
<

ft 242 W. Broadway, So. Boston, Mass* 9

III MetaiNo. 3

2.00
3.00 $2.00

...3.00

e*e*c
Visuomenei

e) 
* e) 
«
X S

Telefonas:
So. Boston 21013.

Telefonas:
So. Boston 21013.

1.50 
1.00

W. Broadway So. Boston, Mass. S
O

BOSTON, MASS., 10 SAUSIO (JANUARY), 1913 m.
“Entered as second class matter November 13, 1911, at post office at the Boston, Massachusetts under the Act fo March 3,1879

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY 

“ LAISVE 99 
Published by 

“LAISVE” publishing co.
Every Tuesday and Friday at Boston, Mass.

YEARLY SUBSCRIBTION RATE:
Q In the United States.................................
ju To Foreign Countries..............................
2? Advertising rates on application.
2? Ail communications should b? addressed to:

\ i
U ros, Politikos Laikraštis

ą ISVE »»
Eina du sykiu ėj: Utamlnke ir Petnyčloj

Leidži % SVBS BENDROVĘ”
PRE ATA METAMS:

Amerikoje....... %
Kanadoje ir užr

TZ 1 J • XKanadoje ir užru
Amerikoje........... -

Apgarsinimų kainos ant užklautlmo.

Y
■v ^Yi

ose............................
METŲ:
se........................... S

/ AMERIKOJ LIETUVOJRUSIJOJ delius vargus. Dar pereitų 
mėty spalių mėnesyje Tilžė 
kreipėsi šiame reikale prie 
ūkės ministerio. Nežiūrint 
to, kad šis Tilžės meldimas 
buvo Gumbinės apskričio pre
zidento paremtas, ministeris 
tečiaus tą meldimą atmetė.

Tilžės miesto valdyba ran
ku nenuleido ir lapkričio 15 
d. vėl nutarė kreipties prie 
ministerio. f

Šį kartą Tilžės meldimą 
įdavė ministeriui miesto bul- 
mistras Pohl ir miestas lai
mėjo.

Sūdyta mėsa galima dabar 
jau gabenti. Šviežia mėsa, 
kiauliena galima bus gabenti 
tiktai už kokiu 3 arba 4 
savaičių. ‘"Birutė”.

Pavogė sakramentus.
Subačius (Ukm. pav.) Čia 

naktį iš 7 į 8 d. gruodžio at
sitiko bažnyčioj vagystė. 
Piktadario pavogta iš cimbo- 
rijos kielikas su 500 švent 
sakramentu, dugnelis, padu- 
škėlė, taippat nutiesti nuo 
visu altorių apdangalai; pas
kum nuimta nuo višku ko
pėčios, pristatyta prie lango, 
užlipta, atsidaryta langas ir 
pririštu prie lango ilgu au
deklu, nusileista žemyn. Mat 
vagio įsikraustyta ir pasi
slėpta bažnyčioje iš vakaro, 
per mišparą, nes bažnyčią 

sau

UŽS1ENYJkad iki 6 d. sausio situacija 
kogeriausia.

3 d. sausio išėjo ant strei
ko Braunik-King Co., ir Rid
gewood dirbtuvės sekcija 
Brooklyne su 6,000 žmonių. 
Darbininkai meta darbą liue
są valia. Streiklaužių veik 
nesiranda, o jeigu ir randasi, 
tai dirbtuvėse gyvena. Su
areštavimų darbininkai ne
nusigąsta. — Kaip rašo ang
liški laikraščiai, tai vežėjai 
atsisako- vežti skebus į strei
kuojančių darbininkų vietas.

5 d. sausio buvo didelės 
prakalbos ant New Placa 
svetainės. Kalbėta itališkai, 
angliškai, rusiškai,1 lenkiškai 
ir žydiškai. Buvo laukta ir 
Giovannitti atvažiuojant, bet 
jo nesulaukta. Lietuviai grį
žo į tautišką namą, kur pui
kiai kalbėjo drg. P. Grigai
tis.

Nuo Red. Presos komi
tetas neturėtų vėlįhtis su ži
niomis ir pristatyti daugiaus 
faktiškos medžiagos apie lie
tuvius streikierius.^ 
Subankrutijo blaivininkų 

partija. ‘
Praėjusiais prezidento rin

kimais blaivininkų partija tu
rėjo savo kandidatu ant pre
zidento John Woollen. Da
bartės tasai kandidatas, 
stambiausias šulas savo par
tijos, apleidžia blaivininkus. 
Jisai oficialiskai praneša,kad 
jo partija neturi jokios atei
ties. Balsų skaičius už blai
vininkus nupuolęs ant 100. 
000. Todėl nėra vilties, kad 
blaivininkai kada nors įgytų 
didžiumą. John Woolley bet
gi sakosi alkoholio nevar
tosiąs.
Dideli šalčiai Kalifornijoj.

Los Angeles, Cal., 7 sau
sio.—Nuo San Bernardino iki 
Los Angeles nušalo kožnas 
akras apelsinų ir lemonų. 
Jeigu tikėti pranešimams, tai 
nuo šalnos nukentėjo 150.000 
akrų. Abelno nuostolio pa
daryta ant $40.000.000.

Parcel Post.
New York, 8 sausio.—Per 

septynias dienas nuo įvedimo 
“Parcel Post” sistemos New 
Yorko mieste išsiųsta 230.000 
pakietų. Ir iš kitų miestų 
praneša apie nepaprastai 
smarkų augimą siuntinėjimo 
“Parcel Post”.

Riaušės New Yorke.
New York, 8 sausio.—Va

kar ant University Place kilo 
riaušės ir susirėmimas su po
licija. Priežastis riaušių ta, 
jog kriaučių šapų savininkai 
per prievartą nori įkišti visur 
streiklaužius. Vienas kriau- 
čius ir vienas policmanas 
smarkiai sužeisti.

Susirėmime dalyvavo ko
kia 50 streikierių. Tuojaus 
buvo pašaukta daugiaus po- 

. licmanų.
Audros ant jūros.

Praeitoj savaitėj Atlantiko 
okeane siautė baisi audra.

Laivai, kuriems pavyko 
pasiekti uostus, atplaukė vi
siškai pagedę.

Iš New Yorko praneša,kad 
pakraščiais žuvo daugelis 
žūklių laivelių. Nukentėjo 
net kariškas laivynas. Vienas 
senesnis laivas sudegė laike 
audros*

Redaktoriai jau donosus 
rašinėja.

Minėjome “Laisvėje”, kad 
“Ryg. Garso” redaktorius p. 
Baronas apskundęs p. Jaka- 
vičių, ‘ ‘Rygos Naujienų” re
daktorių. Per teismą pradė
jo aiškėti, kas per paukštu
kas tasai Baronas.

Pernai vasarą “Ryg. Nau
jienų” bute ir pas ju leidėją
o. Jąkavičiu buvo padaryta 
trata. Ponas Jakavičius tvir
tina, kad kratą tą įtaisęs sa
vo donosu p. Baronas, ‘ ‘Gar
so” redaktorius. Tas viskas 
pradėjo aiškėti per teismą. 
Matomai, būta gana stipriu 
prirodymu, kad p. Baronas 
buvo pabalęs, kaip drobė, ir 
drebėjo, kaip apušės lapas.

“Rygos Naujienos” tvirti
na, kad tas viskas išeis į aik
štę. Beto, kada “Rygos Nau
jienose” buvo žandaru pada
ryta krata, tuomet “Garsas” 
pasakė, jog persilpnai krėtė.

Pridursime, kad tasai pats 
Baronas savo laikrašty para
šė donosą ant p. Petrulio, ku
rį socijalistai statė Dūmon 
nuo Kauno gub. Taip pat 
išdavęs valdžiai visus pirmei
viškus kandidatus, iš kuriu
p. Sleževičių (“Liet. Žinių” 
redaktorių
no išbraukti.

Baronas — kunigu uodega.
Mirė poetas. )

Kijeve mirė smegenų už
degimu jaunutis, daug ža
dantis poetas Z. Gaidamavi
čius. Jo eilutės buvo talpi
namos jaunimo laikrašty 
“Aušrinėj”. Vėliaus pradė
jo rašinėti į “Vien. Liet.”

Kūnas nabašninko atvežtas 
iš Kijevo į Šiaulius, kur pasi
tiko jį artimiausi giminės.
Lietuvių literatūros lekci
jos Krakovo universitete.

Pernai rudenį prasidėjo 
Krakovo universitete lietu
viu kalbos ir literatūros lek
cijos. Lektoriumi pakvies
tas p. Gerbačevskis. Kol kas 
jo lekcijas lanko vos 8 žmo
nės ir vistik pradedantieji 
lietuviu kalbos mokytis.

Kanauninkas ir juoda
šimčiai.

Vienas juodašimčiu laik
raštis papeikęs lietuvius ku
nigus, kam šie dalyvavę pas
kutiniame lenku sukilime. 
Tuojaus, kaip Pilypas iš ka
napių, iššoko kanauninkas 
Prapuolenis (gausiai caro ap
dovanotas įvairiais medaliais) 
ir “davai ginti” -mūsų ilga
skverniu gaują. Jisai sten
giasi išrodyti, kad lietuviai 
kunigai neprijautę sukilė
liams, tie gi, kurie prijautę, 
buvę lenkais.

Ar neprisieis tam subjek
tui, kada nors išrodinėti, 
kad jisai visuomet ėjo prieš 
valdžią?
Mėsos iš Rusijos įvežimas.

Vokietijos ūkės ministeris 
daleido įvežti mėsos iš Rusi
jos į Tilžę. Visuose Rytu 
Prūsuose dabar yra tiktai du 
miestu, būtent: Karaliaučius 
ir Tilžė, į kuriuos galima ga
benti mėsa iš Rusijos. Šį lei
dimą Tilžė gavo per di-

Socijalistai nenori karės.
Dūmoje socijalistas Mali- 

novskis viešai pasakė, kad 
nėra jokių tokių ypatingų 
re; , urie verstų rusų dar- 
bimnkus karėn. Todėl soci
jalistai liekasi prie savo se
nos taktikos.

Nužudė aficierą.
29 d. gruodžio Peterburge 

artileristas kareivis Červa- 
novskis nužudė štabs-kapito
ną Kologrivovą ir pats nusi
šovė.

Suomijos reikalai.
Peterburgo teismas svar

stė bylą Viborgo miesto bur- 
mistros Fagerstremo ir dvie
jų miesto tarybos narių Palm- 
troto ir Lukandero. Visi jie 
buvo kaltinami, kad nenorė
ję pripažinti naujų Rusų vy
riausybės įstatų. Teismas 
pasmerkė :Fagerstremą 6 mė
nesiams kalėjimo, kitu du— 
dviem mėnesiam kalėjimo, 
be to visi jie atstatyti nuo

Didysis kriaučių 
streikas.

New York, 8 d. sausio.— 
Streikas puikiai išsiplėtė. 1 
Upas kuopuikiausias, nežiū
rint ant to, kad policija ir 
detektyvai jau parodė vilkų 
nasrus.

“The New York Call” pra
neša, kad tūli bosai jau ga
tavi pasirašyti ant sąlygų, 
vienok streikieriai reikalau
ja, kad sutarimas būtu pada
rytas ne dalimis, bet dėl vi
sų brenčių sykiu. Paveizdan, 
sutartis turi būti padaryta 
su visais- skyriais, kaip su 
žiuponų, taip su visais kitais 
siuvėjais. Tik tuomet galės 
būti pilna vienybė.

Policija darbuojasi.
Streiko vadovai kreipėsi 

prie policijos komisoriaus, 
• kad policija būtų bepartyviš- 

ka ir neskriaustų streikierių. 
Jisai lūpomis prižadėjo, bet 
policijos darbai ką kitą rodo. 
Ypatingai policija persekioja 
pi kietus, nors pikietieriai jo
kių riaušių nekelia. Ypatin
gai daug pikietierių areštuo
jama Brooklyne. Areštai bu
vo ties Schilts, ties Dauphi- 
no ir kitomis šapomis.

