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AMERIKOJ ten bus balsavimai apie strei
ką. . Chicago] yra 15, Q00 uni- 
jistŲ.

Streikieriu atsišaukimas 
į darbininkus.

Męs, Brooklyno lietuviai, 
atsišaukiame į visą lietuviš
ką visuomenę, idant jūs, bro
liai, paduotumėt mums savo 
brolišką ranką. Jau laikraš
tija apskelbė didįjį rūb- 
siuviŲ streiką New Yorko 
ir New Jersey valstijose. Ta
me streike dalyvauja suvirs 
200,000 žmonių. Mūsų lie
tuviu tame skaičiuje irgi esa
ma suvirš 3000.

Jau trečia savaitė, kaip 
stojom į kovą už duonos kąs
nį, nes, pabrangus valgo
miems daiktams (produk
tams), jau mums, nedirban
tiems, užstojo krizis. Kapi
talas mums nedavė jau tiek, 
kad išmaitinus savo šeimy
nas. Todėl buvome priver
sti stoti į kovą su kapitalis
tais, ne už kapitalą, bet už 
duonos kąsnį, kad galėtume 
išmaitinti ir apdengti save ir 
savo šeimynas.

Nekurie kapitalistiški laik
raščiai skelbė neteisingas ži
nias, numažindami skaitliu 
mūsų kovotoju. Jie taip-pat 
išvadino mumis maištinin
kais ir kitokiais tam pana
šiais žodžiais. Bet męs ne-

"tokiais; ■fcnkTais^tus iš
vadina.

Męs šaukiamės prie jūsų, 
broliai-lietuviai, idant pri- 
duotumėt mums pagelbą ir 
tuomi suramintumėt mus.

Męs šaukiamės prie jūsų, 
lietuviai, visu Suvienyty Val
stijų kriaučiai ir amatninkai 
nei darbininkai. Jeigu jūs, 
kriaučiai, patėmysite kur- 
nors kriaučius, dirbančius 
New Yorko darbus, tai ma
lonėkite mums pranešti per 
laišką, pažymėdami, kokios 
verhausės kokis kontrakto- 
rius dirba ir j y antrašus.

Jau kitataučiai tuomi se
niau rūpinasi ir praneša dėl 
streikieriy. Kapitalistai jau 
pradeda rūpinties, kaip iš
duoti savo darbą į kitus mie
stus, idant mumis pailsinti, 
idant mus įtraukt į alkį ir 
bėdą.

Draugai lietuviai! Būki
me męs vienybėje, nes be 
vienybės pas mus jokio pa
gerinimo neįvyks. Todėl, bro
liai lietuviai, prisidėkite prie 
mūšy su pagelba.

Su draugiškumu
L. Rubs, streiko k tas:

J. Augūnas 
W. Libunauskas 
J. A. Mockeviče.

Antrašas streiko komiteto. 
101-103 Grand st.

Brooklyn, N. Y.

Prie kriaučių streiko.
Bosai išgavo iš teisėjy taip 

vadinamą “injunction” prieš 
piketierius. Betgi streikie- 
riai gerumu nenusileis.

“The Call” rašo, kad 20,- 
000 vysčiy siuvėjy apturėjo 
laimėjimą. Darbininkai jau 
nori sugrįžti į šapas, kadan
gi sąlygos pripažintos gero
mis.

20 d. sausio piketuose da
lyvavo 25,000 žmoniy. Are
štai tęsiasi.-

Iš Chicagos praneša, kad

Ekspliozija anglių ka
sykloje.

Peoria, Ill.—Anglių kasy
kloje “Crescent” ištiko smar
ki ekspliozija. Trįs kalnaka
siai žuvo ant vietos.

Japonai važiuoja j Bra
ziliją.

Vienon Brazilijos provinci- 
jon plaukia būriai japony. 
Toliaus, kada atsidarys Pa
namos kanalas, eniigracija 
dar labiau pasididins. Bra
zilijos valdžia dar nekovoja 
prieš ateivystę. Atbulai, ji 
remia ateivius.

Dėlei unijistų teismo.
Washingtone atsibus kvar

talinis susirinkimas urėdnin- 
ky Amerikos Darbo Federa
cijos. Jie svarstys, kas rei
kia daryti iš priežasties nu
teisimo 32 unijisty Indiana- 
poly.

Sustreikavo laikrašti
ninkai.

Tikra streiky karštligė!
17 d. sausio New Yorke 

sustreikavo žydišky laikraš
čiu bendradarbiai. Jie rei
kalauja, kad mažiausia alga 
būty $25 į savaitę. Taip-pat 
nenori daugiaus rašyti, kaip 
3 špaltas į dieną.

Žemesni rašyto j;'. reika
lauja, kad' vyrialftr redakto- 
riai neiškraipyti; to !viso, ką 
jie parašo.

Nori parsigabenti vaiką 
per pačtą.

Dėlei įvestosios “Parcel 
Post” yra daug nesusiprati
mu. Visi giria tą įvedimą, 
bet daugelis nežino, ką gali
ma per pačtą siuntinėti.

Štai generališkas pačtos 
viršininkas gavo užklausimą, 
ar galima transpor;uoti per 
pačtą mažą kūdikį, kadangi 
ekspresinės kompanijos labai 
lupa.

Viršininkas nežiro, ką at
sakyti. Sako, pasrodavos.

Darrowo teiimas.
Bylos garsaus mijos ad

vokato Darrowo ar nepasi
baigė. 20 sausii prasidės 
antroji byla dėlei tariamojo 
papirkimo prisiekyjy teisė
ju-

Religiškas parošimas.
Cambria City, h. Wm. 

Fries taip daug skitė bibli
ją ir taip į ją įtikę?, jog sta
čiai pradėjo klejti. Jisai 
gavo taip vadinam religišką 
pamišimą. Jisai pidėjo ma
nyti, jog galįs darti stebuk
lus. Manė, kad gnis neuž
kenks, vienok nuegė kojas. 
Norėjo praryti įkitintos ge
ležies šmotą, be darbinin
kai, pamatę, kd jam keliu 
šuly trūksta, įšaukė po- 
licmaną. Daba sėdi pami- 
mišėliy name! Tai prie ko 
priveda fanatizpis.

105 metų motris teka.
Marcelina Eliilda iš Los 

Angeles, turint!05 metus, 
išteka už senio, turinčio 80 
mėty. i

Tai bent bus juna porelė!
Haverhillio šiačių strei- 

i kas
Čia sustreikao 800 Šiau- 

čiy. Buvo jau !eli areštai. 
Pribuvo ir Ettois.

UZSIENYJ Tai jau būtu didžiule spė
ka, tikras rąstas kapitalistu 
akyse. t RUSIJOJ

Naujas Francijos prezi
dentas.

17 sausio Versaly atsibuvo 
Francijos prezidento rinki
mai. Francijos prezidentai 
renkami ne žmoniy, bet se- 
natoriy balsais. Prezidentu 
išrinktas Raymond Poincare, 
buvusis ministeriy pirminin
kas. Poincare gavo 483 bal
sus, socijalistu kandidatas 
Vaillant gavo 69 balsus.

Francijoj prezidentas lošia 
visai mažą rolę. Taigi Fran
cijos politika liksis senoviška.

Airių savyvakia.
Anglijos parlamente vėl 

priimtas bilius apie suteiki
mą Airijai savyvaldos. Savy- 
valdos priešininkais yra taip 
vadinami oylsteriečiai, kurie 
labai nekenčia kataliku airiu 
ir sakosi su ginklu rankoje 
priešinsis savy valdai.

Nauji Francijos minis
terial.

Prezidentas Poincare pa
kvietė Aristidą Briandą su
tverti naują ministeriy kabi
netą. Briandas buvo kadaise 
socijalistas ir agitavo už ge- 
nerališką streiką. Dabar gi 
pasižymi, kaipo didelis darbo 
priešas. Tai jisai sulaužė 
anuomet gelžkelnįnky strei- 
-ką^—v. ___ _ „ 
Graikų laivyno laimėjimas

Jeigu tikėti graiky pasi- 
garsinimui, tai jie turėjo di
delį laimėjimą ant turky lai
vyno.

Athenuose, Graikijos sos
tinėje, žmonės padarė dide
les parodas ir šaukė: “tegy
vuoja Graikijos laivynas”.

Keli laivai paskandinti, ke
li smarkiai sugadinti. Iš 
graiky pusės žuvęs tiktai vie
nas žmogus.
Italijos kunigai grąsina 

streiku.
Rymas, 18 sausio.—Keturi 

šimtai kunigu Bolonijos vys
kupijoj nusiuntė arcivysku- 
pui pareikalavimą pagerinti 
ju medžiagišką būvį. Jie 
grąsina, jeigu j y reikalavi
mai nebus išpildyti, streiku.

Ar tik nesustreikuos ir ku
nigėliu gaspadinės?
Chinijos prezidentas turi 

8 pačias.
Tūla daktarė chinietė, ke

liaujanti po Suv. Valstijas, 
pasakoja, kad Yuan-Shi-Kai, 
republikos prezidentas turi 
tik 8 žmonas. Jo žmonos ne
moka nei skaityti, nei rašyti.
Anglijos advokatai prieš 

moterų teises.
Susivažiavimas Anglijos 

advokatu išsitarė prieš dalei- 
dimą moterų prie baro, tai 
yra prie apgynimo. Jaunes
ni advokatai nėra tokiais mo
terų priešais, kaip senesni.
Anglijos unijos ir koope

racijos.
Anglijos unijos pienuoja 

didelį sutarimą su kooperaci
jom. Jos nori, kad kožnas 
unijistas būtu sykiu koope
racijos narys. Tokiu būdu 
laike streiko unijistas gauty 
paramą kooperacijoje. Uni- 
jisty ir kooperatoriy būty 4 
milijonai.

Indusų tautiškas kon
gresas.

Indusy tautiškas kongresas 
priėmė rezoliuciją, reikalau
jančią sulyginimo čiabuviu 
indusy teisiu su anglais atė
jūnais ir suteikimą Indijos 
šaliai autonomijos. Indijos 
šalis yra turtingiausia pasau
lyje; gyventoju turi 300 mi
lijonu, bet ligišiol jie buvo 
pusiau laukiniais. Dabar ap
sišvietę ir susipratę tautiškai 
indusai nebesiduoda anglams 
išnaudoti.
Konstantinopoly revoliu= 

ei ja.
Konstantinopoly kilo riau

šės. Jaunaturkiu partija su
kurstė tas riaušes. Ji nori 
nuversti dabartinę valdžią ir 
nori panaujinti karę.
Didžiosios valstijos neno

ri karės.
Londonas, 18 sausio.—Di

džiosios valstijos įteikė Tur
kijai pranešimą, kad ši vely 
nusileistu. Valstijos sako, 
kad Adrianopolis turi būti 
atiduotas Bulgarijai, o salos 
ant Egejišku jūrių turi būti 
pavestos didžiųjų valstijų 
Kontrolei.

Tiek didžiosios valstijos, 
tiek įgaliotiniai Balkanų val
stijų Londone laukia dabar, 
J,:Tih• V ’ i m k Fnr m a - iuį cVTr/CTiY■ 'jf > 'x *e*«*re—
liško atsakymo Turkija dar 
nedavusi.
Airijoj prasidėjo riaušės.
Iš priežasties priėmimo 

parlamentu biliaus apie su
teikimą Airijai savyvaldos, 
kilo riaušės Belfaste. Savy
valdos priešai sužeidė kelis 
žmones. Jie taip- pat norėjo 
užpulti ant airiu kliubo, bet 
tas {jiems nepavyko.

•Bevieli n is telegrafas.
' Taęptautiškame telegrafu 

biure Berlyne yra surašyta, 
kiek išviso esama stacijų be- 
vielipio telegrafo.

Iš tu stacijų 1482 stacijos 
randasi ant laivu.
Popiežius išbraukė 5 savo 

sėbrus.
Smarkus mūsiškis popie

žius Pius X! Jam pasirodė, 
kad buvo senovėje neatsa
kančiu popiežių. Popiežius 
pasitarė su savo kardinolais 
ir išbraukė iš skaičiaus popie
žių, net penkis savo sėbrus.

