
No. 22
LIETUVOJRUSIJOJUŽSIENYJAMERIKOJ

dar

Huer- 
sukili-

ku- 
ant

Telefonas:
So. Boston 21013.

& 242 VV. Broadway So. Boston, Mass.

sVisuom. &
. c>

Kultūros, Politikos LalkraStls 
.AISVE ”

Eina du syf'' qvaitej: Utarninke ir Pėtny ČIoj 
L “LAISVES BENDROVĘ” 

f5!5 JMBRATA METAMS:
Amerikoje. V
Kanadoje ir „p,

o
Kanadoje ir t ir*
Amerikoje.....-

Angarslnhr'į kainos ant užklausimo.

1.50 
1.00

bežiuose............................
USE! METŲ:
ežiuose ..........................

Wilsonas šauks kon
ferenciją.

Washington, 15 d. kovo.— 
Kaip pranešama, Wilsonas 
mano sušaukti gubernatorių 
konferenciją, kad aptarus pa
dėjimą tarnaujančiu mergi
nu.Priežastį tai konferencijai 
davė dabartiniai tirinėjimai 
Chicagos merginu padėjimo.

Prie to prisideda ir Wilso- 
no antroji duktė, kuri studi
juoja tarnaujančiu merginu 
padėjimą.

Washingtono vyriausybė 
yra labai susirūpinusi dėlei tu 
Chicagos tardymu.

Kiek kiaušinių sunaiki= 
narna?

Kaip mena specijalistas ta
me klausime Cassidy, Suvie
nytose Valstijose kas metai 
sunaikinama 50,000,000 
kiaušiniu.

Pradėjo balsuoti už 
streiką.

Chicago, 15 d. kovo. Pra
dėta balsuoti apšaukti ar ne
apšaukti geležinkelininku 
streiką. 6000 nariu, kurie pri
dera prie geležinkeliečiu 
draugbroliu draugijos, balsa
vo už streiką.

Didelės vėtros.
Pereitą sąvaitę vakaruose 

buvo nepaprastai smarkios 
vėtros. Ypač smarkios vėt
ros siautė Tennessee valsti
joj. Tokiu vėtrų su lietum 
žmonės tose vietose nėra ma
tę per 25 metus.

Missisippi valstijoj daug 
gelžkeliu išardyta ir trauki
niai negali normališkai bėg
ti. Žmonių, kaip abelnai ma
noma, žuvo suvirš 100.

Giria Suvienytų Valstijų

12.00
3.00 (O e)
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Rymas, 15 d. kovo. Popie
žius Pius X giria Suv. Valst. 
religišką laisvę. Sako, jog 
nėra šalies, taip parankios 
dėl bažnyčios plėtojimos, 
kaip Suv. Valstijos.

Patersono “patriotai“.
Patersono “patriotai” su

judo taip, kaip savo laiku 
buvo sujudę Lawrence’o “pa
triotai”. Jie jau pradėjo ko
vą su I.W.W. unija, kuri va
dovauja 20,000 streikuojan
čiu šilku darbininku.

Fabrikantai, valdininkai ir 
patriotiški laikraščiai subau
bė visokiais balsais apie svie
to pabaigą, bet darbininkai 
nei nemano nusileisti.

Kūno pelenus pasiuntė 
pačta.

Denver, 15 d. kovo. — Kū
no pelenai tūlo Edwardo 
Knotts, komedijėliu auto
riaus iš San Francisco, kuris 
numirė Denvere, nusiusta per 
“parcel post” į San Francis
co jo žmonai. Siuntinys lė- 
šavo 51 centą. 10 centu rei
kėjo užmokėti apdraudos. 
Siuntinys svėrė 7 svarus.

Merginoms viešbutis.
■ Chicagoje sumanyta pa
statyti viešbutis už $2000000, 
kuriame už pigu užmokesnį 
turėtu gyventi neturtingos 
merginos. Manoma, jog ta
me viešnamyj sutilps į pus
antro tūkstančio .merginu.

Aplink viešnamio bus gražus 
sodnas, įtaisai gimnastikai 
ir t.t.

Kiek išvežama Į Pietinę 
Ameriką?

Pereitais metais išvežta iš 
Suv. Valstijų į Pietų Ameri
ką įvairiu ta voru už $150,- 
000,000. Dešimts metu atgal 
buvo išvežta mažiau nei už 
trečdalį tos sumos.

Peštynės Mexikoj 
nepasibaigė.

Nekurie manė, kad 
tai pavyks nuslopinti
mus Mexikoj, bet taip nėra.

Vėl buvo didelis mūšis tar
pe sukilėliu maderistu ir val
džios kariumenės. Sukilėliai 
apveikė valdžios kariumenę. 
Mūšyje buvo 100 užmušta ir 
300 sužeista.

Padegėju karalius.
Dovydas Korszak “kara

lius” padegėju Chicagoje, bi
jodamas bausmės, pabėgo 
net Chinijon, bet ir ten jį su
čiupo. Sakoma, kad nuo 
Chinijos bus pareikalauta iš
duoti Korszak ą.
Sako, reikią mušti vaikus.

Randasi betgi dar mokytu 
žmonių, kurie sako, kad vai
tus reikia mušti, norint juos 
atsakančiai “išmokinti”. To
kias pažvalgas išreiškė profe
sorius William Bagley savo 
prakalboje Cleveland, Ohio.

Kunigas sudegino tris 
savo vaikus.

Fort Smith, Ark. Vietinis 
kunigas metodistu bažnyčios 
atrastas kaltu sudeginime 
trijų vaiku ir nuteistas 
ant mirties. Nuteistasis, 
klausydamas teismo nuo
sprendžio, visiškai nebuvo 
susijudinęs.

Kunigas pririšo savo vai
kelius prie lovos, apliejo naf
ta ir padegė. Trįs vaikai 
sudegė o du likosi iš
gelbėti. Tie du išgelbėti bu
vo liudininkais prieš tėvą.

Kiek cigaru surūkoma?
Kiekvieną dieną chicagie- 

čiai surūko milijoną cigaru 
vertės už 7 mil. doleriu. Iš
viso cigaru suvartojama Suv. 
Valstijose 8 bilijonai .Ant ko- 
žno vyro vidutiniškai per me
tus išpuola 400 cigaru. Jeigu 
nupirkti tie cigarai, tai už juos 
reiktu užmokėt $700.000.000. 
arba vidutiniškai ant kožno 
vyro išpuola $22,00.
Matyt, musu žmonės nelabai 
paiso sveikatos.

Kritikuoja labdarys
tės įstaigas.

Springfield III., 14 kovo. 
O’Hara, pavaduotojas guber
natoriaus ir pirmininkas ko
misijos, tardančios priežastis 
paleistuvystės, aštriai kriti
kuoja labdariu įstaigas ir baž
nyčias. Labdarius O’Hara 
vadina didžiausiais melagiais, 
Tie, kurie duoda labdariams 
pinigu, yra didžiausi išnau
dotojai. O’Hara smarkiai 
kritikuoja ir kunigiją, kuri 
nuolat kišasi ne į savo daly
kus.

Sara Bernard sužeista.
Los Angeles, Cal. — Viena 

iš garsiausiu pasaulio aktor- 
ku Sara Bernard yra sužeis
ta nelaimėje su automobi- 
lium.

Karė.
Londonas, 15 d. kovo. Di

džiosios valstijos pripažįsta, 
kad Turkija negali sutikti 
ant sąlygų, kurias išstatė 
Balkanų valstijos. Ypač di
džiosios valstijos nenori su
tikti, kad Skutari būtu per
duota Serbijai arba Juodkal
nijai .

Turkai vėl pradėję tarties 
su Bulgarija kaslink Adria- 
nopolio. Turkai sutiktu ap
leisti Adrianopolį, jeigu jiems 
būtu pavelyta apleisti miestą 
garbingai ir su didele paro
da.

Iš Konstantinopolio prane
ša, kad Adrianopolio padėji
mas yra be vilties.

Didžiųjų valstijų pasiunti
niai tarėsi kaslink greitesnio 
sutaikymo kariaujančiu pu
siu.
Japonijos išlaidos ir įeigos.

Tokio, 15 d. kovo. Japo
nijos parlamentas priėmė są
matą valstijos įeigu ir išlai
du sekantiems metams. Pa
prastos įeigos siekia $264 mi- 
ijonus, o išlaidos siekia $211 

milijonu.
Vėl užpuolė aut sufra- 

gisčių.
Londonas, 16 d. kovo. Ka

da sufragistės buvo susirin
kusios į savo mitingą Hyde 
Parke, tuomet ant ju vėl už
puolė minia iš kokios 10,000 
žmonių. Minia atakavo su- 
fragistes supuvusiais obuo- 
iais ir apelsinais ir, visokiais 
balsais protestuodmaa, kėlė 
ermą. Sufragistės negalė

jo atlaikyti savo mitingo. 
Joms į pagelbą atėjo policija, 
kuri pasirūpino išvaikyti mi
nią.

Po dvieju valandų minia 
tapo išgainiota. Sunku pasa
kyti, ar tą minią kas pasam
do, ar tai liuosanoriai rėks
niai.
Serbai įtaisė skerdynes.
Visą kaltę už skerdynes 

paprastai metama ant turku, 
bet pasirodo, kad ir krikščio
niu kariumenė neblogesnė. 
Mat, bulgarai su serbais ma
tydami, kad netaip greitai 
supeša turkus, irgi pradeda 
skersti turkus.

Štai Kosovo provincijoj 
serbu kariumenė išskerdė 300 
albaniečiu, ramiu sodžiaus 
gyventoju, ir prie viso to be
ginkliu. Serbai, mat, tokiu 
būdu norėjo parodyti “ką 
jie gali.”

Ledynai nuslinko nuo 
kalnų.

Christiania (Norvegija) 14 
kovo. Penkiolika žmonių 
apgriūta laike ledynu nu
griuvimo nuo Jostedalio glei- 
zerio. Ledynai griuvo nuo 
nepaprastai dideliu sniegy
nu, kurie susirinko ant kal
nu.

Užgriūtieji daugiausia far- 
meriai iš aplinkiniu kaime
liu. Keliatas rasta dar gy
vais.
Šešios dienos per Atlantą.

Į Plymoutą (Anglijoj) su
grįžo iš New Yorko naujas 
didžiulis pasažierinis garlai-

vis “Oceanic”, kuris pridera 
“White Star Line” kompani
jai. Jisai atliko savo kelio
nę j 6 dienas ir 18 valandų.

Tai rekordinė kelionė.
Morganas Ryme.

Rymas, 13 d. kovo. Mor
ganas, grįždamas iš Egipto, 
sustojo Ryme. Jį atvežė 
speciališkas traukinys, kuris 
kaštavo $3,000.

Sufragistės turi ginklų 
sandėlius.

Londonas. Detektyvai su
uostė, kad kovojančios sufra
gistės turi savo ginklu san
dėlius. Sandėlis atrastas vie
no dailininko bute. Viena 
sufragistė, kuri įtarta įkūri
me to sandėlio, esanti areš
tuota.

Darbininkai užtaria su« 
fragistes.

Glasgow, 15 d. kovo. Stu
dentai vietinio universiteto 
būtinai buvo užsinorėję išar
dyti sufragisčiu susirinkimą. 
Tuomet sufragistės kreipėsi 
prie darbininku. Šie pasta
rieji, atėję, gerai apkūlė sa
vo pūslėtomis rankomis stu
dentus.

Baisios išlaidos.
Londonas, 14 d. kovo. An

glijos valdžia išleido praneši
mą, kiek reikės pinigu ant 
laivyno 1913-1914 metais, 
pasirodo, kad net $271 mili
jono. Pereitais metais buvo 
išleista mažiau. Taigi išlai
dos ant laivyno vis didyn ei
na, nežiūrint ant darbininku 
liesos protestu.

Kviečia amerikietį.
Peking, 13 d. kovo. F. J. 

Goodnaw, brooklynietis, pro
fesorius Columbijos universi
teto, yra kviečiamas Chini
jon, kad reorganizuoti kons
tituciją. Prof. Goodnow jau 
išvažiavo Chinijon.

Kova prieš alkoholį Šve
dijoj.

Stokholmas, 14 d. kovo. 
Švedijos parlamentas priėmė 
billiu, uždraudžiantį pardavi
nėti svaiginančius gėrimus 
valdiškoj restauracijoj, pas
kirtoj dėl atstovų. Taigi at
stovai patįs pirmieji pradėjo 
nuo savęs.

Manoma, kad greitu laiku 
bus išleistas billius, uždrau
džiantis alkoholio vartojimą 
visoj Švedijoj. Ligišiol pa
našiai pasielgusi yra tik Fin- 
liandija.

Anglija eina išvien su 
Francija.

Santykiai tarp Anglijos ir 
Francijos darosi vis draugiš
kesni. Anglijos valdžia yra 
pažadėjusi ginti Francijos 
žiemius, jeigu užpultu kokia 
nors svetima valstija.

Užtat pietuose Francijos 
laivynas gins ir Anglijos in
teresus. Ranka ranką maz
goja.
Kareiviai ir socijalizmas.