7 d. netoli 40 streikierių, 
kai i uos areštavo dėlei pikie- 
tavimo, gavo atsėdėti po 10 
dienų “work hous”, ar užsi
mokėti po $10. Tarpe jų yra 
ir merginų. Policija juos kal
tino dėlei “betvarkiško elgi
mosi ant gatvės” ir dainavi
mo Marsai iezos.

Ponai teisėjai, kaip ir vi
suomet, pasirodo kapitalo 
bernais.

Ypač bjauriai policija dar
buojasi Newarke. Policija 
apstojusi didžiulę Heislerio 
šapą. 7 d. sausio areštuota 
apie 30 žmonių. Visi nubaus
ti po $10 užsimokėti.

Detektyvai subruzdo.
Detektyvų agentūroms da

bar rugiapjūtė. Savininkai 
parsikvietė talkon privatiš- 
kas detektyvų agentūras,kad 
pristatyt streiklaužių ir gai
šinti pikietų sargybą.

Unija jau pranešė valdžiai, 
kad ji reikalauja, jog valdžia 
įsikištų į detektyvų provoka
torišką darbą. Detektyvai 
ne tik kad streiklaužiaus ir 
ardys pikietus, bet gali įtai
syti provokaciją su bombo
mis ir dinamitu, kaip tai bu
vo Lawrenc’e ir kitur.

Detektyvų kompanijos di
džiuojasi, kad jos jau ne vie
ną streiką sulaužė. Štai 
“Dougherty Det. Biuras” sa
kosi galįs pristatyti šimtus 
darbininkų (suprask skebų). 
Jie prižada apsaugoti tvarką 
ir nuosavybę.

Su savo pasisiulyjimais 
peršasi dar daugiau detekty
vų kompanijų, kurių vardų 
čia neminėsime. Be abejo
nės, bosai sutiks su pasiuly- 
jimais.

Bosai turėjo savo susirin
kimą Brevoort hotely. Jie 
tikisi laimėti. Visą kaltę nu
verčia ant agitatorių.
Lietuvių streikierių presos 

komitetas.
Presos komitetas sako,

Karė gali prasidėti.
Tuom tarpu tarybos apie 

karės užbaigimą nepavyko. 
Vienok abidvi pusės lygirne
nori kariauti. Didžiosios val
stijos sakosi nepavelysiančios 
toliaus 
tuomi 
Turkų 
laukia 
valdžios. Mat, ligišiol jie 
aiškino, jog perdaug negali 
nusileisti, kadangi kitaip, 
jiems sugrįžus namo, juos

kariauti. Kaip su 
pasibaigs — nežinia, 
delegatai sako, jog 
prisakymo nuo savo 

Mat, ligišiol jie

't

ai padarė

Protestuo- 
irinko ant

roje Nerono vasa rnamis. Ne- 
ronas buvęs nepaprastas ti
ronas ir krikščionių persekio
tojas. Atrasta kolumnos, sta- 
tujos ir kiti dalykai. Tai Lis 
dideli radiniai del archeolo
gijos mokslo.

Ir daktaram^’ kliūva.
Netoli nuo Rymo vieno kai-

ihelio gyventoj 
smarkią demonstraciją prieš 
daktarą. Mat> jisai buvo ap
leidęs savo pavargėlius ligo
nius, kadangi iš kitų gavo di
desnį užmokestį, 
j anti žmonės su
gatvių ir padarė (demonstra
ciją. Jie norėjo ūžimti sve
tainę, bet ginkluc ti policistąi 
ir konstabulieriai prie to ne
prileido. Nežiūrint to, mi
nia betgi pakėlė dideles riau
šes. Du žmonės u 
turi sužeisti.
Rengiama didel

Švedijos sostinės Stock
holm© transporto darbinin
kai rengiasi į visuotiną strei
ką. Kaip tankiausia, taip ir 
šiuom kartu, kivĮirčiai kilo 
dėlei algos pakeliu 
darbo federacija 
streiką.

Stato savo kandidatą.
17 d. sausio Francijoj atsi

bus prezidento riųkimai. So
cijalistai stato sav(o kandida
tą Vaillant. Tail yra labai 
užsitarnanęs darbininkų ju
dėjime žmogus. ;

Mirė Kautskio' motina.
Susilaukus 75 rbetų, mirė 

Kautskio motina.
yra garsiausias pasaulyj so
či jalistų mokslininkas. Jį va
dina “raudonuo.
žium.”

Kautskio motin 
ku buvo garsi rašėja. 
rašė daug puikių romantiškų 
apysakų.
Pamišėliai užmušė vieną, 

sužeidė devynis.
Pamišėlių name Elvas(Por- 

tugalijoj) kilo gaisras. Sar
gyba paliuosavo pamišėlius. 
Šie, išvydę pavoju, nutvėrė 
kas jiems po rankų papuolė, 
ir pradėjo skaldyti galvas tų 
žmonių, kurie jiems pasiprie
šino.

Vieną miestietį visiškai už
mušė, 9 sužeidė.
Chipiečiai lavina kariu- 

menę.
Kanton, 5 sausįo.—Karei

viška valdžia pasirūpino, kad 
visose ginklų dirbtuvėse bū
tų dirbama viršlaikis. Smar
kiai rengiamasi prie karės. 
Taip pat daug ginklų gabe
nama iš Vokietijos. Kariu- 
menė lavinama pagal euro- 
pišką sistemą.

Juodkalniečiai nepaka- • 
kinti. Į

Kadangi juodkalniečiams 
nesiseka paimti SLutari, tar
pe jų yra didelis nuliūdimas. 
Daugelis esą neužsiganėdinę 
savo karalium. Prieš jį vėl 
pradedama varinėti konspi
racijas. Ypatingai agituoja 

, prieš jį laisvesni juodkalnie- 
čiai, kurie sugrįžo namo iš 
svetur laike karės..

Areštuoja anarichistus.
Ispanijoj prasidėjo skait

lingi anarchistų areštavimai. 
Valdžia vis nori susekti

• tai suokalbį. i

Serbų delegatai pranešė, 
jog jie nereikalauja būtinai 
porto ant Adriatiškų jūrių.

Iš Konstantinopolio prane
ša, kad turkų žmonės uoliai 
rengiasi kelti riaušes ir už
pulti ant svetimžemių pa
siuntinių. Pasiuntinystes da
bar apsaugoja.

Karė jau būtų buvus se
niau užbaigta, jeigu turkai 
būtų nuolaidesni, bet jie to 
nenori. Mat, laike pertrau
kos jiems pasisekė sutraukti 
daugiaus kariumenės. i

Kunigas gavo biblija į 
galvą.

Kassel (Vokietija). Tūlas 
kunigas sakė bažnyčioje pa
mokslą, jog ne visi žmonės 
Ivgiak. ..erti; Vieniems 
dievas duoda turtus, kitiems 
vargus. Bažnyčioj tuom tar
pu buvo darbininkas Hei- 
then. Išgirdęs plepant pa
našias kvailystes, jisai pasi
griebė bibliją ir rėžė kunigui 
stačiai į galvą. Kunigas kri
to ant vietos ir greitai jį tu
rėjo nuvežti ligonbutin.

Darbininkas gavo šešis mė
nesius kalėjimo. Jisai< reika
lavo, kad ir kunigą nuteistų 
už melų skelbimą, bet kuni
gas, mat, “šventa asaba.”

Kiek žuvo bulgarų?
Bulgarai apskaito, kad li

gišiol karėje užmuštų ir su
žeistų žuvo 75,000 žmonių.

Atrado naują žemę.
* Vokietijos keliauninkas 
Vilius Filchner praneša, jog 
jisai sugrįžęs į Boenos Aires 
(Argentinoj) iš savo kelionės 
po pieti> ledinį okeaną. Jisai 
sako, jog jo kelionė puikiai 
pavykusi. Jisai atrado nau
ją žemę, kurią pavadino prū
siško princo vardu.

Bijosi nigerių.
' Nekurie Anglijos laikraš
čiai pakėlė lermą, kad pasta
ruoju laiku Anglijon atvyks
ta labai daug nigerių. Be
veik kiekvienas laivas atveža 
juodų žmonių. Laikraščiai 
mano, jog iš to gali kilti di
delis pavojus.
Stebuklingai išsigelbėjo.
Singapūre (šalę Indijos). 

Laike audros nuskendo di
džiulis rusų pasažierinis lai
vas “Peter March”. Žmo
nės susėdo į valteles ir išbu
vo jose 24 valandas. Jau bul
vę apalpę nuo persigandimo 
ir bado, bet ant laimės su
spėta su pagelba.

Rado Nerono vasarnamį.
. \ Viename žuyinlnkų mies- 
> tely netoli Ryifio, 200 mastų 

I nuo jūros kranto, atrasta jū-

žmušti, ke-

i streikai.

o. Švedijos 
nori vesti

Kautskis

ju popie-

a savo lai-
Ji pa-

Uždraustos aukos. f
Svetimų tikėjimų departa- : 

mento viršininkas išsiuntinė- 
jo šiomis dienomis visiems : 
gubernatoriams pranešimą, 
kad nebeleistų rinkti aukų 
tarp... Rxwijos.
Turkijos naudai, nes tų au
kų rinkimo tikslas esąs su
kelti priešingą Rusijos val
stybei ir krikščionybei mu- 
zulmonų dvasią.
Dainininkės sustreikavo.

Peterburgas, 7 d. sausio. 
Kavinių ir šiaip jau pasilink
sminimo namų apie 700 mer
ginų dainininkių ir šokėjų 
sustreikavo, reikalaudamos 
geresnio užmokesnio ir šva
resnio apsiėjimo.
Caras pasimatys su juo= 

dašimčiais.
Caras panorėjo pasimatyti 

su Dūmos atstovais ;prie caro 
važiuos visi dešinieji juoda
šimčiai ir 20 kadetų.

Streikai.
Popų seminarijoj Rygoj ir 

kitur prasidėjo badavimas ir 
streikai; auklėtiniai nori ge
resnio valgio ir mažiau var
žymų. Voroniežiuj suimta 
30 seminaristų; seminarija 
uždengta.

Skolos.
Odesos universitetas taip 

yra prasiskolinęs, jog neturi 
iš ko medžių benupirkti; stu
dentai mokęsi šaltose audi
torijose. Vieną dieną visas 
2-sis medikų kursas išėjo nuo 
lekcijos dėl nepakenčiamo 
šalčio.

Uždraudė mušti.
Žitomirio gubernatorius iš

leido cirkuliarą, draudžiantį 
policijai mušti tardymus da
rant.

Šis cirkuliaras, kaip ir visi 
kiti, pasiliks tik ant popie- 
ros, o policija kaip varė, taip 
ir varys savo darbą.

Moterįs prašo tiesų.
Kijevo lenkų moterįs iš

siuntė Dūmos atstovams pra
šymą, kad jie pasirūpintų iš
gauti teises rinkimų ir mote
rims.

goja.
Spėjama, kad vagystę pa

darė ne koksai profesionali
nis vagis, nes iš po užrakto 
nieko nejudino. Gal nemė
gino atidaryti net ir zakristi
jos, kur daugiausia būt galė
jęs pasinaudoti, negu bažny-

' Karštai mylėjo.
Skuodas (Telš, pav.) Čia 

vienas vaikinas ir mergina į- 
simylėjo į vienas antrą. Bet 
štai nelaimė: šį rudenį jauni
kaičiui reikėjo kariumenėn 
stoti. Mergina gi jokiu bū
du nenori paleisti vaikiną. 
Vaikinas žada ją vesti, jeigu 
paliks liuosas nuo kariume- 
nės. Bet štai vaikiną “pri
stato” kariumenėn ir jis eina 
nuliūdęs atsisveikinti su savo 
mylimąją. O mergina, ker
šydama , už mažą, pagal jos 
nuomonę, jo meilę, apliejo 
jam veidą vitriolium. Tas 
nelaimingasis guli dabar jau 
kelinta savaitė Plungės Ii 
gonbutyj, bene, pasitaisy 
dar į kariumenę stoti. Meri- 
gina-gi tuoj buvo policijos 
suimta ir kalėjiman nuga
benta, kur ir dabar tebesėdi 
iki bus teismas.

“Liet. Žin.”
Troškimas įstoti j kariu

menę.
Sūnus tūlo ūkininko Bur- 

chardo iš Panemunio Kalvių, 
Tilžės valsčiuje, turėjo šie
met stoti kariumenėn. Au
galotas, drūtas, gerai sudė
tas jisai vienok nebuvo pri
imtas kariumenėn, nes turė
jo vieną kūno ydą, būtent: 
taip vadinamas X-kojas. Vai
kinas tuom labai susigraužė. 
Paskui kreipėsi prie Prūsų 
karaliaus. Tas paliepė gy
dyti vaikiną. Tikisi, kad jo 
troškimas bus pakakintas.

Tai kokių dar esama fana
tikų! “Birutė”.

kokį



SPAUDOSBALSAI
Cirkuliarai.

Paprasčiausia literatiška 
etika reikalauja, kad jeigu 
klaida įvyko kokiame nors 
laikraštyj, tai stengiamasi tą 
klaidą pataisyti pertąpatį 
laikraštį. Taip yra ir su ap
sirikimu iš priežasties patal
pinimo K. Vidiko straipsne
lio “Laisvės” N102. “Lais
vė” maloniai klaidą atitai- 
s o. Dar mažas paaiškinimas 
jau pasiustas “Kovai”. Tuo- 
mi viskas būtu pasibaigę. 
Vienok K. Vidikas šiuom 
kartu keistai sumanė ginti 
savo “garbę”. Jisai atsidūrė 
su savo manifestais “Drau
ge”, “Katalike”. Prašytume 
pasiusti ir “Žvaigždei” su 
“Saule”.

Ar tai begalinis naivišku- 
mas? Na, nesiginčysime. Bet 
sykį ant visados pasakysime, 
kad tas, kuris nemėgsta “ce
remonijų”, tankiai pastato 
save į tokį padėjimą, kad ir 
su juom ceremonijų nedaro. 
Tiktai gerbdami pačią “Ko
vą” ir mylėdami socijalistiš- 
ku laikraščiu vienybę, męs 
šiuom kartu atsisakome nuo 
pavadinimo K. Vidiko kelio
nės į “Draugus” ir... kas se
ka, tikruoju vardu.

Taip pat primenam, kad 
kas nedaro ceremonijų su pri- 
vatiškais laiškais—bus tuom 
pačiu atmokėta.
' Tegul ant šių žodžiu nu-, 
trūksta mūsų kalba, nors jai 
ir nereikėtu nutrūkti!

Laikraščiai apie Naujus 
Metus.

“Lietuva” sako:
“...visi, kiekvienas iš mūšy turime 

viltj, jog Šitie nauji 1913 metai bus geri, 
geresni už ką tik praslinkusius. Visi 
męs gyvename viltimi geresnes atei
ties”.

Vienok pačios vienos vil- 
ies negana ir “Lietuva” pri

duria:
“ pradėdami šiuos metus išsirinkim 

sau vieną gyvenimo tikslą ir, sykį jį iš
sirinkę, irkluokimės be paliovos”.

Bet, kaip gudri politikierė, 
“Lietuva” nepasako tikrai 
koksai tas gyvenimo tikslas; 
Todėl męs “Lietuvai” pasa
kysime: apmokami apskelbi
mai kapitalistišku partijų! 
Tai gyvenimo tikslas. O vil
tis... na, mažu, garnys atneš 
dar vieną Konkolauską. Gau
dyti žuvis drumstame vande
nyje— geriausia viltis! Ką 
jūs, ponučiai, nedarysite,nie
ko geresnio, kaip šmotas py
rago nuo Tafto — jau neiš- 
mislysite.

“Draugas” apie naujuosius 
metus užtyli. Tikėsime, kad 
geriausiu pasauly žmogumi 
dėl jo bus—tėvas kapucinas, 
o geriausiu išganymu—vyru 
klioštorius. Moterų, mat, 
jau turi.

“Tėvynėje” p. Strimaitis
^ina prie progreso ir mini 

.. dus tai padegėjus, vieny
bės ardytojus, kurie neleidžia 
pereiti per tiltą..’. į laimės 
šalį.

Dabar betgi klausimas, kas 
tie padegėjai. Žmonės, ku
riu profesija ant dvieju kė
džių sėdėti, nepaprastai bijo
si aiškumo. Taip tad “Tėvy
nė” ir nepasako, kas kliudo 
lietuviams eiti priekyn. ' Ak 
žinoma, ne kapucinai su pp. 
Kaupais, Bukaveckais ir Ko.!

“Katalikas” ragina užvis 
labiau mylėti savo kalbą ir 
savo šalį. Bet kaip, kokiu 
būdu? Na, žinoma, statyti 
Lietuvoj “Saulės” namus ir 
klioštorius. Ragina mylėti 
ir giesmes. Taip, taip, vyru
čiai, sustoję užgieduokime, 
kaip Adomą iš rojaus išvijo, 
o ponai Tananevičiai pasipi
nigaus už politiškus kapita
listu partijų apskelbimus!

“Žvaigždė” taip įbauginta 
pereitu metu atsitikimais, kad 
apie šiuos metus bijosi išsi
žioti. Klausykite, kaip baisiai 
nupiešia “Žvaigždė” lietuviu 
kataliku gyvenimą 1912 me
tais:

“....liūdnas, labai liūdnas kataliky 
lietuviy gyvenimas buvo 1912 metais, 
kad nesinori nei kalbėti apie jį. Tąsy- 
nės tarp savęs, tąsyyės draugijose, pa- 
sišiaušimai prieš®dvasišką vyriausybę 
parapijose, šmeižimai, paskviliai, intri
gos tai nuolatinė litanija.“

Nors sykį ir męs sutiksime 
su “Žvaigžde”. !

' “Saulė” daro pranašavi
mus ant 1913 m. Ji sako:

“Žvaigždės rodo, būk šis, 1913 me
tas atneš daugelį ergeliy Suvienytuose 
Valstijuose”.

Atneš ar neatneš, tai dar 
pamatysime. Bet didesnio 
ergelio, kokiu yra patsai 
“Saulės” gyvenimas—tai jau 
tikrai nėra.

Prie X-spindulių.
Kuomet pasitaiko redakci

jose kokios nors klaidos, tai 
paprastai visuomet yra už
metama kaltė ant zeceriu. 
Suprantama, zeceriai tan
kiausia tyli, o visuomenė ne
žino tikro kaltininko.

Panašiai atsitiko'ir “Lais
vės” redakcijai su X-spindu- 
liais. Vienok šiame dalyke 
aš noriu prabilti, kad neken
tėtu visi zeceriai ir redakto
rius, nes visa kaltė, apie ku
rią aš kalbėsiu, yra mąno. (

Straipsnį drg. K. Vidiko 
stačiau aš, o kaip jis man pa
teko—buvo rašyta “Laisvės” 
N104, praėjusiu metu. Aš 
dabar noriu tik pasiaiškinti 
“baisiausiame apšmeižime” 
drg. Vidiko, t. y. pridurime 
prie jo piešinėlio pasakymo, 
kad su pagelba X-spinduliu 
galima nufotografuoti žmo
gaus kūną irtt. Už šį pri- 
durimą drg.-:K. Vidikas -su
teikė man net du garbės ti
tulu: agento medikališku in
stitutu ir žmogaus nieko 
nežinančio ir nesuprantan
čio. Pirmąjį titulą atmetu 
ir patariu drg. Vidikui pasi
laikyti, nes gali atsirasti to- 
kis žmogus, kuris bus užsi
tarnavęs tą garbę, aš gi skai
tau dar neužsitarnavusiu; 
kaslink antrojo—su mielu no
ru priimu ir ištariu drg. Vi
dikui, kaipo mokslo vyrui, 
širdingą ačiū už duotą man 
lekciją, nes aš, kaipo darbi
ninkas, negalėjau lankyti 
mokyklų ir visą savo “moks
lą” įgijau panašiomis lekcijo
mis, t. y. kuomet padarau 
klaidą ir mano klaida būna 
atitaisyta daugiau supran
tančiais, tuomet aš jau žinau 
tą dalyką teisingai.

Tas pats buvo ir su X-spin- 
duliais. Ikišiol aš maniau, 
kad X- spinduliai padaro kū
ną permatomu, o Reintgeno 
spinduliai nufotografuoja. 
Drg. Vidiko piešinėly apie 
X spindulius buvo ant pabai
gos kabėse pasakyta: “(pa
vyzdžius.galite patįs prives
ti.)” Aš gi tą pavyzdį ir pri
vedžiau, suprantama, vižai 
klaidingai manydamas, kad 
su pagelba X-spinduliu gali
ma nufotografuoti kūną.

Labai apgailestauju, kad 
per mano klaidingą suprati
mą liko skaudžiai “apšmeiž
tas” drg. K. Vidikas, kaipo 
mokslo vyras ir atsiprašau 
prieš jį, vienok aš, kaipo dar
bininkas, iš savo padarytos 
klaidos labai džiaugiuosi, nes 
vėl įgijau naują lekciją apie 
X-spindulius ir žinau, kad 
jie nieko bendro neturi prie 
nufotografavimo nepermato
mu kūnu (sic!) Nuopelnai gi 
tos lekcijos—yra drg. Vidi
kas ir užtai tariu jam dar sy
kį širdingą ačiū.

Vincas Paukštys.

Lais'/v kla.
Atsakymas Adomaitienei.

“L.” N1 O. Adomaitienė 
išbara tuos vaikinus ir mer
ginas, kurie, norėdami apsi
vesti, skelbiasi per laikraš
čius. Norint nesu visiškai 
priešingas Ad. išvedimams, 
vienok ir sutikti su ja nega
liu, nes Ad. nenori pažiūrėti 
į aplinkybes, priverčiančias 
taip elgtis.

Pasakykite, kasgi daryti 
vaikinui, kuris gyvena mies- 
čiukyj, kur suvisai nėra mer
ginu? Takiu miesčiuku gana 
daug. Jisai, turėdamas ge
rą užsiėmimą, nori vesti. Ar
gi jam vesti svetimtautę? 
Arba vėl, ar jam mesti savo 
gerą užsiėmimą ir leistis 
trankytis po miest s ’ieš
kant merginos. Juk u. rbas 
šiandien nelengva rasti! Ar 
pasilikti nevedusiu ant visa
dos?

Kaip Adomaitienė sako, 
pažinojusi vieną vaikiną, ne
laimingai, apsivedusį per ap
skelbimus; taip ir aš žinau 
vieną, kuris apsivedė per ap
skelbimus ir gyvena laimin
gai. Mat, tame miestely, 
kur jisai gyveno, merginu 
buvo ikvaliai, bet jisai buvo 
laisvas, o merginos visos ša
lininkės senu plepalu. Vie
tinės merginos jo ištolo len
kėsi. Josios vadino jį sukly- 
dėliu ir sakė, būk jisai nori 
dar ir sveiką merginą iš ke
lio išvesti. Taigi, pasakyki
te: ar reikėjo tam vaikinui 
nusilenkti prieš šventakup- 
res? Nejaugi veT reikia pa
siimti ant savęs to aklo -tikė- 
jimo jungas, kurį vieną sykį 
jau pavyko numesti?...

Bet jisai ant to nesutiko. 
Jis buvo doras vaikinas ir 
veidmainiauti nenorėjo. Męs 
ant kiekvieno žingsnio mato
me, kaip pešasi poros, nors 
jokiu apskelbimu prieš apsi- 
VėšiantTfėdaYė. ;Į~ką"gt'pa7“‘ 
našu, kad jeigu vyras parsi
neša pirmeivišką laikraštį, 
tuojaus jo moteris pradeda 
verkti, keikti, dejuoti? Į ką 
panašu, kad tokia dievota 
moteris vagia knygą ir neša 
į pečiu, arba vagia paskutinį 
centą ir neša kunigėliui ant 
mišių, manydama, kad per 
šventas mišias Dievas įkvėps 
vyrui dvasią šventą. ’

Todėl man rodosi, kad pir
miau reikia pažvelgti į aplin
kybes, priverčiančias šauktis 
laikraščiu pagelbos, o paskui 
jau be jokio pasigailėjimo 
kritikuoti. Męs visi pažįsta
me daugybę poru, kurie ne 
per laikraščius apsivedė, o 
pešasi diena dienon. • Tai čia 
pasirodo, kad vaikinas ar 
mergina turi tiesą j ieškoti 
sau draugės ar draugo tokiv 
jau pažiūru. Užmezgę pa
žintį per laiškus, vėliaus ga
lės ir susieiti. Geriau būtu, 
kad męs ne tiek bartume, 
bet paragintume jaunuome
nę daugiaus prie skaitymo. 
Kada tarpe mūsų bus dides
nis apsišvietimas, tuomet ir 
šeimynišku vaidu bus ma
žiau.

Vaikinas iš Brooklyno.
Nuo Red. Jau yra ir 

daugiaus atsakymu, kurie 
tilps.

Kunigas apie ameriko= 
nizmą.

Ponas Kaupas, “Draugo” 
redaktorius, parašęs “Lietu
vai”, jog jo nuomone, lietu
viai nemoką atsakančiai gy
venti Amerikoje. Jie negy
vena nei lietuviškai, nei ame
rikoniškai, bet nei šiaip, nei 
taip. Kunigo nuomone, ot 
vokiečiai, švedai, norvegai— 
tie tai mokėję įsikurti Ame
rikoje. •

Kokius žmones tas kuni
gas nori pamokinti? Jeigu 
savo aveles—būtu labai ge
rai. Fanatiški kapucino pa
mokslai ir baisus daugelio 
parapijonu tamsumas—visai 
netinka prie amerikonizmo. 
Taigi, jeigu kunigas nori ką 
nors pamokinti, tegul prade
da nuo kapucinuku!

Pranešimas iš Prūsų.
. Lietuvos.

Laisvė)” gavo platu pra- 
Prūsu Lietuvos dė-nešimą iš

lei šelpimo p. Vanagaičio laik
raščio “Birutė”.
ištraukas
Jame atk
nepaprast
Prūsu Lietuvos.

“Birutė” iiieina Prūsy arba Mažojoj 
iekvienas žino Mažąją Lie-

Talpiname 
iš to pranešimo, 

reipiama atydžia į 
ai sunku padėjimą

“Birute” i 
Lietuvoj. K 
tuvą bent iš tolo. Bet jos šiandienini 
stovį ar daugelis pažįsta? Kadaisiai Ma
žoji Lietuva buvo tvirtove, iš kurios b^- 
vo paleistas pirmas spausdintas žodis | 
Rusų prislėgtą ir persekiojamąją Di
džiąją Lietuv'ą. Iš Mažosios Liet, ėjo 
per ilgus met us lietuviŲ laikraščiai.

Toliaus sakoma, kaip šian
dien apverktinas padėjimas 
Prūsu Lietuvos.

“Vokiečiy ’ 
va naikiname 
Čia paskutine 
daroma viską 
tys tik atmin

Kad tą 
su valdžiai turi net išgamiš- 
ku laikraščiu, kurie klaidina 
lietuvius. • 
tungos”.
neša vaisius.
daug lieu, kaimu, kur jau 
niekas lijetuviškai nešneka. 
Daugelis
tuviu eini prieš tautiškai su
sipratusiu s lietuvius.

“Viena tik 
gelį mūšy pri 
žos, o kova d 
susipratę liet 
rute” yra \ 
laikraštis, gii 
Jeigu ji žlugo, su ja žlugs ir paskutine 
viltis atgaivir“' M" T : “---- ”

Todėl
“Birutė”.

Po tu6m pranešimu yra 
pasirašę pug žymiu Prūsu 
Lietuvos 
kai draugjiju: “Aušra”, “Ber
žas”, “Birutė”, 
“JaunimiĮis 
“Vainiką 
Lietuvos 
jas ir stu

—Savo
šio pranešimo pridėsime prie

visomis jiegomis M. Lietu- 
, yra stengiamasi išvyti iš 
Lietuvos kibirkštėlė. Yra 
s, kad Mažoji Lietuva lik
imu.”
darbą atlikus, Prū-

Tai įvairios “Cei-
Tasai darbas at-

Šiandien yra

etuviškai nešneka, 
suvokietėjusiu lie-

“Birute” stovi prieš dau- 
iešy. Jos jiegos yra ma
ar ilga. Visi jau pabudę, 
uviai turi ją remti. “Bi- 
'ienintėlis Prūsy Lietuvos 
lantis savo tautos reikalus.

iti Pr. Lietuvą.” 
prašoma paremti

veikėju^ pirminin-

“Dobilas”, 
”, “Spindulys”, 

.3”, “Žiedas”. Pr. 
knygyno tvarkyto- 
dentas M. Ašmys, 
kelis žodžius dėlei

Delei “Lietuvos ” pa-

Daug tr iukšmo sukėlė ‘ ‘Lie
tuvos” pankelbtasai “šnipas”. 
Bet tuoj t 
“Lietuva’ 
drumstan 
sisakė pa 
organizacijų pasiustiems žmo
nėms. V 
šku, kad čia padaryta kokia 
bjauri provokacija, kurios 
tikslu buy 
nes.

ius pasirodė, kad 
’ mėgino žvejoti 
le vandeny. Ji at
rodyti dokumentus

įsiems pasidarė ai-

ns rašo:

o suklaidinti žmo-
Dabar vienas žymus 

veikėjas ii3 Connecticut val
stijos mui

1) Konkolauskas ėjo laižy-
bu su kitu žmogumi, kas ge
riau paras ■ 
tiesa.

2) Kad:
buvo jau vėlu, net po 12 vai. 
nakties.
Todėl po 
naikinę 
kiekvienai miegot.

3) Čia buvo proga vienam 
tautiškam :P 
bus “doncj»są”, pasiusti “Lie
tuvai”, ka

4) “Lid

ys “donosą”. Tas

i jie rašė “donosą”,

Juodu buvo išgėrę, 
rašymo net nesu- 
“donosus”, nuėjo

fanatikui, pagrie

d apšmeižęs LSSA. 
ituvos” donosčiku 

arba pasiu ntėju to laiško bu
vo tūlas ]V|[-nis, geras tauti
ninkas.
Konkolauikas buvo ant bur- 
do.

Kągi an 
kia betgi daug provokatoriš- 
ko gabumi 
nizmo, kad padarius lermą iš 
tokio nieki 
merikos. I 
po, iš k 
pos amžini

bs jį tuom laiku

t to pasakius? Rei-

) ir nachališko ci-

liekio ant visos A- 
’onas Balutis įklim- 
ir jisai neišklam- 
li.

siemimas.Už
Mokytoj a: — Jonuk, ką 

veiki, nuė,
^Jonukas:—Valgau.

Mokytona:—O paskui? 
Jonukai

ęs į svečius?
tu

Paskui —sergu.

-------------------------------------- ------t-------- —
t

Sis-tas apie Sacharą.
------------------- —

Sachara vadinasi milžiniškas ir dau
giausiai tuščias plotas Šiaurinės Afrikos. 
Į vakarus tas plotas tęsiasi iki-pat Atlan- 
tiškojo okeano, o į rytus iki upės Nilo. 
Šiauriniai jo kraštai siekia iki Morokko, 
Algerijos, Tuniso, Tripolio ir , E- 
gypto; pietiniai gi—iki Sudano. Šitie mil
žiniški tyrlaukiai, turinti suviršum 3įį mi
lijono ketvirtainiu myliu, nėra, kaip tai 
daugelis mano, didelis lygus plotas; prie
šingai, jo paviršius labai nelygus. Nors 
didesnė to ploto dalis guli žemiaus jūrių 
paviršiaus, bet yra- vietų, kurios siekia 
8000 pėdu augščiau jūrių paviršiaus. Taip 
va, beveik pačiame Sacharos centre ran
dasi plačios ir augštos kalvos Tasili, Ti- 
besti ir kitos, kurios tęsiasi viena po kitos 
iš šiaurės pietryčiu linkui. Tarpe Tibesti 
ir Nigero randasi augšta kalvu ežia, vadi
nama Air, o į vakarus nuo Tibesti randasi 
tokia-pat ežia Adrar. Tos kalvos ir kal
nu ežios yra apsuptos plotais derlingos že
mės ir ganyklų. Kitose tyru dalyse ran
dame didelius oazisus arba salas, apaugu
sias puikiausiais ir vešliausiais augalais. 
Didžiausi oazisai vadinasi: Twat, Wargla 
ir Fezzan. Algerijos pakraščiuose yra ne
mažai dirbtiniu oazisu, kurie pasidarė iš
kasus tam tikrus gilius šulinius. Didžiau- 
sis plotas tikrųjų tyru, vadinamas EI Djuf, 
tęsiasi į vakarus nuo Sacharos centro ir 
atsižymi visomis blogiausiomis tyru ypa
tybėmis—trukumu vandenio, baisiu kar
ščiu ir banguojančiais smiltynais. Toje 
dalyje visai mažai gyvuliu ir augalu. Tū
los antilopu veislės, laukiniai asilai, kalnu 
avįs, hyjenos, strausai ir tūli kiti gyvūnai 
pasitaiko šiek-tiek geresnėse vietose. Kar
štose smiltyse veisiasi tik įvairus kirmjnai, 
žalčiai, driežai. Iš augalu sutinkami tik 
tokie, kurie kuomažiausiai reikalauja drėg
numo. Iš vaisiniu medžiu vietomis auga 
tūla paimu veislė, angliškai vadinama 
“Dates-palm”. Gyventoju visoj Sacha
roj priskaitoma apie 2į milijono. Jie su
sideda iš arabu, berberu ir negru. Berbe
rai daugiausiai gyvena vakarinėj centro 
dalyje, negrai—rytinėj centro dalyj, o ara
bai pasisklaidę kitose dalyse. Svarbiausi 
gyventoju užsiėmimai: kupranugariu au
ginimas, vergu ir druskos prekystė, kara- 

.yąnji vedimas,ir užpuldinėjimai keliaujan
čiu. Yra nemažai karavanu keliu per Sa- 
charą^kurie vienyja Timbuktoo ir Sudaną 
su priejūriniais kraštais šiaurėje. Yra ma
noma, kad tos Sacharos dalįs, gurios guli 
žemiaus jūrių paviršiaus, kadaise buvo jū
ros dugnu. Didžiausią vakarinės Sacha
ros dalį pasisavino Francija. Ispanija val
do didelį plotą tarpe Morokko ir Senegalo.

Garsus fantastas - romanistas Jules 
Verne, viename savo romane “Jūros įsi
veržimas”, rašė apie Sacharos apvande- 
niavimą. Ir štai, nepraėjo beveik nė dvi
dešimts metu po to romano parašymo, 
kaip atsiranda projektas, ketinantis įvyk- 
dinti Verne’o fantaziją. Pirm keliu sa
vaičių profesorius Ečeguaijan, Paryžiuje, 
apskelbė, Jog laikas Francijai padaryti 
Sacharą jūra. Remdamos paskučiausiais 
geodeziškais Sacharos tyrinėjimais, jisai 
prirodinėja, jog daugiau neg ketvirtdalis 
tos milžiniškos smilčių jūros gali būt pa
versta į vandens jūrą, nes guli žemiau 
okeano paviršiaus. Įkūnijimui to milži
niško užmanymo užtenka iškast kanalą 
apie pusšimtį myliu ilgio per augštąsias 
šiaurinio Afrikos pakraščio dalis. Tuomet 
Viduržeminės jūros vanduo užpils Sacha
rą ir pavers ją į jūrą. To kanalo kasimas 
neturi nieko nepaprastai sunkaus, nes ji
sai eitu per minkštas kalnu dalis.

Nauda iš to inžinieriško mokslo vei
kalo būtu neapsakoma. Pirmiausiai, tos 
Sacharos dalįs, kurios pasiliks augščiau 
vandenio, bet kurios dabar yra numirusiu 
tyru, persimainys į derlingą žemę ir neš 
tokį pelną, kaipo kultūriškiausios Europos 
dalįs. Ant tos naujos jūros paviršiaus už
gims visas naujas laivynas. Gilumas tos 
jūros siektu nuo 10 iki 60 sieksniu.

Vienu iš žymiausiu tokiu tyru “per
dirbimo” pasekmių bus staigi permaina į 
gerąją pusę visos šiaurinės Afrikos klima
to. Dings troškinantis Sacharos karštis 
ir užviešpataus minkštas pietinės Afrikos 
klimatas. Tokia klimato permaina labai 
palengvins europiečiu kolonizaciją.

Ečeguaijano projektas iššaukė nema
žai kalbu ir rimtu prieštaravimu. Ypa
tingai subruzdo meteorologijos žinovai. 
Pilnai sutikdami su tuom, jog nauja Sa
charos jūra suminkštins Afrikos klimatą, 
jie grąsina vįenlaikiniu persimainymu ir 
Europos klimato ir dargi į blogesnę pusę. 
Europa sugrįžšianti ką-tik ne į ledu ga

dynę; jos klimatas taps daug šaltesniu. 
Anglija, Belgija, Danija pasijusiančios pa
laidotomis amžiname sniege. Su tais liūd
nais pranašavimais daugelis mokslinčių 
nesutinka, skaitydami juos labai perdė
tais. Ginčijosi taipgi dėlei būsiančios jū
ros ploto ir gilumo. Sako, būk jos plotas 
vargiai sieks bent trečdalį Viduržeminės 
jūros ploto. Tikriausiai sakant, tai būtu 
ne tyra jūra, bet daugybė besipinančiu 
tarp salučiu užtaku.

Nežinia, kokia ateitis laukia tą drąsu 
projektą, bet vistiek ar jis bus įvykdintas, 
ar ne,—pats jo atsiradimo faktas parodo 
žmogaus proto galybę ir drąsą. Tas pro
tas drįsta kovot su neprielankiomis gam
tos spėkomis, jas apgali vis labiau ir la
biau ir priverčia sau tarnaut.

J. Stropus.
(Pagal “Pr. i L.”)

RUDUO.
...Ir nuoaros, kloniai ir miškas puikusis
Sau išreiškos-grožio nustoja...
Lapijos pavėsis, įdievus-ramus,
Nė vieno savęsp nevilioja...

A-
Retai, kur ne kur dar nugeltęs lapelis
Šiaurinio užgautas plesdena,
Ir skurdžiai prabilęs mažutis paukštelis s 
Sau praeitį žuvusią mena...

Tarp nuogu šakų sau bežaidžia šiaurinis...
Iš mirštančios grožės kvatoja:
“Cha, cha!... numylėtinė!... sūnus šiaurinis 
Tau patalą meilu jau kloja!”

‘ ‘Cha, cha L.. atsilsėsi... Cha, cha!... pasap- 
Kartoja be gaidį be saiko. [nuosi...” 
Klausausi... vienbutė man kugžda: “II- 
Svajonė svajonę išdraiko... [giuosi...”

15—XI—1912. St. Strazdas.

* * i*
Neboju aš, ką žmonės sako...
Neskundžiuos ant savos dalies... 
Aš trokštu tik: ant savo tako 
Tave matyti prie šalies!

Į dangų lioviaus jau žiūrėti...
Dievu nereikia man suvis!...
Nūn vieno trokštu aš: tikėti 
Į Tavo žemiškas akis...

Lai žvirbliams kunigs dangų giria, 
Lai siunčia Dievui juos tenai...
Likims mums bendrą dalį skiria:— 
Męs laimę tversim sau—čionai!
17—XI—1912. St. Strazdas.

Kuomet liūdnumas...
Kuomet liūdnumas slegia širdį, 
Gaivos nerandi sau nė Kur,— 
Jieškoki!—girdi?— 
Ji kitur!
Kuomet paraudusias blakstienas 
Suvilgo ašarų perlai...
Ak, verk sau vienas!
Viens tiktai...
Kuomet galvoj tau mintįs dega 
Ir auga priešstatų kalnai— 
Tu gaivą-smagią 
Rask tenai!

St. Strazdas.

Nors vieną žodį...
Vėjalis šaltas tyliai plesdena, 
Mažutes bangas tolyn vis gena; 
Ir jos tik skuba, ritas į priekį... 
Galbūt, per jūrą taip nusidriekia.

Norėtus’ šaukti, nors žodį tarti, 
Nors tik šešėlį širdies praverti, 
Ir melsti bangą tą mažutėlę, 
Kad nusiristu per jūružėlę...

Ir tą žodelį, nors vienintelį, 
Paleistu tenai, kur gimtinėlė...
O atliepimą jei sugrąžintu, 
Daugel tad ačiū širdis sakytu...

P. Posmyla.

Delko taip?
Širdį rėžo neramybės jausmai, 
Gyvenimas, lyg mirusiu namai— 
Nėra malonės gyventi visai.

Laukai platieji, žalieji miškai, 
Viskas išrodo, kaip tamsus kapai, 
Vien tik juodumą aplink tematai.

Seniaus gėrėjaus grožybe sapnu, 
Raminaus vilčia geresniu laiku, 
Šiandien gi reikia pabust iš sapny!

Mėnulį dengia juodi debesiai, 
Jis nebespindi mums linksmai-švie- 
Ir nespindės jau... . [šiai

P. A. Jatulevičius.
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Darbininkas.

Senas metas eina į grabą, o Nai|ijas Metas užima jo vietą.

Nuo “Laisves” B-ves.
Kadangi tai vienoj, tai kitoj lietuvių 

kolionijoj atsiranda falšyvę agentę, ku
rie užrašinėja “Laisvę”, o pinigų mums 
neprisiunčia, tai šiuomi pranešame vi
siems lietuviams, kad męs atsakome tik 
už tuos agentus, kurie, užrašinėdami 
laikraštį, išduoda “Laisvės” kvitas. UŽ 
jokius kitus agentus, kurie “Laisvės” 
kvitų neturi, męs neatsakom.. Taigi, 
užsirašant “Laisvę”, įsitėmykit gerai 
kvitas.

“Laisvės” Bendrovė.

“Laisves” agentams.*,
Šiuomi pranešame visiems “Laisvės” 

agentams, kad prisiunčiant naujus 
“Laisvės” skaitytojus, būtinai turite 
kartu prisiųsti už juos ir pinigus. Nei 
vienam skaitytojui “Laisvės” nesiunti- 
nėsime tol, kol nebus už jį prisiųsti pini
gai. Taigi skolingus agentus meldžiame 
kuęgreičiausia atsiteisti

“Laisvės” Bendrovė.

užsibaigė. Parapijonai turė
jo pasilikti prie senojo kur
palio, nors buvo pasiryžę jie- 
škoti naujo. Eidami namo, 
šnekučiavo: “mat, cie cicili- 
kai nori ginčycis su mokytais 
vyrais; gerai ir sakė šnekė
tojas, kad jūs nemokyci, tai . 
aš su juipis nieko negaliu po- 
ryc, kaip cik, pocerius mo- 
kyc.”

Žinai, randasi tokiu valka
tų, kurie mane vištapročiu 
vadina. Sako tie nedaver- 
kos, būk mano rankoje 
plunksna, išrodo, kaip kok
sai netašytas kuolas, na ale 
aš jiems parodysiu, tiems 
parmazonams.

O dabar, Juozeli, su nau
jais metais linkiu tau laimes. 
Jeigu mane išrinko į vaitus, 
Dievs duos tave išrinks į ko
kius ministerius.

Tavo gimdytojas
Tamošius Škaplieraitis.

Brangiausias sūneli! Te
gul bus pagarbintas mūsų iš
ganytojas, kuris davė mums 
laimingai sulaukti nauju me
tu!

Mano aruodai pilni, galvi
jai išsipūtę, kaip bačkos, ka
mine lašiniu nors ir ant tri
jų metu užteks—tai matai, 
kaip mane pons Dievs laimi
na. Bet svarbiausia už vi
sus žemiškas turtus, tai ma
no garbė. Juk šiais metais 
mane išrinko į vaitus (starši- 
nas.) Ko mano širdis troš
ko per metu metus, paga
linus išsipildė: savo parapijoj 
esu, kaip antras Saliamonas.

Aš tankiai sau apdumoju, 
kodėl mane šiais metais to
kia laimė patiko. Pagaliaus 
aš atrandu, kad viešpats ma
ne laimina todėl, jog aš pa
kantrus ir nuolankus, kad ma
no ausįs virš kaktos ne auga.

Pirmas dalykas—nesibun- 
tavok, antras — načalstvą pa- 
vožok, trečias—sekretoriui
duok pilną valią, nes visgi 
tai mokytas vyras. Tuos 
prisakymus man su kuolu 
niekas iš galvos neišmuštu. 
Užtat ir sekasi man. Kiti 
mano kaimynai, ką užriesto
mis nosimis vaikščiojo, dabar kiški, nuo tu Dieve gink!) 
nukabino nosis, nes ne pagal priveža bačkučių ir žmogus, 
ju norą išėjo,.,.. Jy..uitarvt£^

Brangus tėveli! Žadėjau 
tau parašyti, kaip reikia elg
tis, kad žmogus visuomet 
būtum laimingas, bet šian
dien to negaliu padaryti. Po 
paraliu—visai blogas biznis. 
Na, bet aš būsiu ne Biznie- 
raitis, jegu nenusuksiu tiems 
cicilikams sprando. Matai, 
seniau mūsų miestelis buvo 
ramus. Pasistatėme sau 
bažnytėlę, įsikūrėme kelis 
saliunus, užsidėjome tautiš
kus štorus. Mūsų vardas 
pakilo iki padangės. Turė
jome savo kliubą. Prieš rin
kimus, būdavo, sueina viso
kie politikieriai (tik ne cicili-

jai spicilistai, parietę uode
gas, išrūko, ten, kur pipirai 
auga, o aš, Škaplieraitis, sto
viu, anot šv. Petro, kaip toji 
uola!

Kad mane vaitu išrinko, 
laikau už didžiausią sau gar
bę. Pavardę pasirašyt mo
ku, kasdien išYnaukiu pas A- 
bramkę mažiausia 10 bonky 
alaus, kelias bonkas vyno, 
suėdu' kelias torielkas žu
vy. Ir tai vis ne už savo pi
nigus. Fundija žmonės, nes 
esu geras vaitas, neunarau- 
ju, ot sau pabaliavoju ir ga
na. Jau dabar ant vogos 
pakilau 20 svary. Bijausi, 
sūneli, sako tokia liga yra 
pypleksija, kuri taip nutren
kia žmogy, ot lyg kad ponas 
Dievas Loto žmoną į druskos 
stulpą pavertė. Ar negalė
tum tu ten, Juozeli, kokiy 
liekarstvy. Aš gi iš savo pu
sės, jkas pėtnyčia einu į baž
nytėlę ir klausau skaitytiniy 
mišiy, duodu ubagams po 
berlinkę už dūšias čyščiuje 
kenčiančias. Matai, sūneli, 
aš taip rokuoju, jog be pono 
Dievo pagelbos nebūčiau li
kęs vaitu. O ponas Dievas 
gerai žino, kad kožnas vaitas 
turi ir išgerti ir pavalgyti, 
todėl aš turiu viltį, kad ta 
prakeikta liga pypleksija ma
nęs neužmuš.

Sakykie pats, kas gero bū- 
ty, jeigu išrinktu į vaitus, 
kokį šliuptarnį, masoną, cici- 
likpalaikį. Nei jisai tau su 
žmonėmis išmestu po burne
lę, nei ką. Tuoj susipešty 
su sekretorium, tasai tuoj 
pabrauktu donosą, atsiysty 
ant mūšy sprando kazokus ir 
būty Sadomiją!

Aš gi visai kitaip elgiuosi. 
Jeigu i mano kišenėlį rublinė 
kliūva, tai tegul kliūva ir se
kretoriui, ir žemskiui. Juk 
ranka ranką mazgoja. Ge
naus, kad visiems trims, nei 
kad nei vienam.

Per- 
Lawren- 
i, kaip iš 
ė visokie

s tauzy-

Tu dar

ankomis

o 
gerk kiek tik tavo bačkoj tel
pa. Argi tai nebuvo rojus!

Negaliu jau taip’ visai pa
siskusti, kad daba^ nieko nuo 
tos liuosybės nelikta- Dėt aš 
jaučiu, oi mano painusis nu
jaučia, kad atūžia liaujas vė
jas. AtsibaladojA (ia keli ci- 
cilikai. Išpradžfy v isi mieste 
iš jy “šidijo”, visui* juos Pa' 
papaikėlių vietoj laikė. Vie
nok tie lapserdokai nenutilo. 
Matai jy veislė g^ji ir kur 
prigyja, tai net Rar lanausky 
teta negali išnaikin J- Per
nai be to dar pakilo 
ce’o streikai, pasku 
kokio rago pasipyl 
streikai, protestai, čia tai 
cicilikams pasidarė rugiapjū
tė. Kad pradės, išpūtę akis, 
bėgioti, kad pradės Įsavo ne
praustomis burnom 
ti—tai žinotum, tėv-tų sua
gitavo net bobas, 
nematei, tėveli, kaip cicilikas 
pamokslą sako. Bp— ------
skėtrioja, kaip malino spar
nais, akįs išsiverčia, (kaip ku
kuliai, o ašaros, kaip pupos, 
ritasi. Nedyvai toci^l, kad 
daugelį suagitavo,.

Na, bet tai būty par pusė 
bėdos. Tegul sau ibliauja 
kaip tos Jerichono triūbos, 
bile tik mano bizni(> nekliu
do, bile tik mano garbės ne
užgauna. Bet kas t^u davė! 
Kad tu žinotum, kąipj jie pra
dės prieš mane agituoti, kaip 
pradės ant manęs šujnis kar
ti,—ogi aš žiūriu ja u mano 
biznis smunka!

Pamislyk pats!
toks garbingas veikėjas, o 
čia kokie tai pienburniai, ku
riems dar mamos pienas žįs
ti—ateina ir sukritikuoja. 
Matai, prisiskaitę kokio tai 
žydo Markso rašty, o aš jau 
bus 10 mėty daugiaus nieko 
neskaitau, kaip tik “Vieny- 
bę.,j; ' '

Cicilikai sako, Mkad saliūny 
nereikia, jie saKO, kad reikia

A

svetainės ir agituoja prieš 
bažnyčią, jie nori viską ap
žioti—ir aš matau savo aki
mis, kaip ju spėkos auga. 
Po šimts pypkių, jeigu šitaip 
eis ir toliaus, tai aš vietoj 
doleriu, turėsiu blusas skai
tyti. Dar neduok Dieve, 
tą prakeiktą Magdę gausiu 
eiti nusižeminti. Ta juoda
kė, nors nešvari, ale pinigo 
turi., Gavo gerą darbą, tai 
ir krauja dešimtinę po de
šimtinei.

Tai matai, tėveli,' ant šio 
svieto, kaip vargai, taip var
gai. Teisybę sakai, jog vis
kas būtu gerai, kad nesiras- 
tu 'tu pakvaišėliu-karštako
šiu agitatorių.

Tavo pagimdytas
J. Biznieraitis.

Didysis kriaučių 
streikas.

labai 
apie

savo

“Laisvė” aplaiko 
daug korespondencijų 
didįjį kriaučių streiką, 
norime, kiek galėdami, 
žiniomis informuoti visuome
nę ir stiprinti streikieriu dva
sią.. Streikieriai iš savo tar
po išskirė spaudos komisiją, 
kuri rūpinsis suteikti žinių 
apie streiką lietuviu laikraš
čiams.

Streiko komitetas mums 
praneša: “30 d. gruod. išėjo 
ant streiko visi unijistai 
kriaučiai. Daug tą dieną su
streikavo ir neunijistu- Gal 
dar būtu išėję ir daugiaus, 
ale labai lietinga diena buvo. 
31 gruod. sustreikavo Brook- 
lyno Smith Grain Co., kurioj 
dirba didelis skaitlius darbi
ninku. New Yorke, kaip gir
dėjome, išvedė ant streiko 
tris dideles dirbtuves. Kas
dieną streikieriu skaičius vis 
auga.

Ligišiol pasekmės neper- 
blokiausios. Pas žmones au

 

ga energija ir noras kovoti”.

Toh&us rašoma, kad soci- 
jalistai'įš savo pusės paskirė 
27 [agitatorius, kurie pribūna 
ant kožnoMpareikalavimo.

Iš Baltimprės ir kitu mies
tu gauta minios, kad ten 
kriaučiai n e\d i r b s tu dar-

bu, kuriuos prisius iš New 
Yorko. Jie irgi grasina strei
ku. Tokie pranešimai gauta 
ir iš Chicagos.
Prakalbos pakelia žmonių 

dvasią.
Vienas jšjnusy j koresp. V.

J. Žilinskas praneša:
‘ ‘Tą dieną, kada išvedė vi

sus ant streiko, prakalbą lai
kė liet, kriaučių organizato
rius Augimas. Jisai kalbė
jo labai karštai ir sujudinan
čiai'. Streikieriai jį mielai 
pasveikino.

2 d. sausio kalbėjo P. Ma
čys ir P. Grigaitis. Pirmas 
kalbėjo P. Mačys apie sunku 
kriaučių padėjimą. Jeigu 
kriaučiai pralaimėtu, tuomet 
ju padėjimas būtu stačiai 
baisus. P. Grigaitis kalbėjo 
apie klesy kovą. Jisai ragi
no streikierius prie vienybės 
be skirtumo tikėjimo ir tau-

3 d. sausio kalbėjo L. Pru- 
seika, “Laisvės” redaktorius, 
kuris taip užinteresavo pub
liką, kad žmonės akis įbedę 
į kalbėtoją klausėsi. Karštai 
kvietė prie vienybės „ir ne
klausyti jokiu šiaudadušiu, 
kurie tyčia gaišina darbinin
ku kovą. Liepė visiems ge
rai įsitėmyti, kas pirmįausia 
ateis streikieriams į pagelbą. 
Tai socijalistai. Kaip pati
nau iš publikos, visiems pra
kalba labai patiko. O žmo
nių buvo, kurie seniaus nie
kados ant prakalbu nesilan
ko. Po L. Pruseikos dar 
kalbėjo rusiškai ir angliškai”.

Streiklaužiai.
Korespondentas Žilinskas 

rašo, kad tarpe lietuviu jau 
susirado keli streiklaužiai. 
Tai yra tūli Kazakevičiai, du 
broliai, ir Šaikūnas, tai yra 
trįs,kurie yra unijistai.

Tebūna jiems gėda.
ir

streikas.
Daugelis streikieriu labai 

įpykę, kad čia ant vietos 
esantis laikraštis “V. Liet.” 
visai nesirūpina streiku. Ka
da “Laisvė” su “Keleiviu” 
jau kelios savaitės rašo apie 
streiką, tuomet “V. L.” tyli, 

lyg žemę pardavus. Josios 
vedėjams ir leidėjam^ negal- 
voj darbo reikalai.

Korespondencijos

kelias net 
apie teat- 
“Viesulos” 
su svaigi-

tatai

buvo 
kūno

------ Montello, Mass?
“Laisvė” gavo 

korespondencijas 
rališkos kuopos 
pasilinksminimą 
nančiais gėrimais.

Trįs korespondentai ir vie
nas feljetonistas smarkiai pa
bara “Viesulą”.

Nuo savęs tiek norėtume 
pranešti: gerbdami montel- 
liečius ir ju darbštumą ir 
brangindami, ką gero atliko 
teatrališka kuopa, — šiuom 
žygiu susilaikysime nuo pa
talpinimo tu korespondenci
jų. Męs tikimės, kad 
atneš gerus vaisius.

Brooklyn, N. Y.
Neperseniai pas mus 

paskaita apie žmogaus 
sudėjimą. Skaitė d- ras Kaš- 
kevičius. Moterims nebuvo 
valia ateiti ant prelekcijos.

Bet štai susirado vienas 
protingas tautietis, tūlas A., 
kuris p. Bučinsko dirbtuvėje 
sumanė merginoms parodyti 
visas “slaptybes”. Už tą jo 
“chrabrostį” vienas vyrukas 
išmetė jam dolerį, o mergi
nos tik pradėjo spjaudyties. 
Greitai po visą šapą pakilo 
triukšmas. Ponas Bučinskas 
tuoj išvarė tą vyruką, kuris 
dolerį davė, o karžygis (“V. 
L.” rėmėjas ir agitatorius) 
turėjo pats išsinešdinti.

Velniu Vincas.
Worcester, Mass.

Pereitoj subatoj, 4 sausio, 
man teko lankytis Worceste- 
ry. Nuėjau ir ant Petro Ar
mino Teatr. kuopas surengto 
vakarėlio. Buvo statoma 
ant scenos tragedija “Lega- 
liški Žmogžudžiai” ir kome
dija “Amerikoniškos Vestu
vės”. Pirmasis veikalas at
liktas gerai, išskiriant pir
mąjį .aktą, kuris kiek silp
niau išėjo. Bet “Ameriko
niškos Vestuvės”, nors ir bu
vo sulošta palyginant neblo
gai, bet veikalas paliko pras
tą įspūdį. Ne tik kad veika-

las jau begalo tuščias, bet ir 
papiktinantis antrame akte 
girtuokliavimas, visos tos be 
vertes kalbos ir tos ilgos"ce- 
remoni jos .Nieko pamokinan
čio, nieko įdomesnio, kas“ pa
liktu ant žmogaus įspūdį, 
veikale nėra.

Reikia pažymėti, kad.įne- 
kurie aktoriai savo roles^iš
pildė gana gerai. Tiesa, bu- 
voĮviena-kita klaidelė ydelė, 
bet tai atleistina.

Tik reiktu biskį’.'pastebėti 
rengėjams, kad ant tokio va- 
karėlio’būty šiokisLtokis pro
gramas, nors ir menkas. O 
dabar sėdi ir žiopsai, nežino
damas, nei kas bus statoma, 
nei kokios ypatos geriau pa
sižymi. Paskui ir vėl per
daug jau tu “ceremonijų”. 
Man rodos, užtenka išėjus 
trumpai paaiškinti vakaro 
programas ir tiek, o nepasa
koti nuobodulio pasakas.

Abelnai imant,vakaras nu
sisekė puikiai. Publikos bu
vo 'pilna svetainė. Rodos, 
buvo pritrūkę net tikiety.

Po lošimui dar buvo šokiai.
Girdėjau, kad kas ten bu

vo įskundęs miesto valdžiai, 
jog bus perstatomi nemora- 
liški veikalai. Buvo atvykę 
net miesto majoras ir polici
jos viršininkas ir vos pasise
kė gauti nuo jy leidimą at
likti lošimą. Žmonės kalba, 
kad tai vis kunigėliu darbu 
vaisiai. Išties, reikia tuomi 
pasibjaurėti.

Taipgi reikia ddr pridurti, 
kad tarpaktuose buvo dekla
macijos ir sakoma monolo
gas, kas ir pavyko gerai. 
Apskritai vakaras paliko ma
lonu įspūdį. Daugiau tokiu 
vakaru. Svečias.

16 d. pas mus kalbės se
niai laukiamas svečias P.Gri
gaitis. Kas myli išgirsti tei
sybės žodį, būtinai teatsilan- 
ko. _ 04?
be..

*

-gausio būš p-atefr 
"Aslų paminėti kruvi- 
g1 "dieni? Kalbės L. 

Prūseik^? Prakalbos bus va
karais ant Beaver Hall.

Justukas.
Norwood, Mass.

Mūsų parapijonai jau ruo
šiasi statyti dievnamį, tik 
vargas, kad nežino, ar yra 
Dievas. Jo klausinėja pas 
socijalistus. Taip per soci- 
jalisty diskusijas vienas pa- 
rapijonas įnešė temą, ar yra 
Dievas. Nors soctjąlistai ir 
nenorėjo priimti tos temos, 
bet didžiuma parapijony ir 
pašaliniu privertė diskusuo- 
ti. Ir kas iš to išėjo? Vie
nas pakritikavo biblijos punk
tą, kitas pasakė pasakaitę, 
trečias priminė sapną ir už
baigta. Perleidus per bal
sus, paimta 6 balsais viršus, 
kad Dievo nėra. To dar ne
gana, dar vis neaišku. 29 
gruodžio atsibuvo parapijos 
prakalbos. Kas kalbėjo ir 
ką—neminėsiu, nes tai ne
svarbu. Po prakalbu ir vėl 
užklumpa socijalistus, kad 
šie darodytu, jog nėra Die
vo. Ir čia socijalistai prašo, 
kad atidėtu, bet kur tau, ne- 
atidėję, visaip niekina ir ne
būtus daiktus pliauškia ant 
socijalistu ir kviečia antstei- 
čiaus. *Po to išsirado 2 ypa
tos,‘kurios prisiartino ne nu
rodinėti, kadmėra Dievo, bet 
su tįkslu sūprasti ir išgirsti 
ką nors apie išsivystymą for- 
mališko Dievo. Tada atsi
stoja J. Vaičiūnas ir sako: 
“Ar jūs esate studijavę as
tronomiją, teologiją ir t. t. 
Jeigu jūs susipažinę su tais 
moksjįais, tai galėsite nuro
dinėti, kad nėra Dievo, o jei 
ne, tai aš su jumis nedisku-- 
suoju.” Tada vienas užklau
sė: “O( kiek reikia mokslo, 
kad faktiškai prirodyti, jog 
yra Dievas?” Tada kun.Kras- 
nickas atsako": “reikia kal
bėti poterius.” Su tuomi ir

RED. ATSAKYMAI. *
GANDUI. Tilps. Jeigu rašinėsite 

platesnes žinias iš Škotijos, būsime 
dėkingi. Kritikę ^Vienybei” nerašinė
kite. Laikraštis visai nustojęs vardo ir 
nėra reikalo gaišinti laiko.

JAHVE (Škotijoj). “Aš tarnas” ne
tilps.

JUSTUKUL Pirmą dalį nespausdi- 
nam, nes gavome ankščiau, tą pačią 
dieną.

J. KAULAIČIA. Gavome. Kasžin, 
kaip bus su vieta. Reikale susinešim 
per laišką.

A.V. PONCIUI (Norwoode). Reikia 
anioliškos kantrybės, kad peržiūrėti 
taip suveltas popieras. Šiuom kartu 
peržiūrėsime, ateityje gi bus stačiai 
grąžinama atgal.

UGNINIU! (Norwoode). Veikalėlis 
išsirodo silpnutis, todėl netilps.

VALPARAISO Universiteto studen
tams. Kaslink Jūsų sumanymo pilnai 
prisidedam prie atsakymo, kurį davė 
“Keleivis”.

J. NAUJAL1UL Suvartosime.
P. VA REIK AL Kitos eilės netilps.
J. KAULINIUI (Ladd, III.). Never

ta rašyti apie tokius vyrukus. Argi jie 
išviliojo pinigų?

Paj ieškojimai.
J ieškau (laibo. Jaunas liaudies mo

kytojas lietuvis, atvykęs iš Lietuvos. 
Mokin. “Saulės” Dr jos kursuose 
Kaune. Kam galėčiau patarnauti, mel
džiu kreiptis:

J. Vitkus,
308 Hamilton st., Milwaukee, Wis.

Pajieškau savo pusbrolio Antano Ju
revičiaus. Šeši metai kaip Amerikoj, 
gyvena, rodos, Pennsylvanijos valstijoj. 
Paeina iš Suvaikę gub., Mariampolės 
pav. Aš esu iš Vilniaus gub., miestelio 
Birštono. Jis pats arba kas apie jį ži
no, meldžiu pranešti žemiau paduotu • 
adresu, už ką būsiu labai dėkingas.

M. Rūkas,
5 Wright st., Gardner, Mass.

Pajieškau Vinco ir' Juozo Pridotkę, 
paeina iš Suvaikę gub.. Kazlickų kai
mo, Sasnavos parap.,4 metai kaip Ame
rikoj. Taipgi pajieškau J ievos Ragus- 
kiutės, Skučę kaimo. Meldžiu visus at
sišaukti, nes turiu labai svarbę reikalų.

Jonas Arminas,
1567 Seward avė., Grand Rapids. Mich.

Pajieškau ąpsivedimui merginos nuo 
18 iki 24 metų, nes aš esu 25 m. Turi 
būti laisvę pažvalgų, mylinti skaityti ir 
rašyti, taipgi ir grąžę gyvenimą ir ne
sibijotų laisvo šliubo. Meldžiu atsišauk
ti šiuo adresu:

Saim Shleder,
P. O. Clifford, III.

Pajieškau dėdžių Antano Kazakevi
čiaus ir Petro Raibikio, pirmas apie 17, 
o antras apie 15 m. kaip Amerikoj. 
Geistina būtų su jais . susirašyti. Jie 
patįs ar kas apie juos žino, meldžiu pra
nešti šiuo adresu:

O. Raibikiutė,
1616—13th avė., Rockford, III.

Pajieškau apivedimui merginoŠ nuo 
25 iki 30 metų senumo. Geistina būtų, 
kad mylėtų apšvietimų, būtų laisva, 
mokėtų rašyti, skaityti ir mylėtų grąžę 
gyvenimą. Aš esu 28 m. Meldžiu at
sišaukti šiuo adresu:

J. P. Shepetis,
510 E. Walnut st., (Des Moines, la.

Pajieškau apsivedimui merginos nuo 
17 iki 24 m. Geistina, kad būtų nors 
kiek apsi'pažinusi su skaitymu laikraš
čių ir būtų laisvų pažvalgų. Su pirmu 
laišku pnsiųskit paveikslų. Meldžiu 
atsišaukti Šiuo adresu:

A. Novikaitis.
15 Purthenois st., Montreal, Canada.

Pajieškau dviejų draugų: Martino 
Ezebergo ir Antano Laurinavičiaus, 
abudu Kauno gub., Zarasų pav., Kave- 
tekų par., Minkunų kaimo. M. 4žiu 
atsišaukti šiuo adresu:

T. Jakubėnas,
Box 474, Avon, Mass.

Pajieškau dėdžių Vincentų Bakanau- 
sko ir Petro Bakanausko, paeina iš Vil
niaus gub., Trakų pav., Merkinės vol., 
viensėdžio Bakanofka. Vincentas Ba- 
kanauskas 4 metai atgal gyveno One- 
ville, Ohio, Petras Bak. 17 metų atgal 
—Homestead. Pa.

Tamošius Bakanauskas, , 
35 High st Nashua, N. H.



4

VIETINES ŽINIOS
Atkreipiame atydžią, kad 

nedelioj, 12 d. sausio, 2 vai. 
po pietų, svetainėje Maynard 
Hall (kampas D ir Silver sts) 
bus prakalbos P. Grigaičio. 
Prakalbas parengia 60 LSS. 
kuopa. Patartume visiems 
atsilankyti, nes retai pasitai
ko proga išgirsti taip išsila
vinusį kalbėtoją.

Tą pat dieną, tiktai vaka
re 7:15 vai., P. Grigaitis kal
bės Cambridge’iuj. Prakal
bos atsibus svetainėj po N 7 
Burleigh st. Taip pat pa
dainuos kelias dainas velei 
atgijęs “Laisvės” choras. 
Užkviesti dar ir kiti kalbėto
jai.

Svarbiausia Priežastis

Severos Balsamas
IclLldcllTlS (Severn's Balsam for Lungs)

nuolatai besididinančio reikalavimo ir populiariškumo 
gyduolių vadinamų

Imk egzempliorių Severos Kalendoriaus 1913 metams arčiausioj 
aptiekoj. Duoda jį dykai, pareikalavus.

Draugijc s

ir Bizni eriai!

Jeigu norit, 
darbai būtų 
gražiai ir su 
tai duokit s

t

kad jsų spaudos 
atlikti greitai, 

rantamoj kalboj, 
>ausdint j

“ Lails ves

< Jieško tojams.
Šiuomi atkreipiame atydą gerbiamųjų 

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

Administracija.

! Akušerkas
F. STROPIENE

Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

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

p
§

“KOVA
Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

fe

Didžiausias
Darbininkų
Sųvaitinis
Laikraštis

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

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

“KOVOJ” rašomą apie viską teisybę ir drąsiai • skelbiama socijaližmo 
idėja.

“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams žį»:2.OO Amerikoj ir kitur.

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

\ E. Moyamensing Avė.
V PHIUADHUPHIA, I>H1NIS’A.Spaustuvę

>

Aptiekorius ir Savininkas

REIKALINGI 5 VYRAI

arko darbą. Jeigu

SVE”“LAJĖZAUS DRAUGIJA

ANT. ASMIANSKAS

A. G. Groblewski

K. Pinigus siųs-

242 Broadway, So. Boston, Mass.

(D

M

75c.

25c

25cLAISVE
20e242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

15c

PRANEŠIMAS
15c

25c

skyrius, mo-
20c

LAIPSNIAI
15c

10c

gvarantuo-

e) 
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O

m visokius spau- 
laug gražiau, negu

Cd 
V 
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M
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vakaro;
1 po pi e t.

$3.50 
50c.
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atydą atkreiptam 
darbus. Niekad 

oti darbą į tokias 
js, kurių darbinin- 
lietuviškos kalbos

Ateinančioj nedelioj, 12 sausio atsi
bus metinis susirinkimas Dr-stės I). L. 
K. Keistučio, po num. 164 Hanover st., 
Bostone. Prasidės 2 vai. po pietų. Bus 
renkama nauja valdyba.

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

SAVININKAS IK FABRIKANTAS
Garsų Lietuviškų—Len kškų Va stų

2 
to 
"t 
Z“

OPPISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

AKIS 
a p ž iū- 

rime 
ir prirenka
mo Akinius

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Severos vaistai yra geri ir'geri visiems. Parsiduoda 
aptiekose. Jeigu jūsų aptiekorius neturi jų ir nenori jums 
partrauki, tai rašykit mums. Gydytojo patarimas dykai.

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Waltz, Two Step ir kitokų

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

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

Phone Canal 3762
Mokinu kasdien nuo 10 ryto iki lt vai.pakaro.

Męs atlieka 
dos darbus < 
kitos spaust ;uvės ir už pigesnę 
kainą. Spi lusdiname

ANT RANDOS.
4 ruimai 25—35 W. 2nd st., So. 

tone. $10.50 per mėnesį. Taipgi

yra pastebėtinose pasekmėse, paėmus šiuos vaistus 
* tokiuose atsitikimuose, kada reik prašalinti kosulį, 

užkimimą, katarą, krupą arba kokliušą. Pamėginkit, 
tai persitikrinsit. Kaina 25 ir 50 centų,

K . .

• t

60 LSS kuopa jau išsiskyrė 
sau viršininkus 1913 metams. 
Organizatorium liko J. Ne- 
viackas, prdtokoly raštinin
kas J. Klevas, finansų rašti
ninkas Januška, iždininkas 
R. Pernickas, knygius P. 
Svotelis.

Nekurie iš tu draugu tuos 
pat urėdus užėmė jau pernai. 
Palinkime kloties ir nenuils
tančios energijos.

Bostono moterjs gana 
smarkiai organizuojasi, žino
ma, tik ne lietuvės.

8 d. sausio susiorganizavo 
200 moterų, taip vadinamu 
progresisčiu, kurios savo die
vu laiko prezidentą Roosevel-

vežti mėšlą iš štebelių prie geležinkelio. 
Darbas ant visados. Mokama $11.00 
ant savaitės.

J. A. KELLEY,
Cypher & B streets, South Boston.

ARBA JĖZUITAI
Kas jie per vieni Ir kaip jie baž

nyčių gelbėjo?

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

-1 bažnyčios pamatus.
Kiekvienas privalo nusi

pirkti šią knygelę netik sau,

Jeigu lietuvės moterįs ne- 
sutvers žiemos laiku progre- 
siviškos draugijos, tuomet i 
reikės kitos žiemos palaukti 
Norinčiųjų pj pristoti skai 
čius 'vis auga. Girdėjome 
kad tam tikrai susidariusi1 
kuopelė mano sušaukti mo
terų Susirinkimą. bet ir savo giminėms Lietu

Cambridge’iaus žmones vėl ^°j®- Cenzūra tą knygelę 
oiu„i~ ^ndAin-V.;rT'}s. galais. Lietuvoje gi vną-.susilaukė skandalo, kurj iš

šaukė Krasnicko su zakristijo
nu susirėmimas. Žmonės pa
laiko zakristijono pusę. Net 
tamsesni žmonės ir tie prade
da atsikratyti nuo tokiu ponu, 
kaip Krasnickas. Riaušės 
Camgridge’iuj, turbūt, nie
kuomet neužsibaigs.

8 d. sausio atvykę i Bosto
no uostą jūreiviai sako, jog 
jiems reikėjo susidurtie su 
baisia audra, kuri siautė At- 
lantike. Daugelis laivu smar
kiai pagedę. Bostone ir a- 
pielinkėse pasigenda dauge
lio žuvininku. Ar jie žuvę 
ar ne tuom tarpu nėra ži
nios. ' x

Pereitame “L.” N-ry buvo 
įvykusi klaida pranešime a- 
pie kruvino nedėldienio su- 
kaktuviu apvaikščiojimą.

Apvaikščiojimas atsibus po 
N 995 Washington st., Asso
ciation Building’e.

Apvaikščiojime dalyvauja 
keturios organizacijos. Lie
tuviškai užkviestas kalbėti 
P. Grigaitis. Rusiškai kal
bės Ozols, latviškai—Her
mann. Apvaikščiojimas at
sibus subatoje 25 d. sausio, 
vakare 8 valandoj.

Prašome įsitėmyti tą die
ną.

Linksmiausi Šokiai!
Rengia So. Bostono Lietuvių Jaunuo

menės Ratelis linksmiausius šokius ir 
trauksis iki Užgavėnių kiek
vieną SUBATĄ. Šokiai kiekvieną 
Subatą prasidės nuo 8 vai. vakaro ir 
trauksis iki 12 nakties, svet. Knights of 
Honor Hall, 730 Washington st., Bos-' 
ton, Mass. Visą pelną nuo Šokių ski
riam Šo. Bostono Liet. Labdarystės 
Draugii*' dėl Tautiško Namo. Todėl 
meld* »,ne lankytis kuoskaitlingiausiai.

KOMITETAS.

Pirkit Forničius.
Parsiduoda labai geri forničiai už pi

gią kainą. Atsilankykite vai. vakare 
po šiuo adresu:

Antanas Sidaras,
116 Bowen st., 3 fl., So. Boston, Mass.

Bos- 
galit 

gaut ant parandavojimo 1 arba 2 ruimu. 
Taipgi išsiduoda ant randos ruimas 

po numeriu 243 C st., 3 ruimai už 9 dol. 
ir 4 ruimai už 10 dol. per mėnesį.

Kreipkitės pas užžiūrėtoją: 243 C st., 
1st floor, So. Boston, Mass.

Konstituc
Knygas,
Visokius

įjas, 
’lakatus ir 
Darbus.

Ypatingai 
į draugijų 
nereikia du 
spaustuvė! 
kai nemoki 
ir nepažįst i savo ąmato, nes 
ten tik sud 
turit kokį pandos darbą, tai 
siųskit jį n turns šiuo adresu:

242 W. Broadway
So. BOSTON, MASS.

ti ngai reikia kritikuota... J-

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

“Liaudies Dainos”
Dainų rinkinyje telpa ge

riausiu mūsų dainių eilės, bū
tent V. Kudirkos, P. Vaičai
čio, Jovaro, Strazdo, Seno 
Vinco, Smūtkelio i^ kitu. 
Dainų rinkinin įeina ir revo
liucijos bei kovos dainos.

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

“Liaudies Dainose”surink- 
tos eils, kuriose apdainuo

jama žmonių vargai ir rūpes
čiai, o taip pat ir viltis ge
resnės ateities.

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

se)
&
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TEISINGIAUSIA 4 TinpYT^TZ' A 
IR GERIAUSIA A fr* I I |4 K Ą

LIETUVIUKĄ •*** * JlulYrl.

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 prisiųsiu per expresą.

tai, mėnesinis laikraštis. 
“L. ž. neužsiima politika, bet nu
rodo geresnius — Šv.yresnius ke- 
Jius išsiliuosavimui žmonijos. “L. 
Žnion." prieinamiausis laikraštis.
KAINA METAMS TIKTAI 50 CEN.
Pinigus siųskite Money Orderiu, 
arba registruotame laiške.

ADRESAS:
„LAISVOJI ŽMONIJA”

1841 So. Halsted st., Chicago, Ill.
P.S. Jai nori pamatyti, tai prisiųsk 
1c. stempą, o prisiusime “L. Žino."Akią SpecijalietaB

399 a Broadway Hgį
arti E Street

Dr, Chas R. Vinal
Yra geriausls (iydytojas-specal s- 
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, 
Pūslės, Nusišlapinimo, laukan ėji
mo organų, Plaučių, Reumatizmo, 
Kaulų, Sąnarių, Ausų, Nosies ir 
Gerkles 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

Skaitykite “Laisvę!

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 .siuto 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-

Skaitytojai, imkit 
dov anas!

Laisvės” skaity- 
ns “Laisvei” du

Kuris iš “ 
tojv prikalbi 
nauju skaitytoju ir prisiŲS 
mums 4dol., 
sekančias ki

tas gaus dovanu 
lygas: ‘ ‘Čensta-

chavo Kįįof itoriaus Slapty
bės”, “Re voliucijos atbal-

Mokįlas Rankažinys- 
os apieatskirimo 
‘Vadovas keliau-

šiai”, “ 
tės”, “Lėkei, 
ženklus” ir^ 
jautiems į i tmeriką ir iške
liaujantiems”.

it Money (Orderiais šiuomi 
adresu:

: c! £
! s

tietį, o būsit užganėdinai.

P. BU3EWICK,
48 Exchange St. Athol, Mass.

50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk 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 Tllinila 822 Washington St. J. i. i_UUllld? t H>s roix. ąiąss:

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

So. Boston, Mass.
(Męs neužlaikome kitų Storų brenčių) 

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

e
M Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12 -2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.

LIETUY1ŠKAI-LENK1ŠKAI-RUSIŠKAS 

DAKTARAS
Vienatinis mus tau- 
tos Medicinos Profe- K/AU 
sorius Massachusetts ,‘\V- 
steite. Jau arti 18 .lyytjL 
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
gin jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Ofiiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

DR. M. Z1SELMAN
7 Parmenter St., Boston, Mass.

Telephone Richmond 1067-R.

Perkant žiūrėk, kad butų ta marke, 
o gausi teisingai.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečių, Krūtinės, 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.

Visi S. L. A. nariai turi tiesą prisirašyti prie ligoje pašelpos Skyriaus 
be aprubežiavimo amžiaus, mokėdami laipsniškai įstojimo mokestis iki 45 
metų amžiaus, Žemiaus parodytu būdu:

Nuo 18 iki 30 metų amžiaus—$1.50; nuo 30 iki 35 metų $3.00; nuo 35 iki 
40 m. —$4.00; nuo 40 iki 45—$5.00; nuo 45 m. amžiaus ir augščiaus $6.00.

Tie kurie dar nepriguli prie S. L. A. gali įsirašyti į abudu 
kėdami įsirašymo šiaip:

1 -mas 2- ras 3-čias 4-tas
$2.50 $3.50 $4.00 $5.50
3.00 4.00 5.00 6.00
4.00 5.00 6.00 7.00
5.00 6.00 —
6.00 • 7.00 —

Amžis
Nuo 18 iki 30 m.

30 ,, 35
35 ,, 40

t 40 ,, 45
45 „ 50

Norinti prigulėti prie pašelpos skyriaus būtinai turi prigulėti bent prie 
vieno apsaugos skyriaus, visi mokesčiai j abudu skyrių turi būt mokami vie
nu kartu pilnai už visą mėnesį ar daugiau.

Reikalaudami daugiau informacijų kreipkitės pas kuopų viršininkus ar
pas Centro Sekretorių, paduodami savo pilną adresą.

S. L. A. Centro Sekretorius
A. B. STRIMAITIS,

307 West 3Oth Street

Daugybė PIGIŲ KNYGŲ.
Vadovas arba mažas žodinėlis, labai 

parankus išsimokinimui angliškos 
kalbos ...........................................

Vabalnikėnų dainos, surinktos nuo 
lietuvių Panevėžio pav. Surinko 
S. Valaskas..................................

Pasakos, pritikimai, veselijos ir dai
nos ...................................................

Vadas prie moterystes. Labai nau
dinga knygelė tiems, kurie nori

• apsipažinti su moteryste...............
Morališkas kabalas, paimta iš Salia

mono knygų su daugybe visokių 
štukų ir burtų......................... ....

Teisingos paslaptjs. Čion yra išaiš
kinta vį^as ženybinis gyvenimas, 
kurį turi pažinti kiekvienas vyras, 
moteris, vaikinas ir mergina....

Dainos vasaros gražybių. Tai yra 
viena iš naujausių dainų knygelė 
Lietuvos dainų...............f...........

Apgailestavimo balsai. Graži dai
nų knygelė....................................

Senovės bajorų malonės arba ma- 
juvka..............................................

Krikščionybė ir socijalizmas. Nau
dinga knygelė.......... ....................

Dvasiški vadovai ir parmazonai......
15c 
10c

Perkupčiams duodame gerą rabatą 60 
proc. Pasarga: Visados pinigus siųskit, 
viename koperte su užsakymu knygų, 
nes ant paskolos niekam nesiunčiam. 
Pinigus galima siųsti registruotame laiš
ke arba per Money Order, Adresas:

STASYS VALASKAS,
135 E. 107 st., Chicago, III.

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Zmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mestis - 
Treianka 
Limmentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Bal sam as 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

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

ir Kruvinosios ...
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo -
Gyd. dėl nemaliino Pilvo *- 
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaude i imo_ - 
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mestis nuo Gedimo ir 

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

pas Vaikus
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) 
Pamada Plaukams - 
Učhotyna nuo Skaudėjimo Ausjse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistfls_(didesnė) 
Akines Dulkelės -
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1,25 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

10c. 
10c.

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

$1.25 
50c. 
10c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
50c. 
35c.

$2.00 
$1.00

$1.25

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

$1.00
25c.

$2.00 
$2.00 

$50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikiu 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose Ant 
fiardavimo, kad musų tautiečiai rę.iiįa_ 
audami, galėtų pas savo štorniką nusi- 

Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
ovanai kokiems nors apgavikais tose 

apielinkėse. Štornlkai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to ^era9 už
darbis, ir parduokite mūsų tyr as Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs g. 
jame. Rašykite šiuo antrašu;

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

Mie!/ 
klausi 
patari 
titryn mu su

Oi. Richter’io

ai aš pa
ini jūsų 
rno ir iš-

Dingo skauučjimas 
mas šono, ja i -mos v:siš

*. D. RICHTFR & CO., 215 Pea-1 Sfre.t, N?v, Vnrlc

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA ĮOLSELISX-
Vyno, Visorių 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 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