Jeigu anie būtu dabar dan
gaus karalystėj, tai reikėtų 
juos ir iš ten iškrapštyti.
Chinai priešingi savo pre-

> zidentui.
Londonas, 18 d. sausio.— 

Gauta žinia, kad vėj atsinau
jino smarki agitacija prieš 
prezidentą Yuan-Shi-Kai. 
Didžiuma rinkiku balsuoja 
prieš Yuaną. Didžiuma bal
suotoju nori turėti įiirmeiviš- 
kesnį kandidatą.
Turkai skundžiasi, kad 

juos persekibja.
" Londonas.—Turku įgalio

tiniai į taikos konferenciją 
skundžiasi didžiomsioms 
valstijoms, kad bulgarai ir 
serbai bjauriai elgiasi su tur
kais užkariautose vietose. 
Bulgary ir serbu kareiviai už
siima sistematiškais žudy
mais. “Jeigu mumš netikite, 
sako, turkai, tai nusiųskite 
savo delegatus, kurie viską 
ištirty”.

Dūmos socijaldemokratų 
frakcija.

Toli, ant Nevos krantu, 
Tauridos rūme veikia juodoji 
Dūma. Bet tai Dūmai nesi
seka savo juodąja dvasia už
krėsti visos Rusijos. -

Pačioje Dūmoje yra arti 
dvieju dešimčių socijaldemo- 
kratu, kurie yra tikru rąstu 
valdžios akyse. Užtat val
džia juos ir persekioja.

Štai kas pasirodo: socijal- 
demokratu kalbas, viešai pa
sakytas Dūmoj, uždraudžia 
spausdinti laikraščiams. Ne
seniai socijalistu atstovu ne
įsileido kariška komisija. 
Mat, neištikimi. Bet frak
cija nesiliauja veikusi ne tik 
Dūmoj, bet ir už Dūmos sie
nų. Atstovai rašo laikraš
čiuose, tiesiai susineša su 
darbininkais, renka aukas 
nukentėjusiems nuo carizmo 
persekiojimo.

Užtat visos Rusijos darbi
ninkai siunčia tūkstančius 
pasveikinimu frakcijai.

Jaunoji Siberija.
Tokiu vardu pasivadino 

jaunųjų draugija, kurios tik
slas kelti kultūros ir politikos 
susipratimą. Jaunieji sibi
riečiai nori atskirti Siberiją 
nuo Rusijos.

Užtat daugelis iš ju suim
ta ir tupi kalėjime.
Visos Rusijos vagių suva

žiavimas.
Gruodžio 19 d. Varšavos 

policija gavo žinoti, kad tą 
dieną įvyks visos Rusijos va
giu suvažiavimas. Visose 
stotyse sustatė slaptosios po
licijos agentus. Pastarieji 
pastebėjo, kad vagiu kuopų 
nariai atkeliavo Maskvon į- 
vairiais geležinkeliais ir apsi
stojo turtingai apstatytame 
name. Susirinkime dalyva
vo 6 moterįs ir 11 vyru; prie 
tam liko nutarta apiplėšti 
vieną iš turtingiausiu san
krovų Kuzneckame skersgat
vyje. Kuopą norėjo suareš
tuoti, bet taip, kaip visiems 
pavyko laiku išsprukti, nuta
rė vakare susirinkti restora
ne “Zolotoj Car.” Apie 1 va
landą nakties prie ,restorano 
privažiavo du puikiu auto
mobiliu, kuriuose sėdėjo keli 
poniškai apsirėdę vyrai ir 
moterįs. Kompanija pasida
lijo į du skyrių. Slaptosios 
policijos agentai taip-gi įėjo 
viešbutin. Apie antrą va
landą nakties atvyko policis- 
tu būrys, slaptosios policijos 
viršininkui vadovaujant. Vir
šininkui paliepus, agentai 
pranešė susirinkusiems, kad 
jie areštuoti. Tečiaus vagįs 
priešinosi ir salėn įsiveržė po
licija. Prasidėjo kova. Visi 
kuopos nariai, neišskiriant 
dargi moteris, buvo gana 
stiprus. Trįs vagįs pagriebė 
miestsargį ant ranku ir norė
jo numesti nuo trečiojo gy
venimo laiptu. Vagįs plėšė 
policistams rūbus ir mėgino 
atimti revolverius,^ Tiktai 
kuomet policijos aficierius 
paliepė tverties už ginklu, 
vagįs pasidavė. Visi suim
tieji jau gerai pažįstami poli
cijai kriminalistai. Anot slap

tosios policijos viršininko, 
kuopos suėmimas turi didelę 
reikšmę, nes ji buvo nutarusi 
padaryti daug dideliu užpuo
limu Peterburge ir Maskvoj.
Petro Krapotkino laiškas.

Neseniai kultūriškas pa
saulis šventė jubileju garsaus 
anarchisto ir nepaprastai do
ro žmogaus P. Krapotkino. 
Jisai gyvena ištrėmime Ang
lijoj. Štai kokį laišką para
šęs Krapotkinas į vieną laik
raštį .

“Įvažiavimas man į Rusi
ją atidarytas nuo amnisti- 
jos 1905 metu, bet be manęs 
užrubežyj dar gyvena tūks
tančiai žmonių, kurie nema- 
žiaus manęs myli tėvynę ir 
kuriems gyventi ištrėmime 
daug sunkiau, negu man. 
O visame Sibire ir taigose 
skursta dešimtįs tūkstančiu 
žmonių, atitrauktu nuo gy
venimo ir žūstančiu baisiose 
aplinkybėse. Grįžti į Rusi
ją prie dabartiniu aplinkybių 
reikštu sutikti su skriauda”.
Milijonai iš žmonių tam

sumo.
Rusijon kasmet yra įveža

ma iš užsienio įvairiu vaistu 
už 16 milijonu rub. Bent pu
sė tu vaistu tai šundaktariu 
stebuklingos mostįs, tepalai 
ir pipirėliai. Kiekvienam 
turbūt prisiėjo škaityti laik
raščiuose apgaulingus apgar
sinimus apie reumatizmo, 
kurtumo, girtuoklybes ir ki
tu ligų pagydymą. Nerimti 
daktarai skelbiasi, išgydysią 
per laiškus visokias ligas, tik 
atsiusk jiems savo adresą. 
Daugelis, laikraščiu žodžiais 
pavilioti, apsigauna. Nura
šę savo adresą gauna iš to 
daktaro įvairiu knygučių, 
kur aprašyti vaistai ir taria
mieji pagyjimai. Tie žmo
nių apgavikai pikčiau už či
gonus moka meluoti. Ne
vienas užsisako vaistu už 2- 
3 rublius. Pinigus nusiun
tęs kartais gauna kokio sky- 
stymo, kartais visai negau
na. Štai neseniai sugautas 
Rusijoj toks šundaktaris, ku
ris gydęs neurasteniją pra
manytais vaistais “Amrita”; 
jo vaistai nepigus buvę—60 
grūdeliu—5 rub. Tos “am- 
ritos” buvę įvežta Rusijon už 
680 tūkstančiu rub: Tikri 
daktarai ir chemikai ištyrę 
tuos vaistus rado ten pipiru 
sutrintu, imbiero, chinino ir 
geležies. Visa tu vaistu dė
žutė daktarui kaštavusi 2—3 
kapeikas.

Todėl pasisaugokite tokiu 
“daktaru profesorių” ir ki
tais vardais pasivadinusiu 
apgaviku. Kartais ir doriau
si laikraščiai nenorėdami su
klaidina žmones tokiais ap
skelbimais.

Užginta ištekėti.
Kijevo telefonistėms, kaip 

rašo “Rus. Vied.”, užginta 
ištekėti ne tik už šiaip žmo
nių, bet net ir už pačtos val
dininku. Galima ištekėti tik 
už tarnaujančiu telefone vy
ru, o tokiu Kijeve tik vienas 
yra, būtent—telefono virši
ninkas.

Audra.
t

Kaspijos jūroje pakilusi 
audra apvertė 60 laiveliu, 
žuvo daug žvėju.

LIETUVOJ
200 bedarbių Janavoje.
Janavos miestely (Kauno 

pav.) sudegė degtuku dirb
tuvė “Uran”. 200 darbinin
ku likosi be darbo.

Prūsų Lietuvoj.
Gruodžio 29 d. Tilžėje bu

vo Santaros suvažiavimas. 
Suvažiavime dalyvavo 8 drau
gijų atstovai. Tartasi apie 
veikimą 1913 metais.

D-ras Rutkauskas paauka
vo draugijai 100 markiu kny
goms nusipirkti.

Iškeikė ir “Laisvę“.
Kaip rašo “L. Ūkininkui”, 

Gižų kunigas iškeikė pirmei
viškus Vilniaus laikraščius, 
nepamiršęs amerikinės “Lais
vės”. Mat, tie laikraščiai 
esą bedieviški ir juos aug- 
štesnioji valdžia draudžia 
skaityti. Kas juos skaitysiąs, 
tas išrišimo nuodėmių ne
gausiąs.

Tokiu ponpalaikiu zaunos 
mums nebaisios.

Kalendoriaus nekonfis
kavo.

Buvome “Laisvėj” prane
šę, kad Vilniaus Kalendorius 
konfiskuotas. Žinia ta pasi
rodė neteisinga. Kalendo
rius nekonfiskuotas.

Iš santikių su lenkais.
Vilniaus žemės banke šio

mis dienomis prisiėjo ‘ il
ties” redaktoriui Ant. Sme
tonai užgirsti iš savo kolegos 
lenko Zajončkovskio tokį pa
sakymą:—“Tamsta sumela
vai, kaip visi lietuviai meluo-, 
ja”. — Smetona, pašaukę/ 
daugiau liudininku-kolegų, 
pareikalavo iš Zajončkovskio 
savo žodį atgal paimti. Za- 
jončkovskis gi netik neatsi
ėmė, bet užsispyręs dar sykį 
pakartojo savo tvirtinimą, 
užgaunantį visos lietuviu tau
tos garbę. Smetona, nieko 
nelaukdamas, skėlė Zajonč- 
kovskiui antausin. Zajonč- 
kovskis užsimojo Smetonai 
atgal duoti, bet pataikė tik į 
alkūnę, kurią Smetona jam 
atkišo. Kolegai sulaikė abu
du kovojančius nuo tolesniu 
riaušių.

Nutarta trečiųjų teismu šį 
skandalą užbaigti.

Banko gi vyriausybė parei
kalavusi, kad abu riaušininku 
pasitrauktu iš tarnystės.

Teismas.
Kaune gruodžio 26 d. bu

vo teisiamas Raseinių mies- < 
to mokyklos mokinys Leonas 
Teišerskis, kaltinamas pasi
kėsinime ant inspektoriaus 
Grušos gyvasties. Tardymas 
parodė, kad inspektorius bu
vęs žiaurus savo apsiėjime su 
mokiniais. Teišerskis norė
jęs jį tik pabaidyti Ir, kuo
met revolveris visai/ nešovęs, 
pats pro langą iš antro gy
venimo šokęs ir paskui, susi
kūlęs, susilaužęs ranką, mė
ginęs dar šulinyje skandin
tis.

Teisme liudininkai pasako
jo irgi apie mokiniu suvaržy
mą Reseinių mokykloje. Tei
šerskis buvo tardomas, bene 
yra sumišęs. Specialistu pri
pažintas sveiko proto.

“Liet. Žin.”
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Apie neurasteniją.

Musų deklamatoriams

TUBERKULIOZIS.
(Iš K. K.)

y

Užvis labiausia žmogaus 
organizmui gręsia pavojus 
nuo džiovos bacilų- Nors 
žmogaus įgimta ir įgyta im- 
munitacija*) daugelyje atsi
tikimu stengiasi, kad žmo
gus liktu pergalėtoju, vienok 
netikusios gyvenimo aplinky
bės, kuriose turi gyventi 
darbininkas, gana tankiai 
priveda prie to, kad pastara
sis nustoja savo immunitaci- 
jos ir lieka auka džiovos. To
dėl jau nuo seniai mokslinin
kai laužo galvas: kaip ir ko
kiu būdu geriau kovoti su tą
ją nemalonia viešnia džiova 
--teisingiau—džiovos baci- 
lais. Pernai atsibuvusiame 
septintame visasvietiniame 
mediku suvažiavime pasiro
dė, kad medicinos mokslas ir 
vėl įgijo vieną pergalę kovo
je su džiova. Liko ištirta į- 
vairiu džiovos bacilų gamta 
ir ju (bacilų) įtekmė ant 
žmogaus organizmo.

Viso yra trįs įvairaus pa- 
vydalo džiovos bacilų rūšįs: 
žmogaus bacilai (typus hu- 
manus), gyvuliu bacilai (ty
pus lupinus) ir višty bacilai 
(typus gallinaceus.)'

Karvės, avįs ir ožkos užsi
krečia vien tik gyvuliu baci- 
lais. Gi kiaulės kai-kuriuo
se atsitikimuose užsikrečia ir 
žmogaus baciliais. Šunes, 
beždžionės ir zoologišku par
ku gyvūnai labai tankiai už
sikrečia žmogaus baciliais, 
kuriuos jie įgyja nuo savo 
lankytoju. Vištos gi užsi
krečia veik vieninteliai su 
paukščiu baciliais, tečiaus 
papūga—visomis trimis rūši
mis. Žmogaus organizme, 
greta žmogaus bacilų, ga
lima rasti ir gyvuliu baci
llus, bet juos galima rasti 
tik gromuliavimo organuose; 
ten jie įsigauna sykiu su ne
sveiku maistu: mėsa, pienu 
ar. sviestu. Sumigęs 
retai kada gauna nukentėti 
nuo šių baciliu, tečiau maži 
kūdikiai gana tankiai suser
ga nuo ju gromuliavimo or
ganu džiova.

Pas ligonį, sergantį plau
čiu džiova, niekada nėra ki
tokiu baciliu, kaip tik žmo
gaus baciliai. Tą baisyjį 
džiovos pavidalą negalima į- 
gauti valgant gyvuliu baci
liais užsikrėtusius gyvūnu 
produktus.

Taigi abu likusie pavida
lai, sulyginant sū pirmuoju, 
labai menkai gręsia žmogaus 
sveikatai. Žmogus įgauna 
džiovą tik nuo žmogaus ar 
gyvūno, užsikrėtusi gyvulio 
bacilais. Su pastarudju džio
vos pavidalu gydytojai turės 
dar ilgą ir neatlaidžią kovą.

St. Strazdas.
t. lai-

d tą,

ožnas žodis teisingas.
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Nuotaka atsako: “Del pra
platinimo švento tikėjimoKka- 
talikiško!”

Rašėjams žinotina.
Autoriams, komedijų

Dabar visuose užkampiuo
se šaukiama: “vyrai, prie 
rimtumo!” Visuose užkam
piuose agituojama už lavini
mąsi, švietimąsi. Bet tasai 
lavinimasis, apsišvietimas la
bai povaliai žengia.

Čia aš iloriu pakalbėti apie 
vieną mūsŲ veikimo srytį, 
apie pagrindas. Ant tu pa
grindu mūšy deklamatoriai 
lošia svarbią rolę.

Męs turime daug deklama
torių, bet neturime geru de
klamatorių. Tai viena. O 
antra—mūsų deklamatoriai 
nemoka visiškai pasirinkti 
deklamavimui eilių. Tai ir
gi neužginama tiesa.

Išeina ant scenoss, pasako 
kokius poterėlius, tankiai su
klumpa, ir tai' vadinasi de
klamacija.

Maži mokyklų vaikučiai 
geriau deklamuoja, nekaip 
didžiuma mūsų deklamato
rių. - '

*) Immunitacija—paliuosavimas nuo 
valstijos duoklių—mokesčiu tūly jos pi
liečiu: žmonių išrinkto atstovo nepahe- 
čiamybe laike parlamento posėdžiu; ap
sauga prieš jvairiu ligų prilipimą.

St. Strazdas.

Deklamavimui eiles mūsų 
deklamatoriai pasirenka sau 
iš kaž-kokiu, niekam nežino
mu poetu. Bilėl tik yra ke
lios barškančios I f rąžos apie 
kovą; ir gana. I

Teko patėmyįi, kad kur 
tik laikrašty tilpo smarkes
nės dvasios eilės; nors jose 
anei krislelio nebūtu poezijos, 
tuojaus koksai nors dekla
matorius išgabena ant rin
kos.

Geriausia, puikiausia, tik
rai demokratiška Kėkšto- 
Mačio poezija liekasi nesu
prasta. Veik neteko girdėti 
deklamuojant Mačio-Kėkšto 
eilių- Tai parodo, kad mū
sų deklamatoriams dar sve
timas dailės atjautimo sko
nis. Arba vėl kokiu gražiu 
esama P. Vaičaičio ir Kudir
kos eilių; ypač verstųjų iš 
Konopnickienės.

Retai-retai kurį deklama
torių išgirsi deklamuojant 
tokias eiles, kaip “Daug gra
žiu žvaigždelių” ir tt. Iš mū
sų jaunuju poetu galima bū
tu pasirinkti šis-tas iš St. 
Strazdo, Mikuckio ir tu poe- 

> tu, kurie rašinėja “Aušrinė
je”.

Tiktai vieno Jovaro mūsų 
deklamatoriai neužmiršo. Jo
varas parašęs geru eilių, bet 
ar moka deklamatoriai jąs 
deklamuoti? Ne!

Kodėl taip yra? Stačiai pa
sakysiu : nėra tu, kas pamo
kintu.

Būtinai reikalinga, kad in- 
teligentiškesni žmonės tuomi 
pasirūpintu. Kur-kur, bet 
Chicagoj, Bostone, Brookly- 
ne tuomi galima būtu pasi
rūpinti.

Brooklyno Dėdė.

Nervai arba dirksniai yra 
labai svarbi kūno dalis. Jie 
lig kokiu tinklu yra įsipynę į 
VICOC l'Ūnn g1 ’
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nelyginant telegrafo vielos, 
kuriomis nuo kūno pakraščiu 
eina į smagenis įvairios ži
nios, kurios praneša, jogei 
vienoj vietoj kūnui peršalta 
ar peršilta, jog skauda, jogei 
kūno surasta šiurkštus ar ly
gus daiktas, jog akįs pama- 
čiusios šiokio ar tokio pavy- 
dalo daiktą, jog ausįs išgir- 
dusios kokį-nors balsą, jog 
nosis suuodusi kokį kvapą, 
jog gomurys pajutęs valgio 
gardumą. Tai vis eina sme- 
genysna tais nervu siūleliais, 
kuriuos galima pavadinti 
jaučiamaisiais nervais.

Bet yra dar kita nervu ei
lė, tai taip vadinami judina
mi nervai.

Jaisiais irgi lyg telegrafo 
vielomis tik ne į smegenis, 
bet jau iš smegenų lekia pa
liepimai raumenims judėti. 
Taip—jei kur nors jaučiama
sis nervas pajuto niežėjimą, 
tai jis tuojaus praneša apie 
tai į smegenis, o iš čia jau. 
kitais nervais tuojaus ateina 
paliepimas, kad rankos rau
menis susijudintu ir nieža- 
mąją vietą ranka pakasytu.

Šiais nervais kojos žengia, 
šoka, pirštais griebia, liežu
vis valgį varto, ir visas kū
nas dirba raumenimis šiokį 
ar tokį darbą.

Verta tik perpjaut rankos 
nervai ir ranka pati savo jie- 
gomis nebepasikeis, nebeju
dės. Verta tik tam tikroj 
galvos smegenų vietoj krau
jagyslei plyšt—kraujui išsi
liet, ir visa kūno pusė pasi
lieka atimta, be sudėjimo, 
pertai, kad toj vietoj buvo 
pati pradžia judamuju ner
vu.

Na, o smegenįs, paklausi
te, kam reikalingos?

Galvos smegenis—tai yra 
tikra žmogaus dvasios buvei
nė. Čia protas, čia jausmas, 

čia valia, čia kūno šeiminin
ko vieta, kuris visus įtaisus 
valdo. Čionai ateina iš visu 
kūno pašaliu žinios, iš čia iš
eina į visas kūno dalis palie
pimai.

Strėnkaulio smegenįs, tai 
yra ta baltoji gysla, kurią 
randame strėnų kauleliu sky
lėje, tai yra lyg geležinkelis, 
kur greta putiesta begalės 
reisu poru. Tais reisais be 
perstojo lėkte lekia kur jerai į 
galvos smegenis ir atgal. Iš 
strėnų smegenų' tolydžiui ša
kojasi abipusiai nervu lieme
nėliai, kurie toliau išsiskirsto 
j įvairias kūno dalis.

Ir jaučiamieji ir judina
mieji nervai kūnui yra labai 
reikalingi. Be ju nėra jaus
mo, nėra darbo. Visi žino
me, kokie esti nelaimingi tie 
žmonės, kuriu pusė atimta, 
kurie suparaližuoti arba, kaip 
neteisingai žmonių sakoma, 
vėjo užpūsti.

Daug galima apie nervu 
veikimą dar pripasakoti, bet 
tuomi tarpu užteks pasakius, 
jogei beveik nėra tos kūno 
dalies, kur nebūtu nervu.

Kiekviena kūno dalis be
dirbdama pailsta. Vieną 
žmogų pailsimas užpuola 
greičiau, kitas gi gali daug 
daugiau darbo pakelti. Ir to 
paties žmogaus įtaisai nely
gu—vienas daugiau, kitas 
mažiau turi pajiegu. Vieno 
akįs apysilpnos, kito raume
nis nekokį, trečias galva ne
daug gali padirbti.

Yra žmonių, kuriu ypač 
greit nervai pailsta. Pažiū
rėjus į tokį žmogų nesaky
tum, kad jis koks-tai ligonis 
būtu. Ir veido skaistumas, 
ir valgio malimas, ir širdis, 
plaučiai ir visi kiti įtaisai ro
dosi geri, bet žmogus visgi 
nekam vykęs, nes jo nervu 
silpnu besama. Toksai ner
vu pailsimas, išsisėmimas ir 
bus neurastenijos ženklas.

Čia atskiriama dvejopi li
goniai.

Vieni jau iš gimimo turi 
menkus nervus, panašiai, 
kaip apsigema kai-kas su 
kreiva nosia, silpnomis aki
mis ar su apnykusia kokia- 
kita kūno įtaisa.

Kiti-gi iš gimimo yra gavę 
gerus nervus, tik toliau kuo
mi nors juos apsilpnino, pa
gadino.

Pirmutiniai tai amžini uba
gai, kurie niekuomet negali 
praturtėti, tai yra pasveikti. 
Antrieji—tai apskurėliai pir
miau buvę turtuoliais, ko
kiais ir vėl gali dar pasidary
ti.

Reikia žinoti, kad nervu 
sutaisymas persiduoda nuo 
tėvu vaikams lygiai taip, 
kaip ir daugelis kitu kūno y- 
patybiu.

Jei tėvai buvo silpnaner- 
viai, tai greičiausia ir ju vai
kai apturi menkos vertės 
nervus.

Čia tai ir yra svarbu suei
nant vyrui ir moterei į porą 
taip susitaikius, kad būsimu- 
ju vaiku nervai (na ir visas 
kūnas) neišeitu menkesni, 
bet būtu stipresni, negu pas 
gimdytojus, nes iš gimimo 
silpnanerviai yra beveik ne
išgydomi ligoniai ir gyveni
me dažnai esti tikri nenau
dėliai. Fortes creantur for- 
tibus et bonis, sako lotynu 
dainius Horacijus.- Smarkieji 
susitveria iš smarkiųjų ir ge
rųjų. “Sveikata.”

Prie šliūbo.
Kunigas klausia nuotakos 

(apie 40 metu senumo): “Ko
dėl tamista eini į stoną mo-

LAISV E

Zinių-žineles.
j Drąsus vagis.

Neseniai, Paryžiuje, va
liuojant gatvekariu vienam 
jolicijos inspektoriui unif or
koje, kišenvagis ištraukė iš 
užpakalinio jo švarko kiše- 
iiiaus pinigu mašną su $120, 
kuriuos inspektorius vežėsi, 
idant užmokėti savaitinę al- 
£ą savo nuovado policistams.

Diskusijos delei 0. Adoniai 
tienės straipsnio, i"

Užsinuodino nuo atvi= 
ručių.

Į Laike praėjusiu Kalėdų, 
vienas New Yorko laiškane
šį, Lowis D. Ryno, įsibrėžė 
visaip išpuikinta atvirute 
sau pirštą.' Vėliaus pasiro
dę j°g pirštas užsinuodino 
taip, kad jam prisieis nu- 
pjaut rankos leteną, o gal ir 
visą ranką. Mat, į tuos da
žus ir visokius pagražinimus, 
kuriais dažomos ir aplipdo- 
mos Kalėdų atvirutės, įeina 
įvairus nuodingi daiktai.

Kaip atsirado žodis Man
hattan.

Manhattan,—vardas vie
nos New Yorko miesto da
lies, atsirado sekančiu būdu:

Florentinos keliauninkas, 
Verrazanni, atplaukė 1524 
metais prie žemutinės dabar
tinio New Yorko dalies. Už
mezgęs pažintį su vietiniais 
indijonais, jisai gausiai pa
vaišino juos degtine, arba 
kaip indi jonai vadino “ugni
niu vandeniu.” Po to, indi- 
jonai praminė tą vietą “Man- 
nahata” arba “girtuoklybės 
vieta.” Vėliaus žodis “Man- 
nahata tapo perdirbtas į 
“Manhattan.”

Gyveno kartą O. Adomaitienė 
manė jaunuomenę kritikuot. Dėl 
priežasties ji tai darė, aš nesuprantu. Iš
eina, kad tie, kurie apsiveda ne pagal ap
garsinimus, turėtu gyventi, kaip du kar
veliai. Gyvenime gi to visai nesimato. 
Aš pažįstu poras, kurios apsivedė ne pagal 
apgarsinimus ir, pagyvenę kokius 3—4 me
tus, paskui persiskiria. Paskui apsiveda 
su kita arba kitu ir gyvena kuogražiausia, 
nors tik pora sykiu tesimatė.

Aš ir privesiu kelis faktus: pažįstu 
merginą ir vaikiną, kurie draugavo porą 
metu. Kada susitarė ženyties ir jaunikis 
atvažiavo pas merginą, kad važiuot ant 
šliūbo, tai jos nerado namie. Pasirodė, 
kad vakąr, pasiėmus valizą, išvažiavo. 
Še tau ir meilė. Kitame atsitikime vai
kinas pabėgo. Vėliaus jį sugavo —ir teis
mas nusprendė $400 atlyginimo.

Kaip matote, nors čia apskelbimu ne
buvo, bet ir meilės nėra. Dar čia išėjo ar
šiau, kaip katino pasielgimas su pele.

Man rodosi, kad tie pajieškojimai yra 
geru daiktu. Gyvenant miestely, kur vi
sos v merginos fanatiškos, vaikinas turi 
kreipties j laikraščius.

N. B. Polokas.

...Mergina, radus pajieškojimą, pa
misima sau: “jei jau ant vietos nerandi 
merginos, tai esi koks padauža.” Mergi
na dėl juoko atsišaukia, paduodama ne
tikrą adresą, o tankiai ir tikros pavardės 
nepaduoda. Vaikinas džiaugiasi, kad daug 
merginu turįs, su daugejiu susirašinėja. 
Jisai svajoja, būk merginos jį myli. Štai 
vięna iš visu jam geriausia parašo ir jis, 
ją pamylėjęs per laišką, atvažiuoja pasi
matyti. Atvažiavęs, neranda nei tokiu 
vardu, nei nieko. Adresas kokios žydo 
krautuvėlės.

Sako, girdi, dėl to aš pajieškau, kad 
mano mieste nėra merginu, o darbo neno
riu mesti. Tegul bus ir taip. Bet kodėl 
nepažiūrima į merginas. Juk ir jos turi 
darbą. Ir gera mergina, turėdama dar
bą, nenorės važiuoti pas vaikiną, kurio ji 
nematė... *

Kiti vėl sako, kad mūsų miestely vi
sos esančios šventakuprės. Aš noriu lais
vu pažiūru ir prašau, kad tokios pas mane 
atsišauktu. Bet aš tokiem pasakysiu, kad 
jie patįs yra nemažesni šventakupriai. Jei
gu žmogus laisvas, tai jisai žino, kad se
niau buvo nelaisvas. Vadinasi, kožnas ga
li mainyties savo pažvalgose. Nereikia 
niekinti tu merginu, kurias vadini šventa- 
kuprėmis, bet reikia jas pralavinti, pamo
kinti. Nereikia bėgti nuo darbo, bet agi
tuoti tarpe tamsiųjų-. Reikia atsargiai ir 
protingai tas laisvės medelis įskiepyti. 
Kiekvienas ar kiekviena, kaip tik supras, 
kas tai yra laisvė, turės likties laisvama
niu. J. V.

ir 
dainų rašėjams ir, abelnai, 
visiems vartojantiems juody- 
lą, manome, kad bus nepro- 
šalį žinot, jog Al geri jo j yra 
’upe gero, tikro juodylo. TA 
upė prasideda iš susiliejimo 
dvieju šaltiniu, kuriu viena
me yra išskiestos vandenyje 
geležies, o kitame—galliškos 
rūgšties. Susimaišymas tu 
dvieju daliu padaro upės van
denį juodu.

VI.
Stebiuosi iš Adomaitienės. Argi ji 

išties mano, kad mergina taip jau tuoj, 
gavusi pakvietimą, išteka? Kiekvienas 
žingsnis reikalingas apsižiūrėjimo. Aš 
padaviau apskelbimą į laikraštį ir gavau 
daugybę laišku. Bet aš nei vienam iš tu 
laišku autorių netikėjau. Aš gyvenau sa
vo protu. Vienas man ypatingai patiko. 
Tai yra ne jis, bet jo laiškai. Greitai su 
juom susinešiau ir nuvažiavau. Bet tai 
dar nereiškia, kad aš tuoj ištekėjau. Aš 
pasistengiau jį pažinti ir tuomet jisai man 
nepatiko.

Reiškia, kad pajieškanti sau prisiegos 
nesielgia aklai, bet visuomet atsižvelgia.

Neištekėjusi davatkėlė.
• Nuo Red. Gauta dar ir dauginus laišku, bet jie 
atėjo vėliaus, todėl j y netalpinsiine. l’agąliaus ten atkar
tojamos mintjs, kurias jau kiti išreiškė. Šitie visi laiškai 
sutrnn>,p\r>H A.”tūriai ♦r’k'.ūc ..aci./vi.

Avižos akyje.
Tūlas Jacob Rose, iš New

ton, N. J., ilgą laiką kentė 
akies skaudėjimą manyda
mas, kad tas praeis. Vie
nok, daranties kas kart blo
giau, jisai nuėjo pas akiu gy
dytoją. Gydytojas rado aky
je išpurpusį ir jau dygstantį 
avižos grūdą, kuris buvo ten 
nuo praėjusio rudens.

Kad kiek,- būtu žmogus 
susilaukęs avižų akyje.

Surinko J. Stropus.

: II.
Gali būti, kad ir gražu! Pagal mano 

nuomonės tokio baisumo nėra.
Ligišiol, kaip man rodosi, nebuvo tie 

pajieškojimai praktiški. Vaikinai jieško 
vien dėl juoko, o merginos, norinčios ap
sivesti, atsišaukia su atvira širdžia, siun
čia savo paveikslus ir tt. Bet argi tame 
pajieškojimu kaltė? Tik stoka supratimo 
doros ir prakilnumo. Kur apšvietimas kį- 
la ten išjuokimo vietą užima paguodoji- 
mas.

Jeigu lietuvis veda lenkę, vokietaitę, 
tame ir nieko nėra kenksmingo, jeigu pri
pažinti tautu lygybę.

Kas iš to, kad vienas antrą žinodami 
nuo pat kūdikystės, apsiveda ir paskui 
raujas plaukus. Žodžiu sakant, visą amžį 
gyvena didžiausiame nesutikime. Jeigu 
kas sulaiko nuo pęrsiskirimo—tai dežnieab- 
šia giminės ir religija. Daugelis tarpe sa
vo geriausiu pažįstamu nepasirenka sau 
poros. Paskui veda, ot, taip sakant, ir 
patįs žinodami, kad krinta į balą. Na, ar
gi negeriaus pajieškoti tada per laikraš
čius? Jieškot galima ir šiaip, padėkime, 
bekeliaujant. Kur eini ar keliauji—gali 
sau tėmyti. Suėjęs visados gali užvesti 
kalbą.

Gal ir rasis tokiu, kurie iš manęs juok
sis, bet aš tikiu, kad ateityje tasai išvedi
mas užims pirmą vietą.

J. Repšys.

Mano atsakymas.
Liūdna man darosi, matant, kaip ta

sai paprotys randa taip daug pritarėju. 
Užvis protingiausias atsakymas buvo Jau
nutės “Laisvės” N4.

Gražus ir naudingas pamokinimas, 
kaip reikia žiūrėti į ženybinį gyvenimą.

Iš tu atsakymu, kuriais mane nori už- 
bombarduoti, aš pati pasinaudosiu. Labai 
smagu, kad daugelis rašėju pripažįsta jog 
apskelbimai juokais paduodami į laikraš
čius. Tai patvirtina mano nuomonę, iš
reikštą N1 “Laisvės”. Bet jeigu ant laik
raščiu špaltu nekurie nori “Yankee dudle” 
šokti, tai yra negražiausia. Į kągi tai pa
našu? Tuomet arba laikraščiai visai ne
turėtu talpinti panašiu apskelbimu, arba, 
mano nuomone, tikrai pirmeiviška jaunuo
menė turėtu atsisakyti nuo įpročio. Jei ne 
visi, tai nors tikri pirmeiviai turėtu doriau

Klausimai ir atsakymai.
Klausimas: — Ar gali gauti 
pilietiškas popieras tie, kurie 
slhptai atvažiavo į Ameriką 
ir kurie nėra užrašyti jokioj 
prieplaukoj?

S. F. Debur.
Atsakymas:—Slaptai atva

žiavę gali gauti pilietiškas 
popieras, jeigu jau pragyve
nę čionai nemažiau, kaip tris 
metus. Reikia prirodyt, jog 
nemažiau trijų metu čia esi 
gyvenęs. Neišbuvus trijų 
metu, negalima reikalauti 
pirmujū popieru, nes tada 
gali grąžinti ten, iš kur at
važiavęs.

III.
Pažinau vaikiną, kuris pajieškojc mer

ginos per apskelbimus, kadangi jo niesto 
merginos neapkentė jo dėlei pažiūru. Pa
davęs pajieškojimą į laikraštį, jisai gavo 
daug fotografijų ir laišku. Vieną 
merginu jisai išsirinko, susinešė la 
paskui ji pas jį atvažiavo.

Dabar gyvena kuogeriausia. Mjn ro
dosi, gyvenimas kartais atneša 
mę. Laimė ateina išnetyčiu, nelaukima.

Dar neištekėjusi

Neprivalome gailėtis aukų
Ant pirjno puslapio “Lais

vės” skaitytojai ras atsiliepi
mą KetUviij rūbsiuviu strei
ko komiteto.

Męs privalome atydžiai per
skaityti atsišaukimą, kuria
me kožnas žodis teisingas. 
Męs privalome paremti savo 
centais ir doleriais streikuo
jančius brolius.

IV.
Atsakysiu ir O. Adomaitienei ir vai

kinui iš Brooklyno. Aš nesutinku n< su 
vieno, nei su kito nuomonėmis. Audu 
kalba vienpusiškai. Viena kaltinoper- 
daug, o kitas perdaug teisina.

Kodėlgi nepažiūri abudu į dalyk 
riau? Kodėl nepaklausia, ar išties
nai naudojasi tais apskelbimais? 4 pa
sakysiu, kad ne. Aš tik dėl pertikr 
parašiau laiškus dviem merginom ir 
nams, ir kas iš to išėjo? Ogi nieko.

Laukiau vieną savaitę, laukiau 
kaip nieko nėr, taip nieko nėr. Mandner- 
ginos ir vaikinai ir po šiai dienai r atsi
liepia. Reiškia, kad taip yra, jog dage
lis nori tik fotografijų ir laišku priimi ejo- 
ti, bet rimtai apie apsivedimus neįino. 
Aš nesakau, kad visi taip daro, bet šku, 
kad didžiuma taip daro dėl pajuokos

Mat “Keleivis” su “Laisve” tpina 
vbltui apgarsinimą į metus vieną syk Tai 
jie ir nadojasi proga, nežiūrėdami,kad 
paikystėmis užima brangią vietą, aigi 
negaišinkite laiko ir neužimkite vietd

Newarko Vaikinas

Daugelis sako, kad aš vienpusiška. 
Jie nurodo, kad be apskelbimu apsivedę 
žmonės gyvena kobjauriausia. Bet argi 
aš sakiau, kad visa bėda nuo apskelbimu? 
Žinoma, yra labai daug šeimynų, kurios 
apsivedė su ceremonijomis ir gyvena be 
meilės. Aš jau nesykj į tai nurodžiau. To
dėl nereiktu išmėtinėti tokiu nusidėjimu, 
kuriu aš visai nepadariau. Aš norėjau tik 
nurodyti į pavoju, kuris gręsia mūsų jauni
mui nuo tu apskelbimu.

Mūs jaunimas perdaug pripratęs prie 
“foniu”. Jam viskas išrodo tik žaislai. 
Prieš tą paprotį reikia kosmarkiausia kovot.