Berlynas (Vokietija.) Leip
cige buvo toks atsitikimas: 
700 kareiviu su oficieriais ap
lankė teatrą krutančiu pa
veikslu, kur buvo rodoma, 
kaip prieš 100 metu vokiečiai 
kovojo su francūzais. Kada 
pasibaigė tie istoriški paveik
slai—tuomet prasidėjo rody
mas paveikslu socijalistiško 
turinio; kareiviai
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Naujos markės.
Štai ką rašo juodašimčiu 

laikraštis “Litovskaja Rus” 
apie naujas markes su Rusi
jos caru paveikslais:

“Viešpatie, ko susilaukėm! 
Visos Rusijos caras atsidūrė 
markėse pamalevotas. Da
bar kiekvienas seilios tas 
markes, spjaudys, muš ir 
badys paveikslą Dievo patep
tojo ir išrinktojo mūsų tėvo. 
Tik liberalai ir socijalistai 
džiaugiasi, matydami caro 
paniekinimą.”
Žydų boikotas Lenkijoj.
Lenkijoj dabar nepaprasti 

dalykai dedasi. Lenku po- 
numenė ir miestelėnai pas
kelbė žydams boikotą—taiy- 
ra nieko pas juos neperka ir 
neparduoda jiems. Lenkai 
tvėrėsi boikoto, norėdami 
sulenkinti savo miestus ir 
miestelius. Mat, visi Lenki
jos miestai žydu apgyventi; 
senovės sostinėj Varšuvoj iš 
800 tūkst. gyventoju, bemaž 
ousė žydu. “Boikotuodami 
žydus, nepirkdami iš ju pre
kių, męs priversime žydus iš
sidanginti Rusijon ar kur ki
tur. Žydu vietas miestuose 
užims savi žmonės —lenkai- 
katalikai. Tuomet lenkams 
mažiau hor^iU-pc- Amerikon 
eiti; visi amatninkai ir pirk
liai ras duonos tėvynėje,”— 
taip rašo lenku laikraščiai 
prieš žydus. Žydai irgi ra
gina savuosius pirkti tik pas 
žydus ir boikotuoti lenkus. 
Kuomi šis naminis karas pa
sibaigs—nežinia. Lenkijos 
žydams dabar vargingas bu
vimas ir daugelis ju krausto
si Amerikon ir Egyptan, kur 
norima įsteigti žydu valsty-

Girtuokliavimas.
Pernai Lenkijoj išgerta 

degtinės už 24 milijonus rub. 
Mažam-didžiam Suvalkų gu- 
bern. gyventojui išpuola pra
gertos degtinės už 2 r. 39 k.
Vyriausybės įsakymai bei 

įstatymai.
Senatas išaiškino, jog tik 

tie žydai-tėvai turi mokėti 
300 rubliu bausmės už tuos 
pabėgusius nuo kariume
nės savo vaikus, kurie bėga 
visai nestodami prie liosu. 
Už pabėgusius jau iš kariu
menės žydus-kareivius tėvai 
neprivalo bausmės mokėti, 
nes ju vaikai būna tuomet 
ne ju, bet kariumenės vy
riausybės globoje.

Akmens širdis. ♦
Viename Sibiro kaime bu

vo toksai atsitikimas: tūla 
moteris-našlė nutarė pabėgti 
su savo numylėtiniu. Var
gas buvo tik su trimis vai
kais, kuriu vyras nenorėjo 
imti. Tuomet našlė pasam
dė arklius ir liepė savo nu
mylėtiniui nuvežti vaikus į 
grįčią, kuri stovėjo pagiriuj 
toli nuo kaimo. Tasai nuve
žė vaikučius ir paliko.

Ore buvo baisus šaltis. Ki
tą dieną vaikučiai atrasta 
sušalusiais.

^Rodosi ir akmeninės šir-
pradėjo dies žmogus negalėtu taip 

ploti rankomis. Aiicieriai pasielgti su svetimais vai- 
persi gando ir tuo jaus išvedė kais, Kaip motina pasielgė 
kareivius laukan. su savais.

Atstovai susipešė.
Dūmoj 4 liet, atstovai, du 

kuniginiai ir du pirmeiviai. 
Neseniai abudu pirmeiviu at
stovu Keinis su Januškevi
čium parašė laišką kunigui 
Laukaičiui, kurį išrinko Dū
mon davatkinai. Tame laiš
ke jie sakosi norėtu bent ne
kurtuose dalykuose eiti iš
vien. Bet pirm to, jie norė
tu ištirti, ar kun. Laukaitis 
yra pridėjęs savo rankas prie 
purvinos “Šaltinio” agitaci
jos.

'Kągi ant to laiško atsakė 
kun. Laukaitis? Gi būdamas 
juodvarnijos šulu, Laukaitis 
savo laišku tik patvirtino, 
kad jisai eina išvien su šmei
žikais, kurie vadina pirmei
vius šnipais, vagiu vaisinto
jais ir tt.

Gavę panašu laišką, atsto
vai Keinis ir Januškevičius 
viešai paskelbė, kad jokiu 
ryšiu su kun. Laukaičiu ne
turės, netgi ypatišku.

Ir labai gerai. Nei per 
nago juodimą nereikia pasi
duoti juodvarniu gaujai.
Kviečia įkurt darbininkų 

laikraštį.
“Giedros” kalendoriaus 

vienas rašytojas kviečia įkurt 
Rvg-oie tikrai darbininkišką 
aikraštį, kadangi Rygoje e- 
sama 50.000 lietuviu darbi
ninku!

300 Mariavitų.
Kunigas Tulaba pranešęs 

Vilniaus miesto valdybai, jog 
Vilniuje yra 300 mariavitų.

Tumas parašęs knygą.
Kun. Tumas parašęs kny

gą: “Ten gera, kur mūs nė
ra”. Tą knygą žada išleisti 
Šv. Kazimiero d-gija. Kny
goj kun. Tumas aprašo kaip 
netikus ta Amerika. Bus su
rašyta visos pliovonės, 
rias kun. Tumas paleido 
amerikiečiu.

Darbo birža.
S. Z. T. skelbia, jog prie 

Kauno Žem. Uk. Draugijos 
yra susidariusi, taip vadina
moji “darbo birža”, pasiėmu
si tvarkyti santikius tarp 
darbdaviu ir darbininku. 
Žem. Uk. Dr-jos nariams 
siuntinėjami tame klausime 
anketos lapeliai.

Jomarkų nereikia.
Kai-kurie “Blaivybės” 

skyriai—kaip girdėti, rūpi
nasi, kad valdžia sumažintu 
miesteliuose jomarkus, nes 
jomarku dienomis žmonės 
daugiausia pasigeria. Per
daug įvairiu vaistu vartoda
ma mūsų “Blaivybė”, bene 
nugydys savo gydomą ligonį. 
Kad “Blaivybės” diagnoza 
nekaip statoma—pradeda 
kai-kuriems apšviestesniems 
sodiečiams aiškėti.

Girių naikinimas.
Vilniaus apskričio keliu 

valdyba duoda šitokias skait
lines apie medžiu gabenimą 
į uostus ir užsienį 1912 me
tais: vienu Nemunu nuleista 
medžiu už 14 milijonu rubliu; 

' o šiaip iš viso Vilniaus aps- 
: kričio išvežta už 22 milijonu 

rubliu.

“Geras vyras“.
Vidžiuose, Ežerėnu pav. 

šventadienyj Drisvetu vals
čiaus ūkininkas Mykolas Gu- 
zikovskis pamatė einant sa
vo žmoną, kelias dienas at
gal nuo jo pabėgusią. Guzi- 
kovskis tuoj ėmė vytis ir pa
vijęs ten -pat gatvėje du sy
kiu įsmeigė peilį nelaimingai 
moteriai j pilvą. Antrą sykį 
durdamas, net peilio kotą 
nulaužė.

Sužeistoji buvo tuoj į Bras- 
lovo ligonbutį nugabenta, 
kur ant rytojaus baisiausiose 
kankynėse pasimirė. Guzi- 
kovskis suimtas.

Norėjo apiplėšti.
Alytus, Traku pav. Sau

sio 13 dieną viena moteriškė 
išsiėmė iš pačto 1000 rub. ir 
padėjo miestelyje pas dukte
rį. Tą pačią dieną, moteriš- 
kiai begrįžtant, du kareiviai, 
vienas su kardu, antras su 
brauningu rankose pastojo 
jai kelią ir pareikalavo pini
gu. Moteriškei pasakius, jog 
neturinti, kareiviai išpjovė 
jai kišenius, bet pamatę kel
eivį, pabėgo. Moteriškė sun
kiai serga.

2 milijonai rublių.
Kauno gubernijoje 1912 m. 

išpirkta degtinės už 2 milijo
nu rubliu.

Moterų rankų darbų 
moKyKia.

Vilkaviškis, Suvalkų gub. 
Sausio mėn. pabaigoje atke
liavo į Vilkaviškį V. Rauten- 
štrauckaitė lietuvaitė, baigu
si ranku darbu kursą ir įkū
rė mokyklą. Toje mokykloje 
bus mokinama: 1) siuvinėti 
auksu, šilku ir baltais>iūlais; 
2) mėgsti iš pirktiniu vilne
lių (skaisgiju) visokiu drabu- 
žiuku, kepuraičių ir kitokiu 
daigtu; 3) pinti iš raiščio 
(špagato) ir druožliu visokiu 
pintiniu, krepšiuku, apsiau
tu vu irjtt.; 4) siūti ir kirpti.

Nuo rudens pradės dar mo
kyti virti. Kas nori visu dar
bu išmokti, turi dvejus me
tus mokykloje būti. Pabai
gusi mokslo kursą, mokinė 
gaus paliudijimą.

Apie įstojimo sąlygas ge
riausia sužinoti laišku pas 
pačią vedėją. Mokyklos ad
resas: Vilkaviškio Moterų 
ranku darbo mokykla, kuni
go Ramanausko namuose.

Iš “Liet. Žinių”.
Gaigalaitis atsisakė.

Iš Klaipėdos mums prane
ša, kad kun. dr. Gaigalaitis 
atsisakė nuo Prūsijos seimo 
atstovo kandidatūros ir tokiu 
būdu lietuviu partija liko be 
savo kandidato. Ar gi tai 
būtu teisybė? “Birutė”.

Zanavyku jaunimas.
“Laisvei” praneša išAnta- 

navo (Suv. gub.):
Antanavo, Kaziu ir Jūrės 

kaimu jaunimas labai esąs iš
tvirkęs. Vaikinai ir mergi- 

i nos kiekviena veik šventą 
dieną susieina į miestelio 
karčiamas ir tenais “ulevo- 
ja”. Jaunimas, susideda ir 
su žydelkaitėms. Maukia alu
tį, dainuoja nešvarias dainas 
ir tt. Tokis jaunimo elgima
sis yra labai papiktinantis.

A. Poltanavičia.



SPAUD0SBALSA1
Kaip apsisaugojus?

* ‘Keleivis” (N 11) rašo:
“ /‘Juk nėra tos nedėlios, kad vienoj ar 
kitoj bažnyčioj nebūty dergiami pamok
sluose mūšy pirmeiviški laikraščiai. O 
yra juk įstatymai, kurie gana aštriai 
baudžia už skelbimą kam nors boikoto 
arba darymą kitiems blėdies. Laikas 
jau, didelis laikas padaryti tiems dergi- 
mams galą”.

“Keleivis” išreiškia tą nuo
monę iš priežasties, jog lenkų 
dienraštis “Kuryer Polski” 
padavęs teisman keturis vy
skupus ir arcivyskupą Mess- 
merą iš Milwaukee, už nuo
latinį keikimą.

“Keleivio” nuomonei gali
ma pilnai pritarti. Dabartės 
didžiumą bažnyčių turi pasi- 
randavoję visokie kapucinai 
ir varo ten šlykščią politišką

“Rašo tik teisybę”.
“Keleivis” sakosi rašąs tik 

teisybę. Neužginčyjame, jog 
‘ ‘Keleivis” rašo daug teisy
bės, bet p. Bagočiaus inci
dentuose jisai pėda po pėdai 
seka paskui p. Bagočių. Bet, 
jeigu jau rašyti “tik teisy
bę”, tai reikia rašyti iki pa
baigai. “Laisvė”, padėkime, 
nesirūpindama ypatiškais p. 
B. reikalais, net neminėjo 
apie tą “garsią” provą su 
“Vien. Liet.”

Norėtume žinoti, kuomi tas 
viskas pasibaigė? Apsivalė 
nuo purvų, ar ne?

Supuvusios partijos supu
vęs šulas.

“Draugas” įsitaisė savo ke
liaujantį agentą. Juomi yra 
daktaras Graičiunas. Apie tą 
daktarą “Kova” rašo:

“Šiandien jis karštas katalikas, rytoj 
begalinis laisvamanis, poryt verdantis 
socijalistas, o dar paskiau—vėl misijo- 
nierius katalikas”.

Nuvažiavęs į kokį miestelį 
ir pamatęs, kad jo bogoma- 
ziško majestoto niekas ne
paiso — tuoj rašo į juodąjį 
“Draugą” apie svieto ištvir- 
kiuiq. Dci jeigu Kur j| pri
ima gerai—braukia paginan
tį raštą. Mat “Drauge”, tam 
bedugniam juodam puode, 
viskas tilps, kadangi savo 
korespondencijų veik neturi.

Jokia kita partija ant pa
našiu persivertėlių nesirem
tu. Bet... kada nėra žuvu, 
tai ir vėžys žuvis.

“Giedros” kalendorius.
“Lietuvos Žinios” praneša, 

kad Rygoje jau išėjęs “Gied
ros” kalendorius. Kaip ma
tyti iš turinio, tai yra kalen
dorius, kuriame ginama dar
bininku reikalai. Vilniaus 
pirmeiviu laikraštis jau šoko 
į ginčus su kaikuriais “Gied
ros” kalendoriaus autoriais. 
Tai geras ženklas.

“Laisvė” jau užklausė apie 
minėtą kalendorių į Vilnių. 
Manome, kad Amerikos dar
bininkai ras jarhe labai nau
dingu straipsniu.

Juodųjų nuomonė.
Chicagos davatkų organas 

rašo:
“Pasižiūrėję arčiau mūšy pirmeiviy 

(ir liocijalisty!) darbams ir obalsiams, 
pamatysime, jog jy idealu yra greičiau 
nieko neveikti”.

Kiek kartu truputį akyles
ni už draugiečius klerikalai 
patėmyjo,. kad socijalistams 
ko- ko, bet jau veiklumo ne
trūksta. Tačiaus “Draugo” 
barškėjimas" tik kunigu gas- 
padinėms gali išrodyti “rim
tu”.

“Dievo Rykštė”.
Išėjo jau antras N-ris “Die

vo Rykštės”. Illiustracijos^ 
gana geros, bet turinys men- ' 
kas. Darbo žmogus, paėmęs 
laikraštėlį į rankas, veik ne
turi ko pasiskatyiti, “Dievo 
Rykštės” sumanytojai turėtu 
pasirūpinti jos pagerinimu. 
Mums rodosi, kad dirva juo
ku laikraščiui jau pribrendus, 
o visokie špitolninkai su 
“Tarkom” ant tos dirvos ne
prigis.

Prieš savuosius.
Didžiojo New Yorko kriau

čių streikas jau eina prie 
galo. Tūkstančiai grįžta į 
darbą ant sąlygų, kurias 
kriaučiai pripažino galimo
mis priimti.

Visi skyriai unijos jau be
veik priėjo prie susitaikymo, 
tik lietuviškas skyrius 
dar turi kariauti su savo lie
tuviškais kon trak tie - 
r i a i s . Mat jų ten randasi 
apie 20 ir jie nenori susitai
kyti net ant tu išlygų, ant 
kuriu susitaikė svetimu tau
tu kontraktieriai.

Mat, abelnai streikas buvo 
vedamas prieš “verhauzes”, 
kurios, priverstos buvo nusi
leisti. Bet kontraktieriai tą 
visą darbininku laimėjimą 
nori sau pasilikti. Labiausia, 
kaip matote, spiriasi lietuviš
ki kontraktieriai p r i e š sa
vu o s i u s lietuvius darbinin
kus.

Presos komitetas iš Brook- 
lyno mums praneša, kad uni
ja, kuri atstovauja lietuvius, 
nutarė nepasiduoti. Lai kon
traktieriai subankrutyja, ar 
nusileidžia.

Šitas faktas iš gyvenimo 
paimtas. Jisai tik patvirtina 
dar vieną kartą, kad nėra 
vienodai manančios ir vieno
dai veikiančios lietuviu visuo
menės Amerikoj. Tarpe lie
tuviško boso ir lietuviško dar
bininko yra didžiausias skir
tumas, kurį neišnaikins gra
žus žodeliai tautišku auksa
burniu. Pasirodo, kad jau ir 
pas mus randasi būrelis įsi
penėjusiu ponu, kuriu visas 
dvasinis gyvenimas koncen
truojasi saliune, klebonijoj ir 
kokioj nors nuplikėliu drau
gijoj. Tuščias gyvenimas 
“dėl trupinio aukso ir gar
daus valgio šaukšto”—tai yra 
j U tikslas.

• «eipKite saviškį”— tai ju 
obalsis, jiems labai naudin
gas iš bizniško atžvilgio. Dva
sišką maistą tai lietuviškai 
buržuazijai gamina dalis mū
sų laikrašti jos, su “Lietuva”, 
“Vienybe” ir “Draugu” prie
šakyj.

“Laisvė” jau nekartą iš
reiškė savo nuomonę apie ko
vą tarpe pačiu lietuviu. Tau
tiški laikraščiai iš to pasijuo
kė. Gyvenimas parodė, kad 
męs neapsirikome taip saky
dami. Gyvenimas iškels dar 
daugiau tokiu faktu. Laukti 
ilgai ųeprisieis, nes streiku 
banga dar nenusirito atgal.
Socijalistu žodžiai neparem

ti vėju, bet gyvenimo apsi
reiškimais. Mūsų kalbos apie 
visuomenės pasidalinimą ir 
kovą pasitvirtino visame pil
nume šiame kriaučių streike.

Manome, kad sveikai pro
taujanti visuomenė pamatys, 
su kuo ji turi eiti ir kam pri
tarti.

Apie ateivystę.
Laikraštis “Lynn Review” 

sako: “Daug yra kalbama 
apie nuolatinį plaukimą žmo
nių iš Europos į Ameriką. Vie
nuolika milijonu nauju Ame
rikiečiu laike pastarųjų devy
niolikos metu atvyko vien tik 
per New Yorko uostą. > Vie
nok netoli kiekvienas užmirš
ta grįžtančią sriovę — nepa
prastą ateiviu skaitliu, kurie 
šioj šalyj pasilieka tik trum
pą laiką ir vėl, sutaupę kele
tą šimtu doleriu, grįžta į sa- 
yp šalį. Šita grįžtančioji 
sriovė yra milžiniška ir svar
bi. Per devynioliką metu 44 
procentas, arba 4,800,000 iš 
11,000,000, kurie atvyko į 
čia, sugrįžo į Europą. Kiek 
daugiau metu atgal didesnis 
skaitlius grįžo , atgal, negu 
važiavo į čia. 1908 metuose 

(laike bedarbės) 620,000 at
eiviu išvažiavo į savo kraštą. 
Tais pačiais metais pribuvo 
tik 355,000 ateiviai, tokiu 
būdu ateivystės nedateklius 
sieke 265,000. Tokis prastas 
atsitikimas atsikartojo tik sy
kį ar du, bet pastarosios pil
nos skaitlinės—kad ir už 1911 
metus—rodo, kad kol per El
lis Island atvyko 600,000 atei
viu, tame pačiame periode 
atgal iškeliavo 440,000, tokiu 
būdu ateiviu skaitlius pasi
daugino tik 160,000”.

Šis pastebėjimas, beabejo- 
nės, yra teisingas, ir tik tie 
rėkauja prieš ateivystę, ku
rie nemato skaitlingo atgal 
grįžimo.

“Lynn Review” užbaigia, 
kad grįžimas turėtu būt dar 
didesnis. Esą:“...tie ateiviai, 
kurie nemyli darbo ir kitu 
apystovu, turėtu grįžti. Nie
kas ju čia nenori. Netoli vi
si iš ju yra anarchistai, ir vi
sai jie nesimpatizuoja mūsų 
šaliai”.

Matyt, “Lynn Review” vi
sai nepažįsta, kodėl ateiviai 
grįžta į savo šalį. Prie ame
rikoniškos brangenybės tik 
per didžiausį vargą žmogus 
begali pasidėt kelis šimtus 
doleriu. Ir jei kurie grįžta 
dar su keliais šimtais dole
riu, reiškia, kad ateiviai yra 
dar perdaug darbštus ir tau
pus. Amerikos kapitalistai 
perdaug spaudžia iš ateiviu 
ju pajiegas ir nusilpnina be 
laiko, todėl jie turi bėgt at
gal į savo tėvynę.

A. Antonov.

Akiniai.
Daugelis žmonių netiki į a- 

kiniu naudingumą, manyda
mi, jog jie apsilpnina maty
mą, kad žmogus papratęs 
prie akiniu, paskui be ju ne
gali apsieiti. Kartais žmo
gus pažiūri per svetimus aki
nius, jam galva pradeda suk
tis, ir jis mano, jog akiniai 
yra blogas daiktas.

Teisybė, svetimi akiniai y- 
ra labai netinkamas daiktas. 
Akiniai netinka ir tam, kas 
ju nereikalauja, kuris turi 
normališką matymą. Bet 
kuriam žmogui reikalingi a- 
kiniai, jie atneša didelę nau
dą, pataiso akisj palengvina 
žiūrėjimą, prašalina daug 
nesmagiu apsireiškimu.

Akis yra sutaisyta ant to 
pat principo, kaipo fotogra
fo kamera. Spinduliai puo
la ant stiklo, vadinamo len
se, persilaužia ir susirenka į 
tam tikrą fokusą. Fotografi
joj reikia nutaikyti, kad fo
kus pultu ant popierėlės, kur 
turi atsimušti paveikslas. 
Akyje paveikslas turi pulti 
ant užpakalinės akies plėvės, 
vadinamos retina. Jeigu ne, 
tai raumens turi dirbti, 
atleisti lensę arba sutraukti, 
kad tokiu būdu pataikyti fo
kusą ant retinos. Tokia akis 
turi amžinai dirbti ir greitai 
pavargsta. Žmogus jaučia 
galvos skaudėjimą, kvaiti- 
mą, pasidaro nervišku, ne
gali ilgai skaityti, pailsta 
galva. Ypatingai tas atsi
tinka pas tuos, kurie toli ma
to ir jų fokusas yra užpaka
lyj retinos. Toks padėjimas 
vadinasi hyperopia. Toli
mam matymui tokia akis y- 
ra gera, bet netinka mieste 
arba kambaryj. Išpustas 
stiklas surenka spindulius ar
čiau taip, kad jie pultų tie
siog ant retinos.

Kitose akįse spinduliai su
sirenka, nedasiekę retinos. 
Yra tai trumpas matymas. Iš
gaubtas stiklas nustumia fo
kusą. Dar yra akįs, kur įvai
rios dalįs turi skirtą fokusą. 
Toks padėjimas vadinasi as
tigmatism. Paveikslas pasi
daro neaiškus. Cilindriškas 
stiklas pataiso tokią akį. Toks 
stiklas yra lygus prie akies ir 
išpūstas į lauką.

Kartais akįs būna nelygios. 
Viena vartojama tolimam ma
tymui, o kita skaitymui. Tan
kiai žmogus niekad nei ne
pastebi to nelygumo. Bet 
tas paalsina greitai akis.

Toli reginti akis prisitaiko 
prie artymo matymo su pa- 
gelba tam-tikrų raumenų, 
kurie sutraukia ar atleidžia 
lensę. Toks prisitaikymas 
vadinasi akomodacija. Se
natvėj ta akomodacija dings
ta. Kiekvienas žmogus po 
45 mėty amžiaus, turėtu ne
šioti akinius.

Egzaminuojant akį, įlei
džiama tam-tikros gyduolės: 
atropine Srba homatropine, 
kurios suparalyžiuoja ant lai
ko akomodaciją. Tokiu bū
du galima patėmyti tikrą a- 
kių stovį. Kitokiu būdu nė
ra galima tinkamai pririnkti 
akinius. Žinoma seniems, 
kada jau dingsta akomoda
cija, atrapinas nėra reikalin
gas. Dr. F. Matulaitis.

Laisvoji Sakykla.

J. J. NIENIUS.

ALDONA.

Prie zecerių klausimo.
Atmenu, kad kada tai bu

vo pakeltas klausimas link 
pagerinimo lietuvišku zece- 
riu būvio Amerikoj, bet ne
turint darbininku leidžiamo 
laikraščio, tas klausimas tu
rėjo apsistoti, nes nors neku- 
rie laikraščiai ir sakosi esą 
darbininku užtarėjais, bet 
kuomet ju darbininkai-zece- 
riai nors per pusę lūpų prasi
tars apie algos padidinimą ir 
darbo valandų sutrumpinimą 
— tai nei nesijusi, kaip atsi
dursi ant gatvės. O ką jau 
kalbėt, kad tie laikraščiai ze- 
ceriu atsišaukimus talpintu 
savo, neva, darbininkams 
“pašvęstose” laikraščiu skil- 
tise? Net ir “Kovos” mana- 
geris Grinius, savo laiku, bu
vo uždraudęs talpinti apie 
zeceriu reikalus.

Dabar, kuomet, gerbiama 
“Laisvė” suteikia mums vie
tą, kaipo darbininkams, to
dėl męs drąsiai galime tartis 
apie savu reikalus.

Jau tilpo pora straipsnelių, 
šaukiančių zecerius prie uni
jos. Tas mums būtinai rei
kalinga, nes jau ilgiau save 
išnaudoti taip besąžiniškai— 
negalime duotis. Nes leidė
jai važinėja automobiliuose, 
rodo tūkstančius doleriu kar
čemose ir giriasi savo turtaiš, 
o darbininkus blogiausia už
laiko ir menkiausia apmoka.

Dabar pradėjo pirkti lino
type, o su tu pagelba dar 
daugiau išnaudoja zecerius, 
nes senus darbininkus, kurie 
jau daug metu tarnavo po
nams leidėjams—meta lauk, 
o pramokina kokį vaikiną ir 
tas, nežinodamas to darbo 
vertės, dirba už 10-11 dol. į 
savaitę, o naudos padaro, 
kaip unijinis zeceris, kuris 
turi gauti 24 dol. į savaitę. 
Tai kur tau ponai leidėjai 
nešvilpaus nosis užrietę, jei 
męs duodame taip save išnau
doti! Todėl męs pradėkime 
laužti ragus mūsų ponu ir 
parodykime skaitytojams, 
kokie yra ju “užtarėjai” ir 
stokime į atvirą kovą!

Draugai zeceriai, aš ma
nau, kad kol sušauksime Lie
tuvišku Zeceriu Susivažiavi
mą Amerikoj, siuskime pri
tarimus ir nuomones su pa
rašais “Laisvės” Redakcijai, 
o ji,gavus keliolika pritarimu 
—apskelbs viešai “Laisvėje”. 
O męs turėdami didelį skai
čių pritarėjų, kad reika
linga Zeceriu unija, 
pradėsime rengtis prie Zece
riu Susivažiavimo.

Tikiuosi, kad “Laisvės” 
redaktorius neatsisakys 
mums patarnauti, kaipo ze
ceriu unijos organizatorius, 
nes męs, kol-kas? negalime 
vardus garsinti viešai, nes 
tuoj pasijusime už spaustu
vės duriu.

Taigi, prie darbo, draugai 
-zeceriai! Nesiduokime sa
ve išnaudoti.

O “Laisvei”, varde visu 
zeceriu, tariu širdingai ačiū 
už suteikimą vietos mūsų 
reikalams, kaipo zeceriu or
ganui.

Draugiškai, 1, III, 13. Chi
cago, Ill. Zeceris.

Poetas skaitė laikraštį! Staigu jisai 
randa sekantį pajieškojimą: “reikalauju 
jauno vaikino dėl apsivedimo. Aš pati esu 
laisvu pažiūru, mylinti mokslą.”

Poetas tuojaus stvėrėsi plunksnos ir 
rašo: “Dar nematydamas tavęs jau pamy
lėjau tave. Esmi dar jaunas, vos 22 me
tus einu. Esmi laisvas nuo visu krikščio
nišku prietaru. Gerbiamoji viengente! 
Aš pamylėjau tave už tą drąsu atsiliepi
mą. Rašyk man plačiau apie save.”

Už poros dienu laiškanešys atneša 
taip laukiamą naujieną: “Aš apturėjau 
nuo jūsų laišką. Išties stebėtina, kad mu
du dar vienas antro nematėme, o jau pa
mylėjome vienas kitą. Pdsiunčiau jums 
savo fotografiją, o jūsų prašau atsiusti 
man savo, nes man yra labai ilgu laukti ir 
kentėti meilėje. Jau nedirbu nuo seniai, 
o čia nėra man tinkamos ypatos.”

Poetas ryte-ryjo laiškelio žodžius ir 
svajojo apie tą dieną, kada juodu pasima
tys. * **

Kelioms dienoms praslinkus, mūsų 
poetas susilaukė angelo-Aldonos. Ji spin
dėjo, yt ta pasakos karalaitė. Jonas jau
tėsi, tarytum būtu buvęs naujai užgimęs. 
Jisai jautėsi esąs dideliu didvyriu.

Jo lūpos šnabždėjo: “Dieviškas su
tvėrimas! tokia didenybė ir tokia maženy- 
bė!”

Buvo šilta ir malonu. Ant stalo, re
gimais, turėjo atsirasti vakarienė.

Mergelė vaikščiojo po kambarį. Išsi
rodo, kad ji veik visai neatkreipia ant Jo
no atydos.

Už valandėlės juodu sėdėjo už stalo. 
Jonas galėjo į ją prisižiūrėti, prisisotinti.

Įbedęs akis, jisai žiūrėjo ir negalėjo 
atsižiūrėti. Koks tai jausmas kilo jo šir
dyje, kokia tai atsiminimu banga plaukė 
tylutėliai.

Jisai atsiminė tėvynę, Nemuno pui
kiuosius krantus. Tasai Nemunėlis kaip 
plaukė į vakarus, taip tebeplaukia. Ža
liuojančios pakrantės, šlaitai, kur nekur 
senovės pilies griuvėsiai—visa tai pinėsi 
margą atsiminimu vainiką.

Jonas žiūrėjo į Aldoną ir prieš jo akis 
skrido praeities matymu šešėliai.

...Štai Aldutė! Jinai mane myli, nors 
dar nepažįsta. Mano nelabas genijus, 
mano geriausis angelas. Graži mergelė, 
prisiekiu... bet... juk ji mano žmona, o aš 
jos vyras!

Su ta minčia sieloj jisai taip drąsiai 
prisiartino prie jaunos mergelės, kad ši 
net pasitraukė nuo jo į šalį.

—Ko tamsta nori?
—Ir tamsta dar klausi, gražioji Aldu

te?—atsakė jis taip maloniu ir švelniu bal
su, kad net pats nusistebėjo.

Aldona žiūrėjo į jį didelėmis savo aki
mis.

—Nesuprantu, ką tamsta nori man 
pasakyti,—atsakė ji.

Kaip tai, ar aš ne tavo, ar tu ne 
mano?—ir jisai buvo jau benorįs atvirai 
ją apkabinti ir pabučiuoti.

Žemaitės kiklikas nuslinko nuo jos 
pečiu, kaip žalčio kailis. Viename mo
mente ji atsidūrė kitame kambario kam
pe ir jos rankose sublizgėjo revolveris taip 
greitai, kad Jonas negalėjo nei suprasti, 
iš kur ji revolverį taip greitai ištraukė.

Ji greitai alsavo, ant jos veido atsi
mušė apmaudas, lūpos drebėjo, veidas nu
kaito, o iš akių tarsi lėkė kibirkštįs.

Angelas pavirto į budelį ir buvo pasi
ryžęs įgilti.

—Mylimiausia, Aldute!—sušuko jis 
pagaliaus, atsipeikėjęs,—juk tu karžygė!

—Tu, kaip aš matau, esi tikras niek
šas,—prakošė ji per lupas.

—Atleiskite, jūsų mylista,—tarė Jo
nas,—bet kokiam galui atvažiavai pas ma
ne ir išsirinkai mane?

Ji tylėjo.
Jonas tęsė toliaus: “reiškia tatai, kad 

tamsta važiavai pas mane vien tuo tikslu, 
kad ištekėti ir nebelikti senmerge, arba 
eiti j dirbtuvę dirbti sunkius darbus, nes 
juk rašei ir prašei pinigu atsiusti ant pra
gyvenimo, štai tavo laiškas!—čia jis išsi
traukė iš kišeniaus Aldutės rašytą laišką.

Aldona tebetylėjo.
—Teisybę pasakius, ašnesmi perdaug 

laimingas meilėj—tarė jis ir nuleido gal
vą. * **

Už valandėlės jiedu sėdėjo už stalo ir 
valgė. Girdint, kaip barškėjo Jono gele
žinės šakutės į lėkštę, galima buvo many
ti, kad visa jo meilė -persimainė ir virto 
apetitu.

Jauna mergina, atsisėdbsi priešais, 
žiūrėjo į jį ir tik laikas nuo laiko atsiniin- 
davo apie valgį.

Su žaliu kaupuolu lempa apšvietė tą 
apsirijimo ir svajonių paveikslą.

Žodis po žodžio užsimezgė kalba.
--Tai tamsta nenori, kad aš būčiau 

tamstos vyru?—užklausė jis.
—Nenoriu. Aš tamstą kitaip persi- 

stačiau, dabar gi, nenoriu.
—O draugu?
—Nežinau, gali būti,—atsakė Aldo

na.
—Ką tamsta supranti po žodžiu drau

gavimas?
—Brolis ir sesuo!
—Tai reiškia dvi sieli, kuriuodvi viena 

prie antros prisiglaudusios, betgi nesusi- 
lięja į vieną. Na, o meilė?—klausė Jonas.

—Meilė!—sušuko ji; jos balsas su
skambėjo, jos akįs skaisčiai žibėjo.

—Tai reiškia, kada dvi esybi susilie
ja į vieną. Tai dangus!

Tardama tuos žodžius, ji tikrai buvo 
graži. Jos dailumas nustebino Joną ir jis 
mąstė. Ilgos, tamsios blakstienos, nulei
stos žemyn, metė šešėlį ant ideališkai gra
žaus veido.

—Kokiu gi reikia būti, kad įtikus 
tamstai?—paklausė Jonas.

—Reikia būti vyrišku!
—Ar tamsta myli ką nors?
Ji pamąstė valandėlę, paskui atsakė 

su kažkokia ypatinga reikšme:
—Greit apie tai sužinosiu.
—Dėlko aš neesmi toks, kurį tamsta 

myli?
Ji rūsčiai pažiūrėjo jam į akis.
—Aš pamylėsiu tik tokį žmogų, kuris 

galės man galutinai užtikrinti gyvenimą, 
kada aš būsiu visukuom patenkinta—atsa
kė Aldona.

(Toliaus bus.)

KAS GI BUTŲ?
Kas gi būtų, jei lakštutė 
Šiandien sodne negiedotų?
Kas gi būtų, jei gegutė 
Dailiai kukavus nustotų?

Kas gi būtų, jei žolynai 
Pražydėję imtų vysti, 
Kas gi būtų, jei žvaigždynai 
Nuo padangės imtų nykti?

Kas gi būtų, jei krūtinė,
Kuri šiandien meile puošias, 
Jau ryt dieną būt į grabą, 
Juodą grabą prisiruošus?

Kas gi būtų, jei padangė 
Debesėliais apsiniauktų?
Kas gi būtų, jei pakrantėn 
Minčių irklas atsiremtų?

Kas gi būtų, jei šiaurinis
Mūsų mintis išsklaidytų, 
Mūsų triūso brangius vaisius 
Jis beširdžiai sunaikintų.* **

Bet lai šviečia mums saulutė 
Lai mus šildo ir gaivina, 
Lai kovon narsiuosius šaukia 
Sužeistuosius suramina!

Vilniuje Vienas Nabagas.

SAPNAS.
Mano siela taip augštai išskrydo 
Su padangių debesiais susilieio. 
Ir audros pagauta augštyn skriejo 
Prie malonaus dangiškojo šydo.

Su žvaigždėms sus’pynus, ji mirgėjo, 
Ji kiekvieną žiburėli nubučiavo. 
Apkerėtu linksmumu mylavo, 
Meilės šypsoms mane sužavėjo.

Ėmiau tada, pabudęs, aukso lyrą 
Ir linksmybės dainą užgiedojau 
Apie meilę, kaip krikštolas, tyrą.

Tartum vaikas, iš džiaugsmo raudo
jau, 

Kaspiną svajonių ranka lypsčiau, 
Sapne laimės rūmą budavojau.

Kaz. J. Bi—skas.

PRIE KAPO.
(Liūdnam draugo Zigmo Gėlės atminimui.)

Prie kapo smiltinio supilto naujai, 
Atadengta galva aš stoviu tyliai, 
Ir skausmo pagimdytą, pilną kančią 
“Sudie” paskutinį siunčiu.
Užgeso tau, drauge, jaunutė širdis, 
Ir smiltys užpylė žydrąsias akis...
Kur medžių ir kryžių šešėliai ilgi— 
Mirties pabučiuotas miegi.
Tau niekad nešvis amžinoji naktis, 
Ir saulės tave neprižadįs šviesa, 
Ir žmones apleis... tik kasrytasrasa 
Ant užmiršto kapo nukris...
Šlamės tik berželiai nakties tyloje, 
Ir žydinčios gėlės aplinkui raudos...
Tik naktį ties tavo Kapu danguje 
Žvaigždė vakarinė sustos/.

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

J. Cheduikis,
Saunders, Mich.
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Burdingierių reika
lavimai.

Rezoliucija priimta per viešą susirin
kimą L. Af. d-tės salėje 142 Orr St., 
Pittsburgh, Pa. 1 d. kovo 1913 m.
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IMKIT DOVANAS!
Kas užsirašys pas mus ant metų 

“Laisvę” “Keleivį”, “Kovą” arba ki
tokius laikraščius, prisiųsdami $2.00, tam 
duosim knygy $1.00 vertes. Siųsdami pi
nigus, pažymėkit kokių knygy norit; 
dvasišky ar svietiškų. Adresas:

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

W- A ■

to

■■■■

Karolis Marksas

1. Vienam ruime nelaikyti 
daugiau vyru, kaip tik du. 
Jeigu kartais įleis daugiau, 
kaip du, tai gaspadinė nega
li imti už burdą daugiau, 
kaip po pusketvirto dolerio 
($3.50).

2. Indai turi būt sumazgo
ti po kiekvienam virimui ir 
valgymui. Niekados nieko 
nekepti ant nemazgotos pe- 
telnės (skaurados).

3. Ant nakties turi būt iš
mazgota sinka, suvalyta vi
sokį trupiniai, atmatos ir 
“garbečius” turi būt sanda
riai užvožtas, kad nebūtu 
smarvės ir maisto visokiems 
vabalams.

4. “Garbečiu” neturi lai
kyti virtuvėj arba šiