisiu kančių, o 
Puriškevičius, tasai caro kū
mas, nesidrovėjo pasakyti: 
“ir jums taip bus!”

Štai Gardino kalėjime kali
niu kankinimą, pripažino net 
vyriausias kalėjimu viršinin
kas. Tenais mušta kalinius 
akmenais, įvyniotais į skudu- 
rius.

Rygos kalėjime, kada at
skaito 10 rykščių, tuomet 
žaizdas pabarsto druska ir 
vėl pliekia.

Orio kalėjime veik visi ka
lniai mušami raktais. Taip 

elgiamasi visur!
Tai kas daroma kalėjimuo

se! Tuo tarpu kunigėliai lai
ko sau mišias už Romanovu 
sveikatą!

Sako, būk norėję carą 
užmušti.

Peterburgas, 16 d. kovo. 
Rusu šnipai susekę draugiją, 
kurios tikslu buvo nužudyti 
carast Kada policija norė
jusi suimti 4 studentus, tuo
met šie nusižudė.

Uždarė lenkų kultūros 
draugiją.

Valdžia vienu plunksnos 
pabraukimu uždarė “Lenku 
Kultūros Draugiją”, kur 
spiečiasi spėkos lenku inteli
gentijos.

Prostitucija.
Kadąngi ne turčių mote

rįs, bet vargingiausiu gyven
toju dukterįs, pakliūva pa
prastai į paleistuviavimo ža
bangus, t. y. į taip vadina
mus viešus namus, neproša- 
lį bus pažiūrėti nors į vieno 
miesto skaitlines, ydant su
pratus, kiek ta baisi šių die
nu visuomenės sutvarkymo 
žaizda, ryjanti auky. Liepo- 
juje esama dabar pačiame 

. miesto centre 9 vieši namai. 
, Netrukus visas tas įstaigas 
. ketinama iškelti į mažai ap

gyventą priemiestį, “Vel- 
. nio” sodžių vadinamą. Po 
. policijos atvira priežiūra e- 

sama 452 prostitutės. Be to

Ką veikia kunigų drau 
gijos?

Kaune atsibuvo visuotini 
susirinkimai keliu kuniginiu 
draugijų. Tie susirinkimai 
parodo, kad kunigu darbas 
visai ne taip tarpsta, kaip, 
rodosi, turėtu tarpti.

Juodoji Saulė.
Net kuniginė “Viltis” pri

pažįsta, kad “Saulės” skyrių 
skaičius puola žemyn. Štai 
iš 68 skyrių gyvais pasirodė 
tik 34. Daugelis skyrių ne
žino ką veikti. Nauju mo
kyklų atidarinėti valdžia ne
norinti leisti.

Geriaus eina su “Saulės” 
namais Kaune. Jau surinkta 
70,000 rubliu, o reikia dar 
50,000 rub. Pinigus sumetę 
ne tiek Lietuvos žmonės,kiek 
pp. Tumo su Olšausku su
rinkta pašaliais.

“Blaivybės” draugija.
“Blaivybė” turinti 172 

skyrių. Daugiausia skyrių 
Kauno gub., mažiausia Su
valkijoj.

Knygų draugija praėju
siais metais išleidusi 75,000 
ekzemplioriu. Nariu drau
gija turinti 29,201. Iš ju ti
kru blaivininku tik 5,000. 
Argi ne komedijos su tokia 
blaivybe! Per metus skyriai 
turėję įeigu 41,692 rub

Baigiant ruošti “Laisvę 
spaudon, atėjo iš Vilniaus 
laikraščiai, kurie praneša a- 
pie caro suteiktą amnistiją. 
Skubiname pranešti apie tai 
tiems savo skaitytojams, ku
riems tatai rūpi.

Paliuosuojami tie, kurie 
pasisavino pavestuosius ju ži
niai pinigus, ne daugiau, 
kaip 1000 rub., jeigu tik su
grąžino visus išaikvotus pi
nigus ligi vasario 21 d. 1913 
metu.

Paliuosuojami nuo teismo 
ir baudos nusikaltusieji prieš 
punktus §§ 93, 94, 103, 104, 
106, 107, 1575, o taip-pat 
nusikaltusieji prieš spaudos 
punktus 128, 129, 132 (laiky
mas ir platinimas nelegali
uos literatūros.)

Ta amnistija nepaliečia 
vagiu, apgaviku, valstybės 
išdaviku, šnipu, ir tu, ku
riems atimtos piliečiu teisės. 
Jiems sumažinama bausmė 
trečdaliu.

Baustini bei nubausti tvir- 
tovėn, areštantu rotosna, 
pataisos namuosna gauna su
mažinimą bausmės ant treč
dalio.

Nuteistiems katorgon bau
smė sutrumpinta trečdaliu. 
Vadinasi, iš to pasinaudos ir 
socijalistai, nuteistieji kator
gon.

Nuteistiems katorgon iki 
gyvos galvos bausmė su
trumpinta iki 20 metu.

Ištremtiems ir išbuvusiems 
ištrėmime ne mažiau, kaip 9 
metus, galima pasirinkti ap
sigyvenimo vieta.

Paliuosuojami taip-pat nuo 
tardymo ir teismo pabėgu
sieji nuo kareiviavimo, jeigu 
jie sugrįžo Rusijon ligi vasa
rio 21 d. 1913 metu, ar su- 
grįžš ne vėliau, kaip 1914 m.



LAISVE

Spaudos Balsai Bekalbių tauta.

Pastaruoju laiku tai vienas, 
tai kitas mūsų laikraštis atsi
liepia apie farmerius. Mato
mai, daug kam parūpo far- 
meriu gyvenimas. Kad Vi
suomenė daugiaus žinotu apie 
farmeriy padėjimą, “Dilgė
lės” kviečia pačius farmerius 
įkurti savo draugijas ir infor
macijų biurus.

“Tokį biurą gali jkurtpačios koloni
jos, jei jos bus susidėję j ūkiškas drau
gijas. Taigi pirmiau reikia organizuoti 
farmerius”.

“Dilgėlės” prašo savo skai
tytoju— f armeriu atsiliepti. 
“Laisvei” taip-pat malonu 
būtu daugiaus pranešti savo 
skaitytojams apie lietuvius 
farmerius.

Šv. Patricko diena.
Airiai tautininkai ir kleri

kalai su didele iškilme šven
tė 17 d. kovo savo tautišką 
šv. Patricko šventę. Airiy 
tautininky vadovas mušė te
legramą į “Boston Ameri
can”, kurioje sako, kad nie
kuomet dar airiu situacija 
neišsirodė taip gera, kaip 
šioj valandoj.

Amerikos lietuviai dėlei 
daugelio priežasčių airiu ne
myli. Betgi klaidinga būtu 
neprijausti airiams tuomet, 
kuomet jie veržiasi prie tau
tiškos laisvės pačioj Airijoj.

Bet ar supranta dievoti ai- 
rišėliai, kad ju kova tik dėl
to pradeda sekties, jog Ang
lijoj taip smarkiai pakilo so- 
eijalistu ir pirmeiviu spėkos, 
o nupuolė atžagareiviu galy
bė? Ar jie tai supranta?

Sąjunga ir Susivienyjimas
“Tėvyne” rašo:

“Kasgi nenorėtų, kad santikiai Susi- 
vienyjimo su Sąjunga, kaipo dviejų pro- 
gresyviškų organizacijų, — viena apdrau- 
dos, kita politikos, —nebūtų geri? Tiktai 
santaikoje gyvenant ir galima pasek
mingai pasidarbuoti savųjų žmonių la
bui”.

“Tėvynė” pasidžiaugia iš 
“Kovos”, kuri pasakė, kad 
kiekvienas sąjungietis pilnai 
gali agituoti už Susivienyji- 
mą. Žinoma, tas “Kovos” 
pastebėjimas visiškai teisin
gas.

Bet kodėlgi “Tėvynei” taip 
nepatinka Kazio Švogerio kri
tika p. Liutkausko (to šulo!) 
prakalbu. Tegul “Tėvynė” 
žino, kad socijalistai labai 
puikiai supranta jos politika
vimą. Ji visuomet nori šį-tą 
gauti, bet nieko neduoti. Pa
peikite nors retkarčiais to
kius šulus, kaip Liutkauskas 
ir Sirvydas, kurie daugiausia 
šmeižia socijalistus, tuomet 
pasirodysite bent šiek-tiek

• bešališkais.

Šiauriniai kamčadalai gali 
skaitytis bekalbiu tauta. Ne
manykit, jog tai nebyliai. Jie 
moka kalbėti, bet liko euro- 
pietiškos civilizacijos taip už
guiti, jog beveik visai persto
jo kalbėti. Senus savo pada
vimus, pasakas, senobinius 
papročius, šamanišką tikėji
mą jau beveik visai užmiršo. 
Tiesa, jie dabar yra krikščio
nis,—bet tik vardu... Žaislai, 
visuomeniškos apeigos, dar 
neperseniai taip sudėtinos ir 
originališkos — išnyko ir ju 
vietos nieks neužėmė.

Rašėjui Tanui prisiėjo iš
gyventi su kamčadalu būriu 
girinėj grįtelėj per tris paras. 
Ir ve ką jis rašo: “Per visą 
tą laiką jie sėdėjo, pakurda
vo ugnį ir tylėjo, virė žuvį, 
valgė ir’vėl tylėjo, ėjo gulti, 
keldavosi ir vėl pradėdavo 
tylėti. Savo gyvenime aš ne
sutikau tokios bekalbės tau
tos”.

Tai taip civilizacija moka 
užguiti barbariškas kiltis. Ci
vilizacija sunaikino barbariš
ką kultūrą — pati nieko gera 
neduodama tiems barba
rams. Ir negali kitaip būti, 
jei civilizacija platinama su 
šautuvo, su supuvusio tavoro 
ir nekaltųjų krauju aplieto j 
kryžiaus pagelba. Tik nema
nykit, jog ant to kryžiaus 
Kristaus arba pirmųjų krikš
čioniu kraujas. Tą kraują 
kunigai jau seniai nuvalė ir 
kryžius dabar plūdo stabmel
džiu kraujuose; kryžius tar
nauja ne dūšių išganymui, 
kurios to kryžiaus visai ne
reikalauja, bet jis tarnauja 
turčių kišeniaus apginimuk 
Nedykai kryžius labai pana
šus į kardą. Ir kamčadalai < 
likos su prievartos pagelba 
apkrikštyti, bet tas krikštas 
jiems net liežuvius surišo.

Z. Aleksa.

10,000 galima iš= 
gelbėti.

E. F. McSweeney, narys 
Massachusetts pramonės ne
laimiu komiteto, kalbėdamas 
anądien Bostono centrališkos 
darbo unijos susirinkime, tarp 
kitko, pasakė, jog Massachu
setts valstijoj kas metas nu
miršta dešimts tūkstančiu 
žmonių, kurie, gerai tvarkai 
esant, galėtu gyvent dar po
rą dešimčių metu. Beto, ap
skaitoma, kad šioj valstijoj 
nuolat yra 120,000 sergan
čiu, kuriu pusė galėtu leng
vai to sirgimo išvengti, jeigu 
atsakančiai būtu pildomos 
darbininku apsaugojimo tai
syklės. Sulyg jo žodžiu, tas 
pramonės nelaimiu komite
tas galėtu labai daug tame 
dalyke pasidarbuoti ir pagel
bėti, jei tik jisai to norėtu. 
Jo veikimas labiausia turėtu 
būt atkreiptas į tai, kad pri
versti darbdavius pildyti vi
sus įstatymus kaslink apsau
gojimo darbininku sveikatos 
ir gyvasties. Tie įstatymai 
dabar jau gana atsakanti, tik, 
sulyg jo žodžiu, iki šiam lai
kui komiteto veikime visą lai
ką tęsėsi kokis tai apsileidi
mo ir pašalinės įtekmės siū
las.

Toliaus tas kalbėtojas dar 
pridūrė, kad tos įvairios pa
šalinės įtekmės jau ir pir- 
miaus pražudė daugelį geru 
ir humanišku sumanymu pa
gerinimui durbininku būvio.

Galop jisai išreiškė viltį, 
jog šis komitetas, energiškai 
veikdamas, galėsiąs labai 
daug gero darbininkams pa
daryti.

Gal tas komitetas ir galėtu 
šį-tą pagerinti, jeigu tik jis 
įstengtu pergalėti tas pašali
nes įtekmes. Bet męs žino
me, kad visoki buržuaziški 
komitetai visada atsidavę 

pašalinėms įtek
mėms”, o ne savo tikram 
darbui. Todėl menkai ką ga
lima tikėtis ir nuo šito komi
teto, kol jame nebus darbi
ninku partijos žmonės.

J. Stropus.

; vien tik

Laukinių ištvirkt“ Į 
n imas.

Naujas teatrų 
trustas.

New

Vienur ir kitur.

Tarpe lenkų.
Męs sakome, kad santikiai 

tarpe įvairiu lietuvišku drau
gijų ir veikėju gana aštrus. 
Bet pas lenkus tie santikiai 
dar aštresni. Štai So. Bosto
no lenkiškas kunigas liepęs 
areštuoti kelis “sakalus”, ku
rie dalino lapelius, kviečian
čius į tautišką susirinkimą. 
Iš tos priežasties tautiškas 
laikraštis “Dziennik Związ- 
kowy” rašo:

“Argi jau pekla prasidėjo tarpe bjau
rių kunigų valstijose Naujos Anglijos? 
Iš ten tik plaukia neapykantos nuodai ir 
kurstoma liaudis prie brolžudiškos ko
vos”.

Toliaus tautiškas dienraš
tis vadina visus kunigus to
kiais vardais, kuriu jie, rodo
si, užsipelnė.

Koks betgi skirtumas tar
pe lietuvišku ir lenkišku pirm
eiviu! Mūsiškiai “pirmeviai” 
šiandien be klebonijos globos 
nei žingsnio nedrįsta žengti. 
Ligišiol nematyti jokio ženk
lo, kad nors, padėkime, “Tė
vynė”, palyginamai, pažan-

j {vairiu krikščionišku tikę1- į 
jimu dvasiškija neša visai ne- \ 
tikusią krikščionystę į įvai- ! 
rius žemės kampus,— o neti
kusi kunigu taktika tik tvir- • 
kiną žmones. Kunigu nuneš
ta krikščionystė laukiniams < 

i išpradžiu lieka perkošta per 
europietiškų prietaru ir ka
pitalistišku pageidavimu koš
tuvus. Kunigas eina pas lau
kinius ne pats vienas: jį lydi 
valdininkai, prekėjai ir ka
riška spėka. Tiesa, ir patįs: i 
kunigai kartais būna kapitar-: 
listišky kompanijų agentais;, J 
ką turi girti ne tiek naują 
tikėjimą, kiek seną tavorą;. Ir 
laukiniai praktiškai tuoj per- ’ 
si tikrina, ką vertas tasai; tikė- j 
jimas. Laukiniam žmogui į 
kala į galvą, kad jis nevog- ’ 
tu, neužmušinėtu, kad mylė- . 
tu savo artimą ir t. t. Tam i 
pat laike valdininkai, preki
jai ir kareiviai apvagia, rau
kinius, išžudo ju tūkstančius 
ir kita tiek nukankina.. Lau
kinis tuoj pamato, koks skir
tumas tarp žodžiu ir darbu ir 
ir jis pradeda bijotis ir neap
kęsti baltuosius ir ju atneštą 
tikėjimą. Jei dar męs čiapri- 
dėsim tuos begalinius ginčus 
ir vaidus, kurie nulat verda į 
tarp kunigu-protestantu ir 
kunigu-kataliku, tai aiškiai 
suprasim, kokį tvirkinimą ne- ( 
ša krikščioniški kunigai, pa- 
dėdami kapitalistams ir viso 
kiems, lupikams materijai^- • 
kai ir dvasiškai pavergti lau
kimus. Jei kada ir atsiranda 
doresnis misijonierius, tai 
tu naivišku misijonieriu pra
kalbas pataiso prekėju ir ka
reiviu darbeliai, kurie aiškiai 
praktiškai išdėsto, koki krik-

f

Praėjusią savaitę
Yorke susitvėrė naujas teat
ru trustas po vardu “Colum
bia Amusement Company,” 
kuris prarijo kitą didelę teat
ru kompaniją “Western 
Wheel.” Šis naujas trustas 
dabar valdys visus komedijų 
ir vodeviliu teatrus Suvieny
tose Valstijose ir Kanadoje. 
Trusto turtas siekia nema
žiau $15,000,000. Trustui 
tarnauja daugiau negu 4000 
aktorių ir aktrisy, kurie gau
na už vieną sezoną apie $6,- 
500,000 algų. Daugumas tu 
aktorių lošia dideliu miestu 
teatruose, bet nemaža j u da
lis keliauja ir po mažus mies
telius ir kaimus, ir lošia tam 
sykiui nusamdytose salėse 
arba ir savo pastatytose bū
dose.

Minėtos dvi kompanijos 
pirma buvo konkurentais 
tarp savęs, bet jau nuo tūlo 
laiko vedė tarybas, kurios ir 
užsibaigė susiliejimu į vieną 
trustą.

Iš Bc-stono teatru tam tru
stui priklausys du: “Casino” 

j ir “Gaiety.” Naujai išsipe- 
i rėjęs trustas pradėsiąs veikti 
nuo ateinančio rudenio. Ti
kimasi, kad tas pagerins vi
sus komedijų teatrus ir pa
čius lošdmus. Klausimas, 
vienok, kaip tas atsilieps ant 
aktorių ir jų algų?!

J.. Stropus.

Užgęso žvaigždelė, taip ma
loniai sužibėjusi ant mūšy 
tautiškos padangės. Mirė po
etas, ne tas eiliy kalikas, ku- 
riy taip daug, bet poetas, 
kaip sakoma, “iš dievo ma
lonės”. Męs kalbame apie 
Zigmą Gėlę-Gaidamavičiy,19 
mėty vaikiną, kurį nuskynė 
žiauri džiovos liga ir kuris 
jau buvo suspėjęs apdovano
ti mus tokios švelnios, tokios 
prakilnios poezijos vaizdais.

“Aušrinė”, moksleivių laik
raštis, sako: “toksai jau mū
šy tautos likimas: nespėja ta
lentas dar išbujoti, pražydė
ti, o žiūrėk mirtis jau ir nu
skynė jį. Taip pačioj jauny
stėj mirtis nuskynė Vaičaitį, 
Biliūną, Steponaitį, Guraus
ką ir dabar Gaidamavičių. 
Vos pradėję gyventi,jie grei
tai ir užbaigia savo žemės ke
lionę. Jie, lyg meteorai: at
skrido į mūšy šalį, sužibo 
valandėlei ir vėl užgęso, vėl 
kur tai dingo”...

O kiek dar užgęso antralaip- 
sniy žvaigžde] iy, kurios ne
spindėjo taip aiškiai, bet ku- 
riy šviesa mums buvo taip 
reikalinga!

Nenoroms prisieina suly
ginti Vaičaičio-Kudirkos-Bi- 
liuno-Steponaičio Gėlės liki
mą-gyvenimą su tais ketu- 
riy klesy vaikinais, kurie se
mia sau išmintį Kauno ir 
Šeiny seminarijose-kazarmė- 
se. Tenais giltinė nesišvais
to. Jeigu kuriam kunigėliui, 
ar bent kandidatui į kunigė
lius, giltinė pagrąsina dar už 
devyniy myliy, tuojaus gimi- 
niy ir klebony kišeniai plačiai 
prasiveria ir tie pinigai atne
ša išpradžiy sveikatą, o su 
laiku ir pilvą.

Jiems nereikia kankinties, 
jy dvasia nesiblaško. “Svei
ka Marija” ir doleris už pote
rį—nereikalauja galvos kvar- 
šinimo. Pasikeikti iš sakyk
los, paagituoti už kapitalistą 
—irgi nereikia daug išmin
ties ir daug svarstymo. Pa
virtę į storžievius ir nustoję 
jautrumo, jie tenkinasi su
puvusiais idealais ir kei
kia viską, kas kvepia nauja 
dvasia.

Lietuviška liaudis įgijo 
mokslo ir patirimo tik iš svie
tiškos inteligentijos. Nors pa
ti inteligentija neina vienodu 
keliu, nors ji pati suskilusi 
į socijalistus ir pirmeivius— 
vienok tik ji nešą gyvybę ir 
rodo naujus kelius, naikinda
ma kliūtis.

Bet nėra laimės ir pasise
kimo be kentėjimo ir perse
kiojimo. Kovoje prieš juodą
ją galybę turi augti ir stiprė
ti jaunosios pajiegos, kurias 
neparlauž ir pikčiausias vėjas!

J. J. NIEN1US.

ALDONA
(Užbaiga.)

Jonas paraudo ir prikando liežuvį. Jis 
prisiminė, kad esąs tik žemės dulkė! Ko
kią, varge, jisai gali suteikti apsaugą Al
donai.

Jonas nuleido galvą ir valandėlę tylė
jo. ; Pagaliaus jisai sumanė pakreipti kalbą 
į kitą pusę.

—Kaip tamstai pavyko išvažiuoti nuo 
tetos? Ar tamsta slaptai ištrūkai?

Aldona sudrebėjo, tarytum būtu bu
vusi šalčio apimta ir tarė, veidą rankomis 
prisidengdama:

—Oi,baimės turėjau.
—Suprantu,—tarė Jonas,—bet kaip 

puikus buvo pienas slapto išvažiavimo.
Sulig tais žodžiais kalba jiems vėl nu

trūko, kaip tai sakoma, “nesiklejavo”. Jo
nas aiškiai matė, kad Aldona jo nemyli.

Aldona atsisėdo prie lango ir įbedė a- 
kis į tamsą. Po valandėlės ji užniūniavo 
kokią tai latvišką dainelę. Paskui per
traukė ją ant puses žodžio ir ėmė bučiuoti 
žiedą, kurį turėjo ant piršto.

Jonas praskiedė, tarytum pavydėda
mas:

—Turbūt, tamstai tas žiedas labai 
brangus?

—Tai mano broliuko!--atsakė Aldo-

Laisvoji Sakykla.
Prie spaustuvių darbi= 

ninku klausimo.
Męs, X spaustuves darbi

ninkai, pilnai pritariame drg. 
Spaustuvės Darbininko su
manymui—įsteigti Spaustu
vių Darbininku U h i ją pa
gerinimui savo būvio. *

Geistina, kad viii, kurie 
mano prigulėti į minėtą uni
ją, atsišauktu per “Laisvę”, 
kas pagreitintu tos draugijos 
ar unijos įsteigimą. ’•

Spaustuvių darbininkai, 
kaipo kasdien susidurianti 
su rašliava, gali skaitytis 
apšviestesniais už kitų pro
fesijų darbininkus, p vienok, 
męs lengviaus duodamės iš
naudoti savo darbdaviams, 
negu papraščiausi angliaka
siai ar fabriko darbininkai! 
Juk tai absurdas!

Taigi, spaustuvių darbi
ninkai, pratieskime vieni ki
tiems savo juodyluotas ran
kas ir užmegskime tarp sa
vęs ryšį, kuriuo remdamiesi, 
galėsime viešai ir drąsiai tar
ti savo ponams spaustuvinin
kams, kad męs irgi žmonės, 
ir reikalaujame sau žmogiš-

giausias iš tautišku laikraš 
čiy, stotį kovon su -kunigija,

įčioniškyjy misijoniėriy tik-
(lai. Z. Aleksa^

benorime būti išnaudojami, 
į 12, III, 13. Švino Kirminas

teko gyventi su Ilgūnu ir Menkučiu ir aš, 
į juos prisižiūrėjęs, ėmiausi už eilių kali
mo. Dabar esu gana garsus. Štai ir 
šiandien esu užkviestas su referatu.

—Kaip matai, aš ne taip esu nušutęs, 
kaip kiti. Esu vyras garbingas ir dauge
lio guodojamas. Bet visą savo gabumą 
pakloju prieš tamstą. Nuo jūs priguli pri
imti mane ar atmesti. Esu tamstos nu
žemintas tarnas!

Jonas nutilo, pasitikėdamas efekto iš 
savo kalbos.

Mergelė žiūrėjo į žemę.
—Parėjūnas svieto! Valkata!-—tarė 

ji tyliai. Jisai negirdėjo tu žodžiu ta
riant.

—Ką tai reiškia žodis “parėjūnas?”— 
paklausė jinai.

Jonas, nesuprasdamas kame dalykas, 
pasiskubino parodyti savo didelį mokytu
mą.

—Tai reiškia garsu pasauly veikėją— 
poetą!

Jonas dar daugiau jai visko primela-
* > *

Aldona tylėjo. Ji norėjo kogreičiau- 
sia atsikratyti nuo Jono. Jai būtu pati
kęs vyras, kuris būtu įjiegęs ją puikiai už
laikyti, taip užlaikyti, kad jai nebūtu rū
pėjusi rytojaus diena.

-Good bay!—tarė Aldona.- Aš va
žiuoju į kitą miestą pas savo gimines.

Jonas, apimtas meilės karštlige, visai 
nesuprato kame dalykas.

Aldona išėjo iš kambario.
Praėjo kiek laiko ir apie tą merginą 

Jonas išgirdo labai daug negražiu dalyku. 
Ji važinėjo ir jieškojo sau kavalierių. An
gelas pasirodė paprasta avanturistė.

vo.

na.
Ir vėl tyla. Matomai, abudu visiškai 

buvo pritrūkę temy.
Jonas vėl prabilo:
—Ar, tamsta, turi tėvus?
Ažuot atsakiusi, ji sudainavo:

Vėjui tėvui liepiant, 
x Visos šokti turi.

Mat, ir joms pagailo 
Vargšiy žemaitėliy... 
Jūra motinėlė 
Tur dukreliy būrį.

—Tai labai poetiška,—pasakė Jonas. 
—Kiek mėty turėjai, kada atvykai į Ame
riką?

—Aš buvau tuokart visai mažutė.— 
Valandėlę palaukus, ji paklausė.—Bet aš 
ligišiol dar nežinau nei kaip tamstos var
das?

—Tamsta klausi, kaip mano vardas? 
Jei tamstai tas rūpi, aš galiu pasakyti: 
Jonas, Julius Pliu—tis.

—Aš žinau daug gražesnį vardą!— 
atsakė mergaitė.

—Negeroji!—sušuko Jonas,- - visvie- 
na tamsta manęs neužrūstinsi. Palauk 
dar, tamsta mane, mažu, pamylėsi trupu
čiuką. Leiskie tad tamsta ir man pasipa
sakoti apie save. Tad pavardė mano Jonas 
Julijus Pliu—tis. Mano tėvas buvo feld
febeliu laike karės chiny su rusais. Jis bu
vo sužeistas ir iš to mirė. Motina likosi 
našlė. Dvylikos mėty mane paliko tėvas 
mirdamas. Tuomet mane priėmė pas sa
ve dėdė, kuris buvo policijos viršininku 
viename miestely. Septyniolikos mėty 
pabaigiau keturias ‘klesas ir man patarė 
eiti kuniguosna. Betgi pasirodė, kad aš 
neužtektinai dievotas. Melsties ir klūpo
ti man buvo didžiausia kančia. Tuomet 
dėdė, užpykęs, priduoda mane prie daily- 
dės. Pasirodė, kad nedaug teturiu spė- 
ky. Tuomet pasiryžau būti prie dėdės 
raštininku. Teisybę pasakius, aš tingė
jau rašyti, bet tai juk ne bėda. Pradėjau 
dėdės prašyti, kad leisty prie artisty. Ak 
tai savotiškas tarpas—tie artistai ir jy gy
venimas. Aš gana ilgai tryniausi tarpe 
jyjy, lošiau menkas roles, mozojau pa
veikslėlius ir t. t. Bet ir tas darbas man 
nepatiko—mečiau ir jį į šalį. Galy gale 
aš pamačiau, kad aš niekam netikęs. Pa
sižiūrėjęs į dėdės garbę, įstojau kariume- 
nėn, bet ir ten pritrūko man mandagumo. 
Būdamas raštininkėliu, sugalvojau pavog
ti pinigy, na ir pavogiau jy visą pluoštą. 
Kaip žaibas, išdūmiau užsienin. Išpra- 
džiy nusibaladojau Francijon, iš ten Ang- 
lijon. Prašvilpiau visus pinigus ir atsidū
riau ant gatvės, kaipo koks valkata. Pra
dėjau eiti slidžiu keliu ir man grumoj tikras 
pavojus galutinai nusiversti į tą pakalnę, 
kur susitelkę taip vadinami žmonijos iš- 
metos. Pradėjau sukti sau galvą, kaip 
čia pakliuvus Amerikon. Ant laimės tu
rėjau čia kokią tai tetą, pabraukiau jai 
dievobaimingą laišką, primelavau visokiy 
nebūty dalyky, o už mėnesio laiko žiūriu, 
jau ateina laivakortė. Na aš tokiu būdu 
ir išsibeldžiau Amerikon.

—Čia man tuoj pasakė, kad jeigu ne
dirbsiu, tai siysią atgal į Lietuvą. Ant 
laimės likausi geru darbininku fabrike. 
Tai vis geresnis amatas, negu valkatos.
Prie viso to dabar virtau poetu. Taip ma
ne žmonės vadina. Matote, tamsta, man

ZIGMAS GĖLE.

DRAUGUI.
(“Aušrine.”)

Tegu visi jie peikia vargšę šalį 
Ir godžiai klausos kvailio prietaru— 
Aš vienas tik nekeiksiu savo dalį: 
Man gera čia tarp užmiršties tyru... 
Vaidentuvės jaunystės malonios 
Bučiuojamas dažnai bangose įkvėpimo, 
Aš nepasilgau žmonijos tuščios 
Ir jos taip širdį slegiančio siutimo... 
Tegu ji sau...

Pavėsėję birželio 
Dabar man gera: jo šakų tylaus 
Siūravimo maloniai sužavėtas, 
Aš slėpiningo kažinko klausaus...

Augštai ten skamba linksmojo paukštelio 
Daina... Jos garsas, tolumos neapgalėtas, 
Slapčia į aidą virtęs maloniausi, 
Tik virpina, kutena mano ausį.
—O, Drauge, mano mielas! Pas mane 
Ateik čionai bangosna užmiršties;
Ateiki vėl lipšnus, ramus... Tave 
Regėti nenustojau dar vilties... 
Dar man esi tu mielas, kaip seniau. 
Aš noriu tau sapnus dar įstabiau, 
Negu pirma, apreikšti, atidengti, 
Su tavimi paskęst harmonijon tuojau 
Ir ateitin išvieno žengti...
Čia viskas ir gera ir meilu...
Kur tik pažiūri—vien tikra laimužė. 
Visi darbuojas—ir žiūrėt dailu 
Darban j y tan...

Už kaimo tuoj giružė 
Senovės giesmę gainioja, kartoja 
Ir, rodos, savo prieglobstin vilioja 
Mane svajojantį... Taip jos aidai 
Yra galingi, taip ji slėpininga, 
Kad net ne vieną sykį pats manai, 
Ar čia tiktai ne gale stebuklinga 
Yra paslėpta josios šakose...
Tiek grožės, įstabumo giriose...
Drauguži! Tik tavęs man trūksta dar... 
Tu irgi mėgsti tą širdies ramybę...
Čia, pas mane, drauguži!... tuoj, dabar 
Ateik, atskrisk!... Čia mes abudu, 
Atjausdamu gamtos didybę, 
Gėrėsivos šnekta giružės...

Mudu 
Svajosiva, kaip kad seniau tenai 
Svajojova rytais ir vakarais... 
Deja! Kaip buvo puikūs tie rytai... 
Ar atmeni?...

Dangus jau rausta... Eterais 
Vos, vos krūvelė debesy banguoja, 
O saulės dar vis nėra... Paupiais 
Tik šėmas rūkas... kažinkas dainuoja 
Tenai toli... toli... už to upelio— 
Turbūt piemuo, kad mintis išblaškytu, 
Kurios užgulo širdį jo jaunytę...

O mes... nutilę stovi va ant kelio 
Ir, ta daina graudžiąja suvaržyti, 
Tik žiūri va į kilstančią saulytę...

Tad gera mudviems buvo
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Korespondencijos

Paj ieškojimai.

Mūsų gadynes darbininke moteris.

■ 
■
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Fitchburg, Mass.
9 d. kovo LSS. 134 kp. su

sirinkime J. Murnikas per
skaitė So. Bostono kriaučiy 
atsišaukimą. Tuojaus drau
gai suaukavo $4.75.

Po tam draugams Muraš- 
kai ir J. Jakaičiui perėjus per 
stubas dar surinko $8.25. Ži
noma, buvo ir tokiy, kurie 
atsisakė, bet tokiy buvo ne
daug.

12 d. kovo finy soc. sve-„ 
tainėje kalbėjo įgaliotinis So
cialist Party W. E. Daffy. 
Publikos buvo nedaugiausia. 
Kalba patiko. S. B. A.

Milwaukee, Wis.
“L.” N 17 drg. Dilius ban

do atitaisyti mano koresp. 
Jisai sako, kad nuo vakaro 
liko $50 pelno. Aš iš to irgi 
džiaugiuos, kad nepasausin- 
ta kišenius, bet sušlapinta. 
Mat, būdamas “prohibition” 
aš, užsibaigus perstatymui, 
traukiau namon. Apie defi
citą sprendžiau iš ankstybes- 
niy ten laikyty vakary, kur 
būta daugiau žmoni y, negu 
tame vakare.

Kas kita yra apie perstaty
mą. Reikalaujant drg. Di
liui, nurodau tris charakte- 
riškiausias ydas. 1) Imper- 
sonavimas charakteriy pra
dėta išaugšto ir, baigiant 
lošti, nusileista žemyn, kaip 
ledynas nuo Etnos kalno. 
Tas patėmyta pas visus lošė
jus, išimant pora pusberniu- 
ky ir Šmitkę. 2) Dramos 
dailės paslaptis paliko neju
dinta. Jos užmazgą galima 
būty buvus parodyti pra
džioj. 3) Trūkstant didžiu
mos nuo pagirtino laipsnio 
lošime,—autorius nebandė 
išdėstyti tuos trūkumus, nes 
tai darbas lošėjy persiysti

< geresnion pusėn pagirtinu- 
mus, jei nenorima jy nesuga- 

i bumus nurodyti. Prieg tam, 
•galima tiesiog pasakyti kas 
•buvo priežasčia trūkumo: 
kaip tik publika pažino lošė
jus, taip tuoj lošėjy sveti mu- 
;mo vilnos nupuolė irtas iš- 
Reisino mano pasakymą: 
‘“daug ko trūko lošėjams”.

.Kiekvienas dailės mylėto- 
įąjuturi pakelti ir apsaugoti 
ją, bet ne tokiu tad būdu, 
kaip drg. Dilius mano. Tik
ras, pasišventęs dailininkas 
nereikalauja liaury už savo 
darbus. Jeigu norime, kad 
dailė nusilenkty prieš jos 
auklėtinius, 
bet žūti.

Nuo red. 
• nepaprastai 
. turėjome šį -tą išmesti.

Farmington, W. Va.
' Čia yra apie 20 pavienio 

Hietuviy, bet visi paskendę 
i girtuoklystėje. Laikraščiy 
>neskąjto, nes pripažįsta, kad 
(degtinė su alum esą daug 
^sveikesni.

Jamison N 8.
Čia lietuvio yra apie 5 šei

mynos vedusiy ir apie pora 
■tuziny pavieniy. Čia jau 
daug geriau gyvena, ypač 
pavieniai. Jie pagirtinai dar
buojasi. Skaito įvairiu pa
kraipų literatūrą. Geistina, 
kad čia susitverto SLA. kuo
pa (gali ir LSS. kp. Red.).

Gaila tik, kad nevisas mo
teris galima pagirti. Štai 
-neseniai trįs lietuvės nuvyko 
į į artymą miestą. Bepirkinė-
< damos krautuvė-, norėjo ką 
tai pasiimt, bet sučiupo. Vie
ną moterėlę suareštavo, o 2

, pabėgo. Gavo 60 pary kalė
jimo. 'Argi tai gražu?

Darby kitokiy nėra, kaip 
•’.tik angliy kasyklose. Dar
bas eina kuogeriausia, bet 
uždarbiai menki.

J. J. Chesunas.

tai ne jai kilti, 
S. J. Dargužis. 
Kadangi “L.” 
trūksta vietos,

SY i •

einant kriaučiy, tuoj kalbina 
eiti į dirbtuvę. Visuomet 
stengiasi įkalbėti, kad strei
kas bus pralaimėtas. Atsi
randa ir tokiy, kurie įtiki jy 
žodžiams ir pradeda streik- 
laužiauti. Streiklaužiy dau
giausia randasi vokiečiy ir 
yankiy. Žydai ir italai, veik 
nestreiklaužiauja. Lietuviy 
irgi yra keli streiklaužiai, tai 
tie ir miega dirbtuvėje. Tū
li: Barila, Ramanauskas, 
Norkus ir kiti, kuriy pavar- 
džiy neatmenu, yra užsipel
nę streiklaužiy vardą.

Streikieriai kasdieną laiko 
savo susirinkimus, kalba u- 
nijos organizatoriai ir agita
toriai socijalisty partijos.

Iš Albany, N. Y. pribuvo 
tarpininkas McManus dėl su
taikymo abiejy pusiy. Jisai 
vaikščioja iš dirbtuvės į dirb
tuvę, lanko bosy susirinki
mus, geria šampaną ir tt.

Kovo 14 d. buvo darbinin- 
ky susirinkimas, kuris atme
tė kapitalisty propozicijas 
susitaikyti. Reikalaujama 
48 vai. dirbti į savaitę, pri
pažinti uniją ir pakelti mo
kestį. Streikieriy dvasia tvir
ta. Jie žada laikytis iki kol 
pilnai nelaimės.

J. D. Bendokaitis.
Aurora, III.

Vienas žmogus, atjausda- 
mas streikieriams, sumanė 
parinkti auky. Teko apsi
lankyti į daugelį viety, vie
nok bjauriausiai priėmė fa
natikai. Vienoj vietoj buvo 
krikštynos, ir kada buvo per
statytas visas reikalas, tuo
met pradėta vadinti streikie
riai tinginiais. Vienas fana
tikas-“drąsuolis” net suplė
šė atsišaukimą: “še tau, sa
ko ir aukos”. Paskui dar pa
gąsdino kumščiomis.

Tai koki y gaivaly randasi 
tarpe bjauriy fanatiky.

P. Nevėžis.
Detroit, Mich.

Kovo 4 d. atsibuvo susirin
kimas Liet. Piliečiy kliubo. 
Ant susirinkimo pribuvo iš 
Rochester, N. Y. kriaučiy 
pasiuntinys A. Baltrūnas.

Iš iždo paaukauta $10.oo. 
Nariai prijausdami kriau- 
čiams, suaukavo $4.75. Viso 
labo $14.75. J. Bandža.

Nuo red. Streikieriy ko
mitetas sakosi aukas gavęs.

Paterson, N.J.
Streikas kasdien eina di

dyn. Streikieriy yra 20,000; 
šapy uždaryta 175.

Lietuviy šiame streike da
lyvauja apie 30 ypaty. Dar
bininkai reikalauja pripaži
nimo unijos, 8 valandy dar
bo dienos, panaikinimo dar
bo ant keturiy stakliy, o vie
toj to dirbti tik ant dviejy 
stakliy. Reikalauja panaiki
nimo viršlaikio ir stato dar 
daug kity mažesniy reikala- 
vimy. Darbdaviai ligišiol 
reikalavimus atmeta, o strei
kieriai be to nežada grįžti 
darban.

Marškiniy darbininkai irgi 
ruošiasi eiti į streiką, kuriy 
čia irgi yra didelis skaitlius.

Kovo 9 d. lankėsi W. Hay
wood. Su nepaprastu entu
ziazmu skaitlinga minia klau
sėsi jo kalbos.

Kovo 10 d. skaitlingais bū
riais žmonės ištraukė iš mies
to į kaimelį Haledon. Tar
pe kity kalbėtojy buvo, ir 
Haywood. Publikos buvo su
sirinkusios į 16,000.

Šiuom kartu socijalisty 
majoras W. Brenckman šir
dingai sveikino darbininkus, 
susirinkusius į jo valdomą 
miestelį. Vakare W. Hay
wood, skaitlinga minia lydi
mas, išvažiavo kitur. Tas 
palydėjimas padarė ant poli
cijos gily įspūdį.

Liutky Kazys.
Marryville, 111.

106 kp. LSS. šiuomi pra
neša Antanui Skinkiui, kad 
jisai, prasišalindamas iš mū
šy kuopos yr nuskriaudęs kp. 
finansiškai. Šiuomi prašo
me drg. Skinkio atsišaukti 
tuojaus į mūšy kuopą, kitaip 
męs busime priversti aps
kelbti apie tai “Laisvėj”, 
“Kovoj” ir “Keleivyj”. Ant 
atsišaukimo mūšy kuopa 
duoda mėnesį laiko.

Fin. rašt. J. Ramonaitis.
Rochester, N. Y.

Praslinko jau 9 savaitės, 
kaip tęsėsi rūbsiuviy streikas 
ir darbdaviai visai nenori su
sitaikinti. Bosai važinėja 
automobiliais po stubas, kur 
darbininkai gyvena ir prikal
binėja streiklaūžiauti. Pri
žada mokėti dar didesnes al
gas.

Patįs kompanai stovi ties 
dirbtuvėmis ir, tik pamatę

LA’ISVE
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tuomet,

Rochester, N. Y.
Gavome pranešimą nuo 

Teatrališko Ratelio vietinės 
LSS. kuopos, kuriame pole
mizuojama su gerb. Lazdynė
lio korespondencija. Negalė
dami dėlei vietos stokos viso 
pranešimo atkartoti, pasiten
kinsime keliomis ištrauko
mis.

Teatrališko ratelio valdy
ba sako: „Męs gyvuojame 
jau penkti metai ir atlikome 
daugiausia teatrališko dar
bo, negu kokia kita čionykš
tė draugija.

Kada perstatėme “Lcga- 
liški Žmogžudžiai”, 
tiesa, scenerija buvo neatsa
kanti. Bet veikalas padarė 
gily įspūdį, ką reiškė delny 
plojimas. Publikos buvo ne
daugiausia, nes buvo prasi
dėjęs visuotinas rūbsiuviy 
streikas

p. L. sako, jog dauguma 
aktoriy buvo pirmu sykiu ant 
pagrindy. Tai netiesa. Nau
ji aktoriai buvo tik trįs, o 
dauguma aktoriy jau prasila
vinę lošime.

Kadangi L. koresponden
cija smarkiai paliečia Ratelį, 
tai męs mėnesiniame susirin
kime nutarėme prieš ją pro
testuoti. Panašios korespon
dencijos mums užkenkia, 
męs gi norėtume darbuotis 
dėl labo visuomenės”.

Po tuo protestu yra para
šai, J. Bendokaitis (pirm.), 
K. Survila (fin. sekr.), N. Ju
rėnas (ižd.), J. Kazlauskas 
(prot. sekr.)'

Youngstown, Ohio.
N19 “L.”gerb. Pipiras ra

šo iš mūs miestelio, bet ma
žai tepasako, kas jame išties" 
dedasi, nes gal ne čia buvys. 
Pirmiausia jis sako, kad lie- 
tuviy gana daug, bet taip su
visai nėra. Lietuviy Youngs- 
towne bus apie 60 šeimyny. 
Pavieniy gal bus dusyk tiek 
ir tas skaitlius tik dvejais 
paskutiniais metais padidėjo 
pusiau. Sakoma, kad Y. di
džiausi pijokai. Tiesa, yra 
ir tokiy, bet daug ir nepijo
ky. Tai jau matyt iš to, kad 
lietuviškoms karčiamoms ne 
kaip sekasi.

Sakoma, kad kokia tai ypa- 
ta sutverus pašelpos drau
gystę. Norėčiau žinoti kas 
tai per ypata?

Kaslink laikraščiy, tai jy 

pareina čia gana daug ir įvai- 
riy pakraipy, pradedant nuo 
“Kel.”, “Dilg.” ir baigiant 
“V. L.”. Išviso į Y. parei
na į 200 egz.

Draugijy čia yra: šv. Juo
zo p.ašelpinė, abiejy susivie- 
nijimy kuopos ir LSS. kuopa, 
kuri čia veik darbščiausia. 
Ant galo dar susitvėrė 1912 
m. balandžio mėn. Lietuviy kalba baisiai darkyta. Na- 
Progr. kliubas, kuris gana bagė dar nesupranta, kad 
gerai stovi—nariy turi apie kiekvienam jo prigimta kai-L Paj,ješka^ 8a™ dėd®8 s- Staniulio, ° 1 .. v. . Suvalkų gub. Pirmiau gyveno Pawnee,
80. Jau įkūrė knygynėlį su ba yra meilesne, o čia, Ame- III. Malonės atsišaukti, nes turiu svar- 
gera pradžia, netrukus įtai- rikoj, męs turime labai išsi-pų reikalą.
sys gimnastu skyrių. tobulinusią anglišką kalbą. 1544 BroadXyYTrandR»pidS.Mich.

Bet čia darbuojasi ne vie- j Kitoj vietoj jaunai, gra- ......... .............. —
nas žmogus! Darbuojasi vi-. žiai gaspadinei pasiūliau iš- *1*1 •• •!
si. Po velyky Progr. kliubas sirašyti “Laisvę”. Atsaky- 1 RSlllDKSniirilITlcll!

mą gavau tą patį, tik kiek Brooklyn, N.Y. 
mandagesnį. I asisake mo- šokiai, dialogai, deklamacijos, mono- 
kanti lietuviškai kelis žo- hogaiirdainos. rengia Lietuvių ApŠvie- | 
džius, O pati užaugusi Kalva- tos Draugija per Velykas, 
rijoj. Išties, daugiausia su-L Kovo (^arch), 1913.

d °. Tautiško namo svetainėj,
lenkėjo tokiuos miesteliuos, 101.103 Grand st. Brooklyn, N. Y.
kaip Kalvarija, Simnas, Sei- Svetainė bus atdara nuo 2:30 vai. po 
nai, Kauno pakraščiai, ar Piett .So.Va;pTdžt 3v*^,pie^!r’ r . a trauksis iki 7 vai. vakare. Potam bus
dvaruose. Atvažiavusios A- perstatyta ant scenos, kas aukščiau bu- 
merikon, irgi mėgsta sau vo Ininėta- o potam vėl šokiai iki galui. 
u Laike šokių bus skrajojanti krasa.

ponauti. Įžanga tiktai 25c. ypatai.
Yra ir vyry, kurie didžiuo- Meldžiame visus ant Šio pasilinksmi- 

jasi, jog jy pačios, esą, ne- nimo atsilankyti, nes Apšvieti)!! Drau- 
mnka liptųviškai “ Mat psa gijos tiks,u yra platinti apftvieU ir 8Usi* 1 moKą iieiuvisKdi. ividL, esą, pratįmi| tarp lietuvių.
“poniškos.” Kiti dar labai] Kviečia komitetas. 
bijosi, kad ju vaikai neiš- nnVikuci
mokty lietuviškai. Kas ge- IMKll DvVANAb!
ro iš tokiy žmoniy? Anei TKas ?,ž?įaS,y8 J?as..ZPus ,^nt.m®tV .. v • n i “Laisvę “Keleivi . “Kovą arba ki-Jie supranta apsvietos darbą, tokius laikraščius,pnsiysdami $2.00,tam 

varomą lietuviškoj, anei len- niguS| pažymgkit kokių knygų norit: 
kiškoj kalbose. Daugiausia dva9is^ ar , Adresą.:.
jie'’susigrūdę ant Michigan 127 G 8t, A' M’I£,Bo,ton. Maal. 
avė., apie Žiurkakaimį. --------- -------

J. E. Vasaitis. MIELUS DRAUGAI!
Aš atiduodu už žemiausias kainas laik- Wilkes Barre, Pa. rodėlius vyriškus ir moteriškus, su 17 

1 v. .. akmenų, už $23. Gvarantuoju ant 254 d. k0V0 Čia atsibuvo mo- metų. Jei jūs norit gauti knygų, avie- 
tery prakalbos. Kalbėjo d-re
Baltrušaitienė iš Pittsburgo. “nX’dokv^nap“ m‘ne ufairai^mi 
Jos kalba turėjo vienintelį *<• gronickas
tikslą sutverti motery uniją 128 Essex 8t” Atho‘* Maaa’ 
kovai su burdingieriais. To- 
liaus sekė diskusijos. Prasi
dėjus diskusijoms, išpradžiy 
moterįs nedrįso kalbėti, bet 
paskui ir perdaug kalbėjo.

Susitvėrė unija iš kokios 
22 nariy, išsirinko valdybą ir 
gyvuoja. Burdingieris.

Aurora, III.
Lietuviy pas mus yra apie 

75 familijos ir bus dusyk tiek 
pavieniy. Laikraščiy parei
na visokiy ryšiy. Turime L 
SS. kuopą, bet ji laikosi silp
nai. Mažai yra nariy, užtad 
ir prakalby nėra kam su
rengti.

nori statyti ant scenos “A- 
merika Pirtyje”.

Ligišiol darbai Youngstow- 
ne ėjo gerai. A. Z.

Norwood, Mass.
9 d. kovo LSS. kp. paren

gė diskusijas ant temy: 1) Ar 
socijalizmas kovoja prieš ti
kėjimą, ar prieš kapitalizmą? 
2) Ar išradėjai teisingai pa
sielgia, užpatentuodami savo 
išradimus?

Pripažinta, kad soc. kovo
ja prieš kapitalizmą, taip pat 
pripažinta, kad užpatentavi- 
mas neša skriaudą draugi
jai.

Pertraukoj deklamavo Šer- 
galiutė. Iš jos bus gera de- 
klamatorė.
nedaug, nes 
parengusios 
bas.”

Publikos buvo 
davatkos buvo 
savo “prakal-

A. Pratašius.
Detroit, Mich.

Rasit retai kur lietuviai 
taip smarkiai serga “len
kiška” liga, kaip Detroit, 
Mich. Priežastis tos ligos 
visiems žinoma, tat apie tai 
ir nekalbėsiu. Ją daugelis 
atsivežė iš Lietuvos, ypač iš 
Vilniaus gub.

Pas mus yra daug ty lietu- 
višky katalikėliy, kurie save 
lenkais vadina, nors iš teisy
bės, tai paprasti lietuviški 
indijonai.

Štai neseniai užėjau į vie
ną narna, kur gyveno 4 bur- 
dingieriai. Vienas iš jy pa
prašė užrašyti “Keleivį.” 
Tuojaus atsiliepia gaspadinė, 
kad lietuvišky laikraščiy ne
reikia, nes esą bedieviški. 
Čia, girdi, pas juos pareiną 
visos lenkiškos 
visos doros ir 
Ji stačiai rėžė

“gazietos,” 
katalikiškos, 
i akis, kad

O gal viskas taip po valiai 
žengia pirmyn, kad nėra 
dievnamio?

Darbai eina gerai. Iš ki
tur pribuvusiam nesunku 
darbas gauti. J. Ahes.

L. Pruseika kalbės
23-24 d. kovo Rochester^, • 

N. Y. Apie laiką ir svetainę 
sužinosite iš plakatu. Rengia
7 L.S.S. kuopa.
25-26 kovo Clevelande. Ren

gia L.S.S. kp. ir motery dr-ja 
‘ ‘Birutė”. (Popovičiaus sve
tainėj, 2539 St. Clair Ave.)

28 d. kovo Detroit, Mich. 
Rengia vietinė L.S.S. kuopa.

29 d. kovo Youngstown, 
Ohio. Rengia vietinė L. S. S. 
kuopa, (angly socijalisty sve
tainėje, 35 E. Federal st.)

30 d. kovo Homestead, Pa. ' <? 
Rengia L. S. S. kp.

30 d. kovo Wilmerding, Pa. 
Rengia L.S.S. kuopa.

Pajieškau savo giminaičio Antano De
gučio, Suvalkų gub., Mariampolės pav., 
kaimo Damboro Buda. Taipgi pajieš- 
kau Vincento Didvalio, Utelinkos kai
mo, 15 mėly Amerikoj, tik nežinau, kur 
gyvena. Turiu labai svarbų reikalu, to
dėl malonės atsišaukti.

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

Pajieškau Povyio Baniulio, Stumbriš, 
kiy vai., gyvena Bostone, Mass., dirba 
pijanšapėj. Praneškit, o būsiu labai dė
kingas. (24

T. Sarapas,
(51 Glenwood Ave., Hyde Park, Mass, 

liet, “gazietos” teisybes “ne-
drukuoja.” Paskui visai iš- \>aJ\eškau.savo t,kro bro,į° p°vy,° 
niekino lietuvišką kalbą, ką tik pribuvęs iš Lietuvos ir turiu pas 
kad esanti netikusi ir pa- ii svarbų reikalą. Meldžiu pranešti šiuo 
sake, kad nelaikysianti ant adrMU: Antanas Goberi,.
burdo tą, kuris skaitys liet. 289 River st., Paterson, N. J. 
laikraščius. Žinoma, nėra PajieSkau sav^i;fij0. Sutkiao,. 
reikalo kritikuoti tokią žmo- Kauno gub., Šiaulių pav., Tarbučiy kal
nelę, kuri per bėdą tik žaba- ™°; Pirmiau gyveno craniti City, iii. 
nuoja lenkiškai, dzūkiškai ir kalą.

K. Stasinski,
Box 283, Arnold, Pa.

Skaitytojams.
vės” skaitytojy, kuriy prenu
merata jau pasibaigė ir ku
rie gavote nuo Administra
cijos paraginimą panaujinti 
ją, kad pasiskubintumėte at- 
naujint, nes męs būsim pri
versti Jums “Laisvės” siun-' 
tinėjimą sulaikyti.

“L.” Administracija.

Jieškotojams.
Šiuomi atkreipiame atydą gerbiau 

“Laisvės” skaitytojy, kad pajieSl 
mus giminių ir draugu talpinanti ant 
tų 1 syki dovanai. Už bizniukus pa,

jieškojimus dykai netalpinam.
Administracija.
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VIETINES ŽINIOS ANT. ASMIANSKAS
Kovas ir

v*

Dr. Chas R. Vinal

NORS GYDEISI su kokinis pu-
*

1

jei liesti, žudai svarumą, jei 
tavo organizmas blogai yra at
gaivinamas dėlto, kad skilvys 
yra nustojęs galės maistus 
virškinti.

Kad esi ne
sveikas, Ir var
gina kokios sil
pnybes,bet. nori 
pasilinosuot.l 
nuoligos jungo 
kad nereikėtiĮ 
vilkti, ‘tad atsi
šauk lietuviš
koje kalboje,

Severos
Skilvio
Kartuoles

(Severa’s Stomach Bitters)

Dalina Turtą i
Sveikatą ir Drūtumą DOVANAI!

7,000 oijzenipllorių tos garsios knygos 

“DAKTARAS”!
Kiekvienas apturės tų knygų, kuris tik at
siųs keletu štampų už prisluntiino kaštus.

TA KNYGA kiekvienam reikalinga, 
kaip Jaunam, t.eip senam, ženotlems ir ne- 
vedusioms, vyrams ir moterims; ji imtinai 
reikalinga turėti kiekvienam užaugusiam 
lietuviui kaip Amerikoje, telp Canudoj, 
Anglijoj ir Lietuvoje, biznieriams ir vl-

18 d. kovo firmy atstovai 
atėjo taikyties su unija. Siū
lo 53 valandas ir pakelia al
gas, bet nepripažįsta unijos 
ir nenori panaikinti štukinį 
darbą.

Streiko komitetas tas pro
pozicijas vienbalsiai atmetė 
ir kompanijos nieko nepešė.

19 d. kovo metė darbą su
virs 1000 nariy “Ladies 
Tailors unijos”. Streikieriai 
eis išvien su kitais savo bro
liais.

Ateinančioj nedėlioj soci- 
jalisty svetainėj bus koncer
tas. Pradžia 7:30. Spyčius 
sakys Ridzikas ir J. Bamba.

15 d. kovo per socijalisty 
vakarą Dahlgren svet., O. 
Valaitukė pametė $30. oo. 
Jeigu kas rado, prašome at
sišaukti į “Laisvę”.

Japonai, kurie mokinasi 
prie Harvardo universiteto, 
sumetė $20,000 įkurti japo
nu literatūros ir filosofijos 
katedrą prie universiteto.

Pastebiama, kad joponai 
ir chiniečiai yra labai gabus 
ir darbštus studentai.

Botleriu ir draiveriu unija 
paaukavo iš kasos Bostono 
rubsiuviams 25 dol. ir kiek
vienas unijos narys dėjo po 
25c. Tokiu būdu išviso paau
kauta 125 dol.

Bronis Kontrim.

Pereitą subatą atsibuvo tei
smas vaikino M. W. su rub- 
siuviu kontraktierium p. Ab. 
Ant to vaikino lietuviškos 
kūmutės buvo paleidę negra
žias paskalas. Vienok ant 
teismo pasirodė tas viskas 
neteisybė. Tik vaikinas M. 
W. už apkumščiavimą p. Ab. 
užsimokėjo 10 dol. bausmės.

Teisme buvęs.

vo, Cambridge’iuj atsibus pa
skaita po numeriu 79 Moore 
st. Surengė diskusijų kliu- 
bas. Kviečiami visi atsilan
kyti.

TEATRAS ir BALIUS.
Ar girdėjote, kad pirmą 

panedėlyj po Velykų 24 ko
vo, 1913 m. LSS. Teatrališka 
kuopa stato ant scenos “Pre
rijų Žiedą“ ir “Adomą su 
J ieva”? Taipgi bus gražios 
dainos, visiems gerai žino
moj svetainėj:

Dahlgren Hall, kertėj E. 
ir Silver gatvių, So. Bos
ton, Mass. Pradžia 8 vai. 
vakare.

PO TEATRUI ŠOKIAI!
Kas nori pamatyti Adomą 

ir Jievą, kaip jie prasižengė 
ir tapo iš rojaus išvaryti, ir 
kas nori po gavėnios gerai pa
sijuokti, tas lai ateina. Ado
mą ir Jievą verta yra matyti 
kiekvienam vyrui ir moteriai, 
kad žinoti, katras ju buvo 
kaltesnis.

Visus kviečia Rengėjai.
Visas pelnas skiriamas 

naudai Bostono streikuojan
čiu kriaučių.

plaučių ligos
Nevienodumas oro, šaltis, 
drėgnumas, staigios oro per
mainos, perdaug prišildyti 
kambariai, neatsakomas dra
bužis—tai paprastai svarbiau
sios priežastįs persišaldymo 
ir kosulio. Leidus toms li
goms pereiti visą prigimtą 
joms begsnį, dažnai išsivysto 
iš jų kitos plaučių ligos daug 
sunkesnės.

Severos Bahamas
Plaučiams

(Severa’s Balsam for Lungs) 
jai tik gana anksti pradėjus 
vartoti, tikrai suteikia geras 
pasekmes: sulaiko kosulį,grą
žina skaudamiems organams 
normalinį stovį, neleidžia išsi
vystyti svarbesnei ligai. Pa
mėgink jį!

Kaina 25 ir 50 centų.

ŠOKIAI! ŠOKIAI!
Rengia Cambridge’iaus L.S.S. 71 kp. 

Atsibussubatoje, 29 kovo (M arch), 1913, 
svetainėje St. George Hali, 4 Central 
sq., Cambridge, Mass. Prasidės 7:30 
vai. vakare. Įžanga vyrams 35c., mote
rims 15c. Bus lekiojanti krasa ir kiloki 
pamarginimai.

Visus užkviečia KOMITETAS.

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.

NAUJA IR PUIKI KNYGELE

“PASLAPTIS”
Knygelę parengė SENAS VIN

CAS, kurioje telpa juokinga ko
medija irudaugybė Monologų, Di
alogų ir Deklamacijų. Kiekvie
nas jaunas ar senas pirmeivis lai 
ją nusiperka. Kttlnti 115c. 
Reikalaukit:

“LAISVE”
2 42 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Lai tavęs tas 
nestebina,

yra kaip tik tokiu vaistu, ko
kio reikalauji sustiprinimui, 
sutaisymui ir atgaivinimui 
viso tavo virškinimo taislo, 
Jos sugrąžins tau norą valgyti 
ir vieką.

Kaina $1.00 bonkai.

Visose aptiekose. Jei tavo ap- 
tiekininkas negali gauti, rašyk 
patarimo ir vaistų pas:

eMESeve&aJS^
LIETUVIŲ ATYDA1!

Šiuomi pranešame visiems lit tuviams, 
kad męs uždėjome puikiausią Kostu- 
mierišką dirbtuvę, kur padarome viso
kius rubus pagal naujausią madą ir pi
giau, negu kiti. Męs esame susipažinę 
su didelėmis kompanijomis ir dėlto gali
me pirkti materiją piginus kaip kiti. 
Darbą gvarantuojanie. Taipgi p itai- 
som, išvalom ir išprosinam visokius vy
riškus ir moteriškus rūbus. Meldžiam 
atsilankyti, o užtikrinam, kad busite už
ganėdinti, nes sutaupinsite keletą dole
rių kišeniuje.

Adomas Degutis
171 4th St. So. Boston, Mass. |

M3!

Teatras ir šokiai!
Rengia LSS. 162 kuopa 

Subatoj, 29 kovo, 1913 m. 
Dahlgren svet., kampas E. 
ir Silver gatviy, So. Bos
ton, Mass. Pradžia 7:30 vai. 
vakare.

Bus sulošta dvi labai juo
kingos komedijos: “Paga= 
vo“ ir “Kunigo Gramulos 
raštinyčioj“. Tokios juokin
gos komedijos da nėra loštos 
Bostone, todėl reikėty vi
siems atsilankyti ir gerai pa
sijuokti.

Po teatro bus šokiai ir le- 
kiojanti krasa su dovanomis.

Įžanga vyrui 35 c., mote
riai 25 c.

Širdingai kviečia
Komitetas

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 dčkavoju 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 rakandy (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.

Ų Telefonas Richmond 22126
§ „ 2788-J

Dr. David W. Rosen
321 Hanover Street

LIOSTOIN, MASS.
§ Mano ofise galite susikalbėti vi-
5 sose kalbose.

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

Ar nori pirkt Šipkartę?

. ••

Prašom atsilankyti į mūšy 
ofisą. Parduodame šipkor- 
tes ant geriausi y laivy ir 
siunčiame pinigus į visas da
lis svieto.

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston.

lupikus gydytojus, kurie nuplėšiu didelius 
pinigus, <> ligą dur labiliu užsendinu ir ur- 
fiiuu nudarei

BET NENUSIMINK, 
kud Jau buk yra m-ičgydoina liga. Tikram 
moksliška m specialistui daktarui 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 Speeiališltai 

pripažins, kad Tave gali išgydyti, tad gali 
tikėti, jog apturėsi nuo profesionališko 
daktaro gydymą ir pritaikytas, speciališ- 
kui sutaisytas liekarslas, kurios kaip tūk
stančius teip Ir tave gali paliuosuotl nuo 
ligos jungo, šviežiai užpuolusi ii arba ir 
uŽsenėtų visokitįligų, teip-pat nuo: išbė
rimo spuogais, niežėjimo kimo, negero 
kraujo, šilimų Ir nesveikų nervų, skaudė
jimo ir svaigimo galvos, nedirblmo ir už
kietėjimo vidurių. Nuo saužagystės sėklos 
nubėgitno, nerimastingumo aliolno ir ly
tiško nusilpnėjimo, skaudėjimo strėnose, 
kojose bei ra akose ir sąnariuose, kosėjimo, 
skrepllavimo—broneldiiB, visokių slogų, 
inkstų ir užsikrečiamų pasiliptų ligų ir 
kitų, Įtarios tilt varginimui žmonių už
puola, visas išgydomas ligas, BE PEI
LIO, BE OPERACIJOS.

UŽTAI I’hilad. M. Klinika geriau ir 
greičiau už kitus teisingai visokias ligas 
gali išgydyti. kad vai toja kiekvienam ligo
niui speeiališkai sutaisytus liekarstas iš 
naujausių ir seninusių, didžiausių molt- 
šilučių profesorių išrastus medikamentų.

Philadelphlos M. Klinika yra ofiei- i 
nllšknl paties gubernatoriaus legalizuotu. B

VYRAI ir MOTERIS, reikalaudami f 
kokios nors rodos, ateinant arba rašant vi- L 
sada adresuot reik teip: X

The PHILADELPHIA M. CLINIC )
1117 Walnut SI. Philadelphia, Pa. f

Ateinantiems asabiškai ofiso valandos 
yra šios: i

Nuo 10 iš ryto Iki f po piet. Nedėl. nuo g 
10 iltį 3. L'tarn. ir l’ėtn. nuo 0 iki 8 vak. V

Yra geriausis (iydytojas-specialis- 
tas, kuris išgydo vyrų, moterų ir 
vaikų ligas pagal naujausį būdą. Ne 
jokia 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, 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.
Nedėliomis nuo 10 iki

140 Boylston Street
BOS TON, MASS.

vakaro;
1 po piet.

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsų Lietuviškų — Lenhškų Vastų
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Naujas Gyvenimas
Lietuvi darbininke! Jei tau yra bran

gus ir mielas tavo ir tavo šeimynos gyve
nimas, tai eik ant farmos ir gyvenk. Ne
lauk gerovės iš tos surūkusios dirbtuvės, 
kurioj tu dirbdamas naikini savo sveikatą. 
Pasižiūrėk į kitus lietuvius, gyvenančius 
ant farmu Maine arba Conn, valstijose. 
Kokį gražy gyvenimą jie turi. Jie pra
dėjo tik su keliais doleriais, o šiandien jau 
tūkstančius verti.

Jei tik patinka tau farmos gyvenimas, 
tai ateik pas mane pasikalbėti, o aš tau 
nurodysiu prieinamą vietą. Jei pats ne
gali atsilankyt, tai rašyk, o aš atvažiuosiu 
arba per laišką suteiksiu visas reikalingas 
žinias.

Visada įdek už 2 c. štampą dėl atsakymo.

M. MIZARA
242 Broadway, So. Boston, Mass

SANKROVA
DIDŽIAUSIA BOSTONE

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

Šampano, Alaus, Bliaus 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 {jas mus, tai reikalaukit per laiškus, 
o męs prisiųsim orderius per expresą, Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.
21-23 Cross St., KamR“ySrk•ttsąa;,r^et0,, Boston, Mass.

§ 
§ 
& 
0)

K

<2)

2)

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

Pasekmingai atlieka savo dar
bą prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pagelbų įvairio
se moterų ligose.
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OPP1SAS RANDASI: (
30 W. Broadway <

SO. BOSTON, MASS, j

Feeling "Fit" Every Day

[
Influenzos arba irme- 
dics užpuolimai naktimis 
arba kosulys ir die
gimai jūsų raume
nyse iš nusidirbi-

| ino, nepaguldys 
jus, jeigu turėsit į

Perkant žiūrėk, kad butų ta markė, 
o Rausi teisingai.

Geriausia gyduole nuo Skaudėjime 
Galvos, Kataro, Pečių, Krūtines, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokių vabaliukų.

25c. 
50c.

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

sol or
Dr.

Richter’io
Pain

Expellerj
• savo namuose ir 
tuoj aus imsite

■ vartot. 25c. ir 50c. aptiekose.
^Sergėkis pamėgdžiotų vaistų-

P F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl Street. New York
Richter’io Congo Pillės yru goro« nuo 

viduriu suKlotėjluio. 25c. ir 50c.
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I.IETUVIŠKAI-LENKIŠKA1-RUS1SKAS

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

Dtf. M. ZiSELMAN
7 Parmenter St., Boston, Mass. 

Tephleone Richmond IO67-R.

Sgiutero No. 1. 
Sgiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
’rejanka - 
jinimentas Vaikams 

Gyduolės nuo Kosulio 
.aepų Balsamas 
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. del nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui 

Galvos Skaudeiimo
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 
Rožės Balsamas ... 
Kinder Balsamas ...
Bobriaus Lašai -
Svelnintojas .... 
Kraujo Valytojas -
Nervų Ramintojas ...
Egzema arba (1 

pus Vaikus
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) - 
Pamada Plaukams - - -
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduoles nuo Rieniens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės ... 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip- 
Si privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 

pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi- 
Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
ovanai kokiems nors apgavikams tose 

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

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

os Uždegimas

75c.
$3.50 

50c.
10c.
10c.
25c. 
50c. 
25c 
15c' 

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

$2.0( 
$1.00
$1.2!

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

$1.00
25c.

$1.26

$2.01
$2.0(

$50

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 siūto arba kitokio ap- 
vilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimą, kaip nu
imt mierą ir madas dėl išsirinkimo. Todėl, lietuviai 
ir lietuvaitės, reikale kreipkitės pas savo tikrą tau
tietį, o būsit užganėdinti.

P. BUZEWICK,
48 Exchange St Athol, Mass.

TIKRAS GYDYTOJAS
Dr. IGNOTAS STANKUS, M. D.

Vienatinis tikras lietuvis daktaras Philadelphijoj
Gydo visokias Ilgas : vyru, moterų ir vai

ku. Atsišaukusiems iš tollaus per laiškus 
suteikia daktarišką rodą dovanai. Atėju 
slėnis j ofisui ištiria geriausiai ligas Ir duod 
savo gyduoles už menkę užmokestį. Jis tu
ri gėrę medikališkę praktikę, kaip tai: pa
baigęs Medikališkę Universitetę, buvo mies- 
tavu daktaru mieste Indianapolis, Ind. ir tu-

Tite New York Post Graduate 
Medical School and Hospital. Da- 
bur gydo visokias ligas su gyduolėmis, da
riniu operacijų irau elektra.

Į PASARGA:
I Jeigu misllji gydytis per laiškę, tai šaukis tiesiog pas mane, nes aš, būda
mas lietuvis, suprantu kulbę ir jusu rašymą. Kas Iš to, jeigu atsišauksi per 
|laišką pas kokio svetimtaučio daktaro, juk jis jusu kalbos nesupras ir jusu 
laiško neperskaitys. Teisybe, toksai daktaras atsius jums kelintą butelių su 
farbuotu čislu vandeniu, kuris jums nei blogo nei gero nepadarys, o užmokes
tį iltims, kaip ii' už tlki-as gyduoles. Užtai nemčtyk 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 tą laiš
ką, ištiriu ligą ir jeigu reikalinga, tai tada pasiunčiu gyduoles.
Turiu šimtus padekavoniu. Kelias čionai talpinu:

Aš, Juozapas Svilba, 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 širdingą ačiū,

Petrus Salius, 29 Green Place, Cainpello, Mass., taip rašo: Mano moteris il
gai sirgo Ir išgydyti jos negalėjo. Ji turėjo kosulį, skrlapliavlmę, skaudėjimą 
paširdžiu ir krutinėjo. Kuomet atsišaukiau pas daktarą Ignotą Stankų ir Šitai 
jis išgydė mano motel į su pirmu pasiuntimu gyduolių. Dabar didžiai širdin
gai ačiū už geras gyduoles. Dieve duok jam ilgą 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 supyklmo ir išgąsčio. Julė Dailldienlutė. 
Tos padėkavonės yra įdėtos su pavelijimu pačiu pacijentu.

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

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

50,000
KNYGŲ

Vardas

SteltaeAdresas;

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

Reikalaukite tuojaus.

I P 822 Washington St.
J.l . 1 Ullilia, liOSTOIN. MASS:
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BUK 
VYRAS

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijinia krauja 
arbasypili,nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimua, negroinulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. e

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

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 906 22 Fifth Avenne, ChicMOJ

Godotinas Tamista: Papai Tamistos prižadiejma, aS norlečjau 
jogTamistaprisiustuniel man vysai dykai včtia jusu knypadel vynu
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