Aš nesakau, kad jau niekuomet nega- 
i būti tokio laimingo atsitikimo, kad pa

vyktu gerai apsivesti per apskelbimą. Ga- 
i būti, kodėlgi ne? Kaip gali mergina ar- 
aa vaikinas susitikti ant strytkario—o iš 
susitikimo visai netikėtas būna ir apsive- 
dimas. Būti, tai gali būti. Bet mums netur 
rūpėti atskiri faktai; mums turi rūpėti visa 
apskelbimu sistema, kuri virsta į visuome
nišką paprotį. Toji sistema, tasai papro
tys visoje savo čielybėje yra labai kenk
smingas. Jeigu jau dabar ir taip daugy
bė nelaimingu šeimynų, tai kam dar di
dinti tą skaičių nelaimingu per apskelbi
mus! Nors tai būtu ir “fonės” (labai ne
gražios), tai aišku, kad kitą ir iš teisybės 
galima pagaut ant tos meškerės.

.(Užbaiga ant 3-čio puslapio pirmoj kolumnoj).
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(Tąsa nuo 2-ro puslapio).
Daug labai kalbama apie 

mažus miestelius. Ant to iš* 
dalies-atsako J. V. penktame 
laiške, nurodydamas, kad 
reikia apaštalauti ir pertik
rinti. Męs visi savo laiku nie
ko neišmanėme.

Bet kas daryti, kad visai 
merginų nėra? Tegul taip 
bus. Bet ar geriau, kad pa
sitikėti pirmai arba pirmam 
pasipainiojus su laišku? Ar 
čia galima laukti ko tikrai 
gero, ko aiškaus? Man ro- 

• dosi, kad tai pirkimas tavoro 
užmerktomis akimis.

Tai tiek šiuom žygiu. Tai
gi, pripažindama, kad gali 

. būti laimingos išimtįs,aš bet
gi spiriuoci, kad patsai pa
protys labai demoralizuojan
tis ir bizniškas iki gyvojo 
kaulo. Tik buržujai gali taip 
užorderiuoti sau pačią ir vy
rą per laišką ar pakietą. Mei
lė pakely su fotografijomis 
neįtilps. Meilės reikia jieš- 
koti ten, kur nurodė Jaunutė.

O. Adomaitienė.

tome tokį užsiėmimą žemu 
ir vaikišku, ypač kaip* jūs sa
ve vadinate katalikišku orga
nizatorium. Jūsų malonių 
neprašome ir ant jūsų užsi
puolimų tiktai nusijuokiame.

J. Lukšinis.
East Chicago, Ind.

Šis miestukas yra labai 
puikus. Darbas tuom tarpu 
nesunku gauti, labiausia 
tiems, kurie yra amatninkai. 
Tų labai pageidauja.

Mūsų lietuviai su lenkais 
paskendę girtuoklystėje.

Korespondencijos
Lawrence, Mass.

9 sausio liet, skyriaus I .W. 
W. unijos atsibuvo susirinki
mas. Buvo daug svarbių 
klausimų apkalbėta. Toliaus 
buvo rinkimai finansų sekre
toriaus. Į vietą Pekarsko li
ko išrinktas socijalistas M. 
Bolis. Šitas vyrukas yra ‘ga
bus, iškalbus ir energiškas ir 
žada darbuotis visa išgale 
dėl labo unijos. Tikimės to
liaus dar labiaus sustiprinti 
uniją.

12 sausio po pietų buvo su
rengtas puikus koncertas pa
minėjimui sukaktuvių perei
tų metų streiko.7 Programas 
buvo toksai: pirmiausiai vo
kiečių choras sudainavo ke
letą socijalistiškų dainelių. 
Paskui grajmoT W? W. HenasT

Kalbėjo J. Ettoras la
bai karštai ir taktiškai, da 
taip niekad nebuvo kalbėjęs. 
Priminė sunkų streiką praė
jusių metų, kaip brangiai 
darbininkams lėšavo, nes rei- 
kėjo^ur kraują pralieti ir 3 
ypatos turėjo be laiko atsi
skirti su šiuom pasauliu. Vis
ką perbėgęs, pasakė, kad 
darbininkui nereikia tikėti 
nei kunigams, nei bažnyčiai, 
nei dievui, nei valdžiai, nes 
tas viskas tikrai yra biznis. 
Darbininkui reikia rūpintis 
rytojaus duonos kąsniu. Pub
likai patiko jo kalba. Etto
ras, pabaigęs savo kalbą, pa
krikštijo Giovannitti vaiką, 
kas publikai labai patiko.

Paskui No. 20 skyrius su
teikė gyvų gėlių bukietą, už 
ką Ettoras labai nuoširdžiai 
dėkavojo.

Tą pačią dieną LSS. 64 kp. 
turėjo diskusijas. Pirma te
ma buvo: “ar patrijotizmas 
yra reikalingas darbinin
kams?” Pabaigus diskusan- 
tams, da ėmė balsą iš publi
kos iš abiejų pusių. Kada 
buvo aišku visiems, buvo 
leista publikai nuteisti, katra 
pusė laimėjo. Prieš patrijo- 
tizmą pakėlė visi rankas, už 
patrijotizmą pakėlė tik tie, 
kurie palaikė patrijotizmo 
pusę. Antra tema: “jaunam, 
ar senam geriau apsivesti?” 
Po apkalbėjimui didžiumos 
balsais liko pripažinta, kad 
jaunam. Taip linksmai va
karas ir užsibaigė.

Dar turiu pasakytų kad 12 
sausio dalinant lapelius prie 
liet, bažnyčios apie P. Gri
gaičio prakalbą, M. N. užka
binėjo ir gązdino suarešta
vimu.

Aš LSS. 64 kp. varde gra
žiai meldžiu M. N. daugiaus 
neužkabinėti mus, nes nei jū
sų nei kitų niekados neužka- 
binėjame. Todėl męs skai-

Waterbury, Conn.
Darbai šiuom kartu suma

žėjo. Iš kitur pribuvusiam 
net ir negalima gauti darbo. 
Dabar veik vien misinginėse 
dirbtuvėse uždarbiai nuo 1.-50 
dol. Girdėjau, kad lietuviai 
kapitalistai steigia marški
nių dirbtuvę.

“L.” skaitytojas.
Montello, Mass.

“Viesulą” 11 sausio buvo 
surengusi teatrą ir balių< 
Buvo lošiamos ‘‘Žmogžudys
tė namuose N37” ir “Jauna
vedžių naktis”.

Taip viskas buvo nieko 
sau, tik kaikurie viesuliečiai 
pribuvo, kaip 8 vai., nors bu
vo garsinta, kad pradžia 7:30 
vai.’

Ilgas laukimas vargina 
žmones. Čia yra kaltė vei
kiančio komiteto.

Roles atliko gerai M. Tui- 
nila, K. Ustupas, O. Račiutė 
ir A. Karalius. Ustupienės 
atliktas monologas “Senmer
gė” pridirbo daug juokų.

“Žmogžudystė namuose 
N37” atlikta pusėtinai. Pa
vyko John Bambos spyčius, 
ir monologas “Priestovylos”.

Publikos buvo nemažai.

ramiai užsilaikė išskirus tris: 
jaunikaiti, merginą ir mote
rį. Šios trįs ypatos per visą 
perstatymą garsiai kalbėjosi 
ir darė nesmagumą < visai 
publikai. Viršminėtą dieną 
ant perstatymo atsilankė stu
dentas R.Gezelis iš St. Louis, 
Mo., lankantis National Uni
versity, studijuojantis medi
ciną. Po perstatymui drau
gai susirinkę pas J. A. Lau
kų suaukavo po keletą centų 
dėl studento. Išviso suau- 
kavo $6.65. Moksleivis vi
siems širdingai padėkavojo.

Čia jau visi metai gyvuoja 
valgomų daiktų kooperaty
viška krautuvė, bet kaip gir
dėt, tai jau rengiasi keliaut 
ant Marso. A. Dzūkelis.

HŲ

Haverhill, Mass.
Jau bus 5 savaitės, kaip 

sustreikavo Wetherell-Dob
bins Co. čeverykų dirbtuvės 
darbininkai dėlei didesnės 
mokes ties. Jie laikosi drū
čiai, bet ir kompanija nenu
sileidžia. Darbininkai pradė
jo j ieškoti darbo kitose dirb
tuvėse, bet vargšai greitai 
apsipažino, kad jau ponai 
darbdaviai sutaisė blac list, 
kad tie 42 darbininkai Ha- 
vgrhiUy darbo negautų. Iš 
to labai pasipiktino kiti dar
bininkai ir 30 d. gruodžio iš
ėjo ant streiko suvirs 300 
darbininkų. Paskutinėms die
noms streikierių skaičius pa
siekė 600. Tarpe jų randasi 
ir keli lietuviai, 
susirašė į United 
kers of America 
laikosi tvirtai.

13 d. sausio suareštuota 
vadovas Baxter ir 2 streikie
riai. Baxter išleistas, o pa
starieji užsimokėjo po 40dol.

13 d. sausio atsibuvo mass 
mitingas.

15 d. sausio prie G. B. 
Leavitt Co. dirbtuvės liko 
peiliais subadytas streiklau-

New Britain, Conn.
12 sausio turėjome Miko 

PetrausKo koncertą, kuri pa“ 
rengė atskiri tautos mylėto
jai. Prie M. Pet. dar daly
vavo artistai: P. Pricevičiu- 
tė, Čiurlionis, pianistas, Vin
cas ir Petras Bagdanavičiai, 
klarnetistai. Programa buvo 
atsakančiai išmarginta. Ar
tistai savo pareigas atliko 
kuogeriausiai. Publikos maž
daug buvo tiek, kaip per ki
tus pirmiau buvusius viešus 
susirinkimus.

Iš šio koncerto akylesnė 
publika galėjo išsinešti tris 
mintis:

Pirma, kad mūsiškiai lie
tuviai dar mažai atkreipia 
atydos į dainos meliodiją,nes 
kada M, Pet., Čiąrlionio ly
dimas, dainavo f‘Man skau
dėjo širdis”, “Kida turėjau 
tėviškę”, “Mano laivas”, 
“Tylėk mano drauge” ir ki
tas... tos trumputės dainelės 
savo melodija publikai buvo 
lik svetimos. Tik kada M. 
Pet. su P. Pricevįčiute uždai
navo “Tikra meiįe stebuklin
ga”, tai publikoj gimė tikras 
gyvumas, nes ši dainelė buvo 
triukšminga.

Antra, tūli galėjo klausti 
savęs, kodėl mūšį) gerb. dai
nius pasirinko dainas, kaip 
“Kas bučiavo s^ną bobą?”, 
Kad vieną mylėčiau, kitos 
pasikartų”. Jei šios dainos 
tautinės, tai joms vieta tau
tos archive.

Trečia, kad esama neman
dagių ypatų, neš dvi ypatos 
užėmė ne savo vietas ir tai 
dar prieš norą tvarkos vedė
jų ir atsisakė jas apleisti.

Algimantas.
Collinsville III.

5 d. sausio vietinė teatra
liška kuopelė perstatė 5-kių 
veiksmų A. Gužučio dramą 
“Ponai ir Mužikai”.

Kiek teko girdėti, tai visi 
buvo užganėdinti lošimu. 
Publikos buvo suvirs 200 ir

Streikieriai 
Shoe Wor- 
uniją. Jie

Klaidos atitaisymas
“Laisvės” N4 korespon

dencijoj iš Newark, N. J.įsi
skverbė apsirikimas. Tedais 
kur kalbama apie
padėjimą buvo atspausdinta, 
jog imta po $1.00. -Tuo tar- 
pu reikėjo padėti 10c. Ten 
kur buvo 15c., tai ten yra 
5c. Su pagarba^

J. Brakns.
San Francisco, CaL

LSS. 72 kuopa sumanė pa
didinti sau mėnesinius mo
kesčius iki 50c. su tiksluį kad 
padidinti kp. iždą, o piskui 
įkurti knygyną. Męs tikimės 
kad lietuviai nepranyks iš 
San Francisco, todėl nerime 
darbuotis dėl ateities.

J. Adams.
Cliffside, N. J. <

Broliai, skaitykime laikraš
čius, nes didį nuostolį apturi
me neskaitydami.

Pereitą vasarą apie mus 
turėjome didelius streikus, ir 
beveik kožnas vienas strei- 
kieris priklausė prie unijos. 
Su pagelba unijos jie išreika
lavo, ką darbininkai norėjo. 
Dabar, kada kožnas darbi
ninkas sugrįžo į dirbtuves, 
tai apie uniją negalvoj.

Todėl šiandien nelabai uni
ja laikosi. Daugelį atkalba 
bosai. Kiti gi sako: “kam 
man reik unijos, kad aš ži
nau, kur bosai gyvena”.

Aš pastebėjau, kad prie 
unijų daugiausia laikos tie, 
kurie laikraščius skaito, kaip 
lietuviai, taip ir lenkai. Bet 
ypač unijos rūpi italams.

Taigi jums ir faktas, kaip 
svarbu skaityti laikraščius, 
kurie veda ,mus prie vieny
bės. M. Mažeika.

Rochester, N. Y.
12 sausio 1913 m. įvyko 

“Aido” choro vakaras. Lošė 
“Amerikoniškas vestuves”. 
Lošimas išėjo, galima sakyt,

zis. v ij VU C C4 V —

du pabėgo. Suimtasis palei
stas po kaucija.

Jaunas Senis.

Ką atliko Montello soci=

Surengtos dvi didelės pa
rodos, pirmoj dalyvavo 400 
ypatų, antroj--900. Surengta 
10 prakalbų, 24 diskusijos. 
Sutverta vaikų draugijėlė po 
vardu “Žiburėlis”. Taip-pat 
sutverta savitarpinio mokslo 
ratelis, kuris lavinasi socija- 
lizmo problemose. Literatū
ros parduota už $21.26. Et- 
toro-Giovannitti bylai suau- 
kauta $69.70. Politiškiems 
kankiniams $5.00. Antsocija- 
listiškos agitacijos(prezidento 
rinkimais. Red.) surinkta 
$60.00. Lawrence’o streikie- 
riams surinkta $300.00.

* * *
12 sausio 17 kuopa suren

gė koncertą ir prakalbas. 
Kalbėjo F. Danaitis, P. Viz
baras, K. Navickas ir J. Ba- 
lionis. Toliaus buvo dekla
macijos. J. Čeliutkaitė skam
bino ant piano. ' M. Ustupie- 
nė gražiai padainavo.

Sausio 14 d. L.S.S. kuopos 
ir “Birutės” bendromis pa- 
jiegomis įvyko prakalbos P. 
Grigaičio. Drg. P. G. kalbė
jo dvejais atvejais. Antru 
sykiu apie moterų reikalus.

M. Ustupienė ir E. Stan- 
kaitė deklamavo. Prakalbos 
pavyko ir patiko.

Pas montelliečius per tris 
mėnesius apsimainė net trįs 
kunigai. Matyt, čia kunigai 
išeis iš mados.

Per paskutinį savo pamok
slą p. A. pasakė, kad aš, t. 
y. jauna mergaitė, kuri apie 
jį rašau, visai nešto mergina 
ir dresės nenešioju. Dyvai, 
iš kur pons kunigas gali žino
ti, juk aš nesu kunigo gaspa
dinė. Jauna Mergaite.

vo V išgirtas (senbernis),' "A? 
Senkus. Dainos išėjo vienos 
pusėtinai, kitos visai prastai. 
Svarbiausia yda aidiečių, tai 
kad jų dainų šiandieniai žo
džiai, pav., daina “Šalty- V • • «
SIUS .

Gerai atliko Jūras Ridzi- 
kas, kurį lošė J. Gumauskas. 
Beje, J. Gumauskas parodė 
turįs artistiškus gabumus; 
geistina, kad tankiaus ant 
scenos pasirodytų. Sulošta 
pora monologų, kuriuos atli
ko D. Jokšis, taipgi juokin
gas buvo melagių pasikalbė
jimas. Atliko Grinkevičius ir 
J. Gumauskas. Publikos bu
vo nedaugiausia.

“Aido” choro tenoras.
* **

Ligišiol čia kriaučiai buvo 
be jokios organizacijos, per
tai buvo nemažai išnaudoja
mi. Per pastarąsias tris sa
vaites subruzdo organizuotis 
į unijas ir jau esą suorgani
zuota apie 2000 žmonių. Siu
vėjų Rochestery esą apie 
1800.

17 sausio šaukiamas lietu
vių kriaučių visuomeniškas 
susirinkimas su tikjslu sutver
ti lietuvių skyrių.

Laždinėlis.
J , ' Salem, Mass.

Pas mumis darbai eina ne
blogai, bet pribuvusiam iš 
kitur sunku darbas gaut, 
ypač nemokantiejns jokio 
amato. Čia dirbama dau
giausia odos išdirbimo fab- 
rikose. Yra kelios ir čevery- 
kų dirbtuvės. Lietuvių čia 
yra labai mažai, bet ir tie 
tamsybėj paskendę. Turi 
vieną šv. Petro ir Povylo pa- 
šelpinę dr-stę. Bet kaipo 
šventa, tai šventai ir užsilai
ko. Per 4 metus savo gyva
vimo parengė 2 viešas pra
kalbas. Pasidėkavojant tam, 
dr-stėj randa prieglaudą

daug girtuoklių, nors didu
ma priguli ir dorų vyrukų.

Tie girtuokliai visur daro 
didelę sau gėdą. Yra tarpe 
jų ir mušeikų.

Gyvuoja čia ir L. S. S. 163 
kuopa. 12 sausio ji parengė 
prakalbas, kurios buvo labai 
triukšmingos. Nors kalbėto
jas L. Prūseika nurodinėjo 
apie darbininkų išnaudojimą, 
vienok mūsų šventakupriams 
ir girtuokliams nepatiko. Tū
las dzūkelis Potatoes suorga
nizavo visą rotą girtuoklių 
apsiginklavusių buteliais. 
Vienus sustatė prie svetainės 
durų, kitus atsivedė į salę. 
Bet tuom tarpu kalbėtojas 
buvo pertraukęs savo kalbą. 
Buvo deklamuota ir buvo tė
vo su Maike pasikalbėjimas. 
Tada jie nežinojo,kas pradėt.

Kada kalbėtojas pradėjo 
antrą kartą kalbėti, tuomet 
girtuokliai pradėjo kelti ler- 
mą, neva klausimus uždavi
nėti: “iš kokios gubernijos 
kilęs? Duok dykai socijaliz- 
mą”. Nors pirmininkas pra
nešė, kad klausimai galės 
būti užduodami po prakalbų, 
bet girtuoklių kompanija jau 
neklausė ir kėlė lermą.

Ant pabaigos betgi jie sa
vo atsiėmė ir liko viešai per 
publiką ir kalbėtoją panie
kinti. Mr. Nekantrus.

Steger, Ill.
11 sausio Vinco Kudirkos 

! Teatr. Ratelis statė ant sce
nos dvi komedijas: “Knarkia 

' paliepus” ir “Gudri našlė”.
Nors nekurie aktoriai tik 

pirmą kartą, o nekurie tik 
1 antru kartu išeina ant sce

nos, betgi sulošta pusėtinai. 
Reikia^pagirti juos už jų dar
bą vimąsi.

Buvo padeklamuotos kelios 
» eilutės. Po perstatymui at- 
i sibuvo šokiai ir skrajojanti 

krasa. Publikos atsilankė 
geras būrelis ir visi užsilaikė 

• ramiai. Visi buvo užganė- 
dintn^

Ten buvęs.

Nuo “Laisves B-ves
Kadangi tai vienoj, tai kitoj lietuviu 

kolionijoj atsiranda falšyvy agenty, ku
rie užrašinėja “Laisvę”, o pinigu mums 
neprisiunčia, tai šiuomi pranešame vi
siems lietuviams, kad męs atsakome tik 
už tuos agentus, kurie, užrašinedami 
laikraštį, išduoda “Laisvės” kvitas. Už 
jokius kitus agentus, kurie “Laisvės” 
kvity neturi, męs neatsakom. Taigi, 
užsirašant “Laisvę”, jsitėmykit gerai 
kvitas.

“Laisvės” Bendrovė.

“Laisvės” agentams.
Šiuomi pranešame visiems “Laisvės” 

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

\ “Laisvės” Bendrovė.

Dievulis bažnyčią 
Statė ant kalnelio, 
Kad suteikt pastogę . 
Dėl griešnų vaikelių.

Skyrė kunigėlį, 
Suteikė jam valią 
Surišt ir išrišti, 
Davė šventą galią.

Betgi, kaip Pilypas 
Iš tųjų kanapių, 
Prie jagamastėlio 
Gaspadinė plakės.

Taip kad vieton cnatos 
Ir artymo meilės 
Kunigėliui tyška, 
Kaip Macochui, seilės.

Arba vėl veizdėkit, 
Kaip mūsų mergaitė 
Pražydus, yt rožė 
Skaisti lietuvaitė!

Čia doros šaltinis, 
Pavyzdys grožybės, 
O po dienai-kitai 
Dingo nekaltybė!

Ar tai koks vaikėzas, 
s Ar tai koks pilvūzas,

Ąr tai tautiškasis 
Patsai būbnų tūzas...

Taip moka prieiti 
Išlengvo prisėlint 
Ir rožę nuskinti 
Drįso pasivelint.

Todėl ant šio švieto
Nėr jau tokio stono, 
Prie kurio nekibtų 
Ta veislė šėtono.

Parašė Gyvasis Rąžančius.

Naugatuck ir Union City, Conn.
Lietuvių Ūkėsų Politiškas Kliubas 

perkėlė savo susirinkimus nuo antro ne- 
dėldienio ant ketvirto nedėldienio kiek
vieno mėnesio.

Sekr. N. BarbaraviČius.

Temykit vaikinai.
Gerbiami vaikinai :-

Nepaturėkit už niktą, kad męs nesu
spėja tn atsakinėt Kiekvienam vaikinui, 
kurie esat atsišaukę pas mumis, dėl 
daugybes laiškŲ aplaikymo. S. K. Ma- 
tuliutė gavo 581 laišką, o A. K. Pagy- 
riutė - 603.

S. K. Matuliutė, A. K. Pagyriute

PajieŠkojimai.
Pajieškau apsivedimui merginos nuo 

18 iki 24 mėty, nes aš esu 25 m. Turi 
būti laisvy pažvalgy, mylinti skaityfi ir 
rašyti, taipgi ir gražy gyvenimą ir ne- 
sibijoty laisvo šliubo. Meldžiu atsišauk
ti šiuo adresu:

Saim Shleder,
P. O. Clifford. II).

Pajieškau savo pusbrolio Izidoriaus 
Žukauskio, paeina iš Kauno gub., Ra- 
seiniy pav., Batakiy par., Bukinklaukio 
(Pašemio) kaimo. Pirmiau gyveno Chi- 
cagoj. Taipgi pajieškau ir Jono Paku- 
tinskio, paeinančio iš miesto Tauragės. 
Per klaidą yra atėję pas mane jo laiš
kas iš Lietuvos. Turiu ir kitus svar
bius reikalus. *» Jie patįs ar kas kitas 
malones atsiliepti šiuo adresu:

J. Pakutinski,
P. O. Box 264, O’Fallon, III.

Pirmu kartu bus parodyta

Lietuva Paveiksluose .
Paveikslai bus parodyti šie: Lietuvos 

histori jos etnografiškai geografiški pa
veikslai. Vilniaus, Kauno, Suvalky re- 
dybos ir Mažosios Prusy Lietuvos. 
Tarpuose bis iliustruotos dainelės ir de
klamacijos. Dainuos gerai pagarsėjęs 
dainininkas p. K. Kriaučiūnas iš Brook 
lyn, N. Y. Tai pirma proga pamatyt 
šiuos augšČiau minėtus paveikslus. Bus 
rodomi šiose vietose kinematografistais 
iš New Yorko: A. T. Račiūnas ir J. M. 
Danielius.

27—28 d. sausio 1913 m. svetainėje 
Beaver Hall, 11 Bartlett st., Worces
ter, Mass.

30 d. sausis svetainėje K. of P., 825 
N. Main st., Montello, Mass.

31 d. sausio svetainėj Maynard Hal). 
243 D st., So. Boston, Mass.

Id. vasario (Feb.) svetainėj East 
End Christian Union, 7 Burleigh street. 
Cambridgeport, Mass.

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.
“L.” N3 pamačiau perspė

jimą Montello teatrališkai 
kuopai nuo redakcijos. Žino
ma redakcijai praneša, tai ji 
talpina, nežinodama, kaip 
ištikrųjų buvo. “L.” sakosi 
gavus net kelias korespon
dencijas ir vieną feljetoną.

Būdamas nariu teatr. kuo
pos “Viesulą”, aš tvirtinu, 
kad ji nėra rengus jokio pa
silinksminimo su svaiginan
čiais gėrimais. Buvęs, tie
sa, pasilinksminimas, bet tik 
atskirų narių, o ne draugi
jos. Jeigu atskiri nariai pa
sielgė negražiai, tai negali
ma kaltinti visos kuopos.

Kiek žinau, tai nei vienas 
“Viesulos” centas nenueina 
perniek, bet viskas taupina- 
ma scenos reikalams.

Kada bus gatava liet, tau
tiška svetainė, tuomet per 
“Viesulos” pasidarbavimą 
bus įsteigtas didžiausias sce
nos papuošalas-dekoracijos.

Męs darbuojamės ne dėl 
pasilinksminimų, bet dėl vi
suomenės naudos.

P. M. Balsys.

Juokų Kąsneliai
Meditacijos arba apdū

mojimai.
(Giesme pirma)

Mūs griešnam pasauly 
Nėr jau tokio stono, 
Prie kūno nekibtų 
Pagunda šėtono.

Dievas, tverdams rojų, 
Sutvėrė ir Jievą.
O toji becnatė 
Užrūstino Dievą.

Jau ture čiulbėti
Paukščiai rojaus krūmuos, 
Betgi šiandien svietui 
Reikia trokšti dūmuos.

Pajieškau apsivedimui merginos, bet 
ne senesnės kaip 25 m. ir nejaunesnės

19 m. Geistina būty, kad mokėtai ke
letą kalby, nes aš moku 5 kalbas ir esu 
tikras lietuvis, paeinu iš Kauno gub., 
Panevėžio pav., mėty turiu 25. Atsi- 
šaukit šiuo adresu:

P. J. Stalun,
Hotel Washington, Aberdeen, Wash.

Pajieškau savo dėdės Jono Šliuzevi- 
čiaus, paeina iš Suvalky gub., Staiapo- 
lės pav., Veiveriy parap., Barautskinės 
kaimo. Aš nežinau, ar jis gyvas ar mi
ręs, todėl kas žino, tegul praneša man 
šiuo adresu:

A. Adomaitis,
Eagle River, Wis.

Pajieškau merginos dėl apsivedimo, 
kuri moka anglišką ir lietuvišką kalbas 
ir turi palinkimą prie biznio, amžiaus 
nuo20iki25m. Aš esu 28 m., moku 3 
kalbas. Atsišaukusios gaus platesnes 
žinias,
J. G., Ill W. Main st., St. Charles, III.

Pajieškau savo dviejy pusbroliu: Sta
nislovo ir Juozapo Alukcniy, Vilniaus 
gub., Traky pav., Ganušiškio vai., Sa- 
noniky kaimo. A^udu seniai Amerik<5^. 
Meldžiu jy pačiy atsišaukti arba kiti, 
kas žino, tegul praneša šito adresu:

M. Žiedialis,
38 High st., Nashua, N. H.

Pajieškau savo draugo Juozapo V i tar
to Kauno gub., Panevėžio pav., Nauja
miesčio vai., viensėdžio Rudikiy. Gir
dėjau, kad išvažiavo į Los Angeles, Cal. 
Turiu labai svarby reikalą, mat, jo bro
lis atvažiavo į Ameriką ir norety pasi
matyti, todėl meldžiu atsišaukti:

Antanas Jesunas,
15 Millbury st., Worcester, Mass.

Pajieškau dėl apsivedimo merginos ar 
našlės nuo 30 iki 45 m. amžiaus, mylin
čios laisvę ir nesibijančios civiliško šliu- 
bo. Pirmam laiške turi pasiaiškinti 
apie savo gyvenimą ir iš kur naeina. Aš 
moku 5 kalbas. Geisčiau, kad atsišauk
tu tos, kurios supranta apie daržoves ir 
vištuky auginimą. Kreipkitės:

Ch. Paulatis.
P. O. Box 159, Sculp Level, Pa.

Pajieškau Jono Baltušio, Kauno gub., 
Zarasų pav., Raščuny kaimo, 5 metai 
Amerikoj, seniau gyveno Pluladelphijoj. 
Jis pats ar kas kitas malonės atsiliepti 
šiuo adresu:

J. Likas,
532 - -3rd st., So. Boston, Mass.

Pajieškau savo brolio Juozo Stanke
vičiaus, Suvalky gub., Virbalio parap. 
Pirmiau gyveno Brooklyn, N. Y., bet 
dabar nežinau kur randasi. Todėl mel
džiu atsišaukti Šiuo adresu:

M- Aržolaitienė,
P. O. Box 286, Donora, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 24 m. amžiaus, augščio 
5 pėdų ir 5 colių. Turi būti mandagaus 
būdo ir kad mokėty nors kiek rašyt lie
tuviškai. Aš esu 25 mėty senumo, po 
amatu mašinistas. Norinčios platesniy 
žiniy, teatsišaukia šiuo adresu:

P. F. Medialis,
327 Fox st., Aurora, II).

NAUJA IR PUIKI KNYGELE

“PASLAPTIS”
Knygelę parengė SCENAS VIN

CAS, kurioje telpa juokinga ko
medija ir daugybė Monology, Di- 
alogy ir Deklamadijy. Kiekvie
nas jaunas ar senas pirmeivis lai 
ją nusiperka. Kaina 
Reikalaukit:
_________ Y , J AKSTYS.
1815 E. Moyamenslng Avenue 

Philadelphia, Pa.

ANT. AŠMIANSKAS

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

So. Boston, Mass.
(Męs neužlaikome kitą* štory brenčiy) 

Šiuomi noriu atkreipti vi
sų lietuvių 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 kiekvienu pirki
mu už $35.00 arba viršaus 
duodame didelį sieninį laik
rodį dykai visiems, kurie 
mokės pinigus ant syk arba 
ims ant išmokesčio. Todėl 
naudokitės proga, nes tas. ne 
ant ilgo. Įsitėmykite gerai 
vietą. Kampas B st. ir Bro
adway. '

' Telephone So. Boston. 845 M F
: DR. F. MATULAITIS |
i 495 Broadway g
; SO. BOSTON, MASS, g
[ Valandos: *
1 Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare, g 
! Nedėliomis iki 8 vai. po piet. « 
laooootssoooitaooi

■i I
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ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS

SLAPTYBES

VIETINES ŽINIOS

Dr. Chas R. Vinal
50.000 Kataliogų DYKAI!

šeim., 10 kamb. su visais jtai- 
’ i namas, puikioj vie

toj, Roxbury, parsiduoda visai pi-

Imamai Parsiduoda.
8 šeimynų namas su 11 kamba

rių prie Gold st., parsiduoda visai

Norinti gauti tą knygelę kreipkitės šiuo adresu: 

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

Bruzdėjimas tarpe kriau
čių auga. Savininkai nori pa
daryti sutarimą, pagal kurį 
kriaučiai turi prieš 30 dienu 
pranešti, jog žada streikuot. 
Jie taip-pat reikalauja, kad 
būtu užstatyta kaucija $20. 
Kriaučiai atsisako tai pada-

Bruzdėjimas apėmė ir lie
tuvius kriaučius. Klausimas 
apie streiką bus išrištas per 
balsavimą.

12 d. sausio buvo metinis 
susirinkimas D.L.K. Keistu
čio dr jos Bostone. Buvo 
renkama valdyba naujiems 
metams. Pirmininku išrink
tas M. Versiackas, vice-pir- 
mininku —J. Putrius, proto- 
koly raštininku—V.Zaleckas, 
fin. rast.— Ant. Sinkevičia, 
iždininku liekasi K. Lengvi
nas/maršalka išrinktas Ant. 
Lukšas, board direktoriais 
išrinkti: A. Matulaitis, Pr. 
Tulei kis, Pr. Ki mantas ir St. 
Ivaškevičia.

LSS. 71 kp. Cambridge’iuj 
pasiskyrė sau 1913 metams 
sekančius viršininkus: orga
nizatorium -J. Bertulis, pro- 
tok. sekr.—B. Simonavičia, 
fin. sekr. F. Stašis, kasie- 
rium W. Anesta, knygium 
—Levickas.

19 sausio Brightono “Vie
nybė” parengė dideles pra
kalbas. Žmonių buvo labai 
daug. Prie draugijos prisi
rašė kokia 20 naujų narių. 
Draugija turi jau suvirš 100 
narių. Kalbėjo P. Svotelis, 
J. Smelstorius ir F. Bogočius. 
Pabaigoje L. Prūseika per
skaito Brooklyno streikuo
jančių kriaučių atsišaukimą, 
ragindamas parinkti aukų. 
Tuoj surinkta suvirš $6.00.

Ant pat pa baigos L. Grik
štas sakė hpv;i “r>r?.k21bą”.

Draugija Sibire ištremtiems 
Ipli 24 d. sausio, 7į vai. 
akare,Turn Hali (29 Middle
sex st., Bostone) statys gar
ais L. Andrejevo veikalą 
Mūsų gyvenimo dienos”. 
Atsilankydami ant vakaro, 

Taiparemsite sibiriečius, 
yra būtinai reikalinga.

Liet. Ukėsų Kliūbas So. 
Bostone per savo metinį su
sirinkimą nutarė prisi
dėti prie immigrantų šelpi
mo draugijos. Nuo nario bus 
mokama po 20c. 19 sausio 
prie Kliubo prisirašė 31 nau
jas narys.

Socijalisty koncertėlis 19 
sausio pavyko. Pirmininka
vo Vadapolas. Auky surink
ta $5. Gerai atliko savo už
davinius Džian Bamba, Zale
skis, Ramanauskas ir dar ke
li. Drg. J. B. Smelstorius 
skaitė referatą. Zmoniy bu
vo daug.

Tiktai štai kas: susimilda
mi įveskite kontrolę, nes kon
certėlių pakraipa neišlaiko
ma socijalistiškoje dvasioje. 
Reikia taip pat atsikratyti 
nuo riebiu žodžiu. Koncer
tėlius žmonės labai mėgsta, 
todėl įvairinkime juos.

Jau išėjo iš spaudos antroji padidinta laida

Antrojoj laidoj įdėta apie Domazo Maco- 
cho, Macochienės ir jy sėbry teismą. Taip- 
pat pranešta apie lietuviškus Macochus.

Macochiene su kūdikiu kalėjime.

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

Nedėlioj, 19 sausio, atsibu
vo Bostone 162 LSS. kuopos 
prakalbos. Kalbėjo drg. Gri
gaitis temoje: klerikalizmas, 
patriotizmas ir socijalizmas. 
Labai nuosekliai buvo išaiš
kinti šie klausimai ir publika 
likosi užganėdinta.

Reikia pastebėti, kad ta 
dalis Bostono, kur buvo pa
rengtos prakalbos, yra tam
siausia dalis miesto.
nok žmonių susirinko daug 
ir užsilaikė ramiai.

Ufl

JĖZAUS DRAUGIJA
ARBA JĖZUITAI

Kas jie per vieni ir kaip jie baž
nyčią gelbėjo?

Knygelėj suprantama kal
ba išaiškinta jezuity brolijos 
įstatymai. Tie įstatymai pa
rodo, kad jėzuitai buvo 
didžiausi veidmainiai ir nei 
kiek nepaisydavo tikry Die
vo prįsą^vmiĮ. _ Tyn 
ant jezuity ilgai rėmėsi ka
talikę bažnyčios galybė. Kri
tikuodami jėzuitus, męs tuo- 
mi pačiu judiname pačios 
bažnyčios pamatus.

REIKALINGI 5 VYRAI Kiekvienas privalo nusi
pirkti šią knygelę netik sau, 
bet ir savo giminėms Lietu- 

, voje. Cenzūra tą knygelę 
praleis. Lietuvoje gi ypa
tingai reikia kritikuoti kuni
gija

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

Vie

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

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

Pirkit Forničius.
Parsiduoda labai geri forničiai už pi

gių kainų. Atsilankykite 7 vai. vakare 
po šiuo adresu:

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

TIK už $1.25 per 40 DIENŲ
Biblija tai yra visas šventas raštas 

seno ir naujo testamento, lietuviška 
kalba parašytas ir išnaujo peržiūrėtas 
(lotyniškoms raidėmis) Berline 1908 m., 
pusi. 848 ir 219, viso 1127.

Aplaikiau iš Europos labai daug kny
gų, bet dėl stokos vietos nėra kur su
talpinti. Todėl pasiryžau išparduoti 
Bibliją po $1.25, nors ji kaštuoja $3.00. 
Už taip pigią kainą bus parduoda tiktai 
per trumpą laiką, vėliaus gi bus bran
gesnė. Malonėkit pasiskubint nusipirk
ti. Adresuokit: (8)

K. J. INTAS,
P. O. Box 1724, New York, N. Y.

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisves” 

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

Administracija.

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Waltz, Two Step ir kitokų

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

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

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

18 šeimynų nar 
rių prie Gold st,. 
pgiai, už $1.200. Įnešti apie $200.

*4 namai dėl 9 šeimynų su įtai
sais ant 8th st. Plati gatve, graži 
V ita. Savininkė nori neatbūti
ni i parduoti ir išvažiuoti į kitą 
ir estą. Prekė $7i000, su mažais 
įrišimais. Randos atneša suvirš 
$(300.

{šeim., 11 kamb. prie Bowen 
lietuvių apgyventoj vietoj 

siduoda dėlto, kad savininkė 
i 

iūrėti namo. Prekė $2.000;

su, lietuvių apgyventoj vietoj 
JSPvm, oe.vh.L.ko 

gjyena kitame mieste ir negali 
prfeiūrėti namo. P ’ ” 
raidos atneša $325.00.

2šeim., lū 
sas, mūrinis 
tvjį uvAuui y, ^uraiuuvuu v ibiu pi
gių ir nori pasiulyjiiho.

^šeimynų, 11 karhb., toiletai ir 
gasjai kožnai šeimynai skyrium, 
pasiduoda už $1.500 su visai ma
žu nešimu.

6peim., 24 kamb., toiletai, ge
zai, (prie Sixth st., plačios ir gra- 
žios gatvės. Prekė $6.000; randos 
atndša $780.00. Įnešti reikia 
$50(100 arba dauginus.

lfSkambarių medinis namas prie 
Hanlburg st., netoli Dover st. 
parsiduoda visai pigiai net už 
$2.000. Randos atneša $348.00.

Bjeim., 14 kamb. namas prie 
4th st. Plati gatvė ir lietuvių ap
gyventa. Prekė $2.800.

3 šeim., 15 kamb. namas jirie 
Bowen st., lietuviškoj koliomjoj, 
namas naujai aptaisytas, toiletai, 
gezai prie daikto. Prekė $2.500; 
randos atneša $442.00.

5 šeini., 15 kamb. namas prie 
7th st. Plati gatvė, prie pat Dor
chester st., graži vieta, arti prie 
škulės. Prekė $2.400; randos at
neša $438.00. Parsiduoda dėlto, 
kad tėvai numirė, o vaikai nori 
pasidalinti pinigais.

2 šeim., 10 kamb. namas prie 
Mercer st., netoli Dorchester st. 
Rami vieta, netoli pamario ir Par
ko. Preke $1.1)00; randos atneša 
$264.00.

3šeim., 13 kamb. namas su vi
sais įtaisais, prie Old Harbor st. 
ir Thomas Parko. Preke $3.600. 
Parsiduoda dėlto, kad našle mote
riškė nori išvažiuoti į kitų miestų 
pas vaikus.

2 šeim., 12 kamb. namas, dide
lis štoras ir kute, gražiausioj vie
toj So. Bostono; didelis piečius ir 
geras kampas del biznio. Parsi
duoda visai pigiai. Vertas $6.500. 
Preke $5.500.

3 šeim., 11 kamb. namas prie 
National st., netoli Thomas Par
ko; graži vieta ir pigiai. Prekė 
$3.000.

FARMA DYKAI! 13 akrų ge
ros dirbamos žemės ir pievos. 80. 
fruktavų medžių; randasi netoli 
Brock tono ir S tough tono. Namas 
su 11 kambarių ir kute, 
ja $4.500, todėl kas pi 
mų, žemę gaus uždyk:,. 
meriui reikalinga pinigai, todėl 
nori paskolinti pinigų, arba par
duoti farmų.

ŠTORAS ir 16 kambariu, vonios 
ir visi įtaisai, ant Broadway, biz
nio vietoj. Preke $9.800. Savi
ninkas senas ir nori parduoti.

Turim daug kitokių namų ir 
farmų ant pardavimo už visai pi
gias prekes iš mūsų

LITHUANIAN AGENCY

Tel. So. Boston 605.
Antanas Ivaškevič, Manager.

Prekiuo- 
)irks tų na
il, nes far-

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

Kada tu gimei?

Jieškotojams
Šiuomi atkreipiame atydą gerbiamųjų 

“Laisvės” skaitytojų, kad pajieškoji- 
mus giminių ir draugų talpinant ant me
tų 1 sykį dovanai. Už bizniškus pajieš- 
kojimus imam po 50c. už 1 vieną sykį ir 
1 dol. už 4 sykius. Neskaitytoj am s pa- 
jieškojimus dykai netalpi^am.

Administracija.

Akušerka
F. STROPIENE

Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

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

o s s

OFFISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASSĮą ou. duoiuin, iviAsa.

AKIS 
a p ž i u 

rime 
ir prirenka- 
me Akinius

Akių Specijaliatan

399 a Broadway
arti E Street

g

Yra geriausis Gydytojas-specal s- 
tas, kuris išgydo vyrų, moterų ir 
vaikų ligas pagal naujausį būdų. Nė 
jokis gydytojas tain pasekmingai 
neišgydo, kaip męs. Ypatingai grei
tai išgydomo kraujo ir odos chroniš
kas Hgas. Apie išgydytas Inkstų, 
Pūsles, Nusišlapipimo, laukan ėji
mo organų, Plaučių, Reumatizmo, 
Kaulų, Sąnarių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas gali jums paliudyti 
tūkstančiai ypatų. Patarimas dykai.

KALBAME LIETUVIŠKAI.

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

140 Boylston Street
BOS lOiN, MASS.

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsų Lietuviškų- Len kškų Vastų

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS. LIETUVIS ’

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. • 

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

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

Prisiųsk už 3c štampų, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGA LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataljogas 
perstato didžiausių Auksorišlęų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokia kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, n«-s jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojaus.

I P Tniniln ^22 Washington St. 
J.l . A UlHHd, koSTOIN. MASS:
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Didžiausias
Darbininkų 
Savaitinis 
Laikraštis

“KOVA Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

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

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

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

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

Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujų metų “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.to
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SANKROVA
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Perkant žiūrėk, kad butų tu markė, 
, o gausi teisingai.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 
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.

r 99 1815 E. Moyamensing Avė. j 
SVOVd PHILADELPHIA, PEININ’A. J

DIDŽIAUSIA BOSTONE

OLSELIS!

Pastaruoju laiku So. Bos
tonan atvyko dar keli nauji 
veikėjai. Jau ir taip Bosto
nas buvo garsus. Dabar ji
sai darosi dar garsesniu. Jau 
mėnesis bus, kaip darbuojasi 
J. Smelstorius. Neseniai at
vyko iš Chicagos ir pristojo 
prie “Laisvės” drg. J. Nau
džius, žinomas, kaipo rašėjas 
ir veikėjas ant visuomeniš
kos dirvos.

Girdėjome, kad dar keli in
teligentai ruošiasi į Bostoną.

Prisiųsk savo adresa ir kokiam 
mėnesį tu esi gimęs ir 10c. dėl prisun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimų, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, -su 
kokia ypata apsivesti; kaip auginti 
kūdikius nagai ju mėnesio planeta. 
Planetos uaigte del vyrų ir moterų, 

adresuok:
A. ZVINGILAS

P.O. Box 3232 Boston, Mass.

teisingiausia 4 TYT'ir’IT’ A 
IR GERIAUSIA AHI Ir K

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. BOSTON. MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Vyno, Visokių Likierių, Degtinės, Rusiškos “Alonopolkos”, 
Šampano, Alaus, Šliauš 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 suvo 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.

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žinijecznik 
Gumbo Lašai 

T. . , . . . ,.. . , . i Meškos Mostis -
Jis tik įsenino šaltį ir paskui Trejanka - 

turėjo gulėti per savaites Linimentas Vaikams
Gyduoles nuo Kosulio DR. RICHTER KO Liepų Baisumas

.4 « Antylakson del Vaikų* ICflS Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių
* ***** „ nuo Kirmėlių del suaugusių
prašalįs pavojingus susirgimus Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
jeigu vartosi su laiku pagal nu- tV1^?i,.lLr,UUx 
rodymų, ant dėžutės ; 25c. ir aOc. Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 
už bonkų. Žiūrėk ant Inkaro ir Kruvinosios -
ir vardo ant dėžutės. “Uicure” arba gydymas

------------ Reumatizmo -
F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St, Now York. Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 

Rlcbter'lo Congo Pillds'yra geros nuo Milteliai apstabdvmpi 
viduriu »ukict6Jhno. 25c. Ir 50e. J Į Galvos Skaudėjimo

Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Paliauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 

„r Į Plaukų Apsaugotojas 
Z',)C Į Muilas Plauku Saugotojas 

Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 
Rožės Baisumas - 
Kinder Baisumas ... 
Bobriaus Lašai ... 
Švelninto] as .... 
Kraujo Valytojas - 
Nervų Ramintojas - 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus
Groblevskio Pleisteris

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

abelnai Skausmo ir Škorbuto 
Gyduoles ir Mostis nuo Purkų 

ir Niežų ....
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ingos

Kiekvienas lietuviškas štornikas t.aip- 
Ei privalo užlaikyti visada mūsų puikias 

lietuviškas gyduoles savo Storuose ant
I pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika- 
| laudami, galėtų pas savo štornikų nusi-

Širkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
oyanai kokiems nors apgavikams tose

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

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

Daugybė PIGIŲ KNYGŲ.
Vadovas arba mažas žodinėlis, labai 

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

Vabalnikenų dainos, surinktos nuo 
lietuvių Panevėžio pav. Surinko
S. Valaskas.....................................  25c

Pasakos, pritikimai, veselijosir dai
nos..................................................

Vadas prie moterystės. Labai nau
dinga knygelė tiems, kurie nori 
apsipažinti su moteryste............

Morališkas kabalas, paimta iš Salia
mono knygų su daugybe visokių 
štukų ir burtų............................

Teisingos pailaptįs. Čion yra išaiš
kinta visasženybinis gyvenimas,

i kurį turi pažinti kiekvienas vyras, 
moteris, viikinas ir mergina.....

Dainos vasaros gražybių. Tai yra 
1 viena iš naujausių dainų knygelė

Lietuvos dainų................................
Apgailestavimo balsai. Graži dai

nų knygeli...................... .............
Senovės bajorų malonės arba ma

jų vk a.... .........................................
Krikščionybė ir socijalizmas. Nau

dinga knygele..............................
Dvasiški vadovai ir parinazonai......

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

STASYS VALASKAS, 
1135 E. 107 st., Chicago, 111.

kuris turi patyrimą ir supranta 
gerai bučierio darbą. Tik gerai 

f apsipratę su bizniu tegul atsi- 
Gera mokestis atsakančiam žmogui. Tuojaus kreipkitės šiuo antrašu:

ENDICOTT MEAT MARKET
13—15 Causeway St., arti North Station 

BOSTON, MASS.

Pajieškome BUČIERIO
šaukia.

75c.

$3.50 
50c.

10c.
10c.

20c

15c

25c

20c

15c

10c

15c
10c

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

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

$2.00 
$1.0(i

$1.2

LIRTUVIŠKA1-LENKIŠKAI-RUSIŽKAS

DAKTARAS
Vienatinis mus tau
tos Medicinos Irofe- 
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pisek- ; 
mingai gydau i* at- ; 
lieku operacijas Te- r 
myk!!! Neik juškot 
manę į aptieki, ant 
kampo po inanoĮofisu, bet lipk vienais 
trepais augštyniš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
bui jų ant lentor didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

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

Telephone Richmond lOov.Q,

•t'

| AISVOJI 7M0NIJA
‘‘L. Ž." tai mėnesinis laikraž 11 s. 
“L. ž. neužsiima politika, bet nu
rodo geresnius — švaresnius ke
lius išsiliuosavimui žmonijos. “L. 
Žmon." pricinamiausis laikraštis.
KAINA METAMS TIKTAI 50 CEN.
Pinigus siųskite Money Orderiu, 
arba registruotame laiške.

ADRESAS:
„LAISVOJI ŽMONIJA"

1841 So. Halsted st., Chicago, 111.
P.S. Jai nori pamatyti, tai prisiųsk 
1c. stempų, o prisiusime “L. Žmo."

25c.
35c.

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

$1.00
25c.

bu
$1.25

$2.00

$50

Vardas

Adresas;

BUK 
VYRAS

50,000
KNYGŲ

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 uznuodijima kraują 
arbasypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strictnra ir vysas vyru lygas, gal būti išridentas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. e

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

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., D 906 22 Fifth Arenne, CUeuw

Godotinas Tamista: Pacai Tamiatoa prlžadiejma, ai norleCjau 
JORTamlstapriBiuatumei man vysai dykai v£na jaeu knyga del vyru.

Steltas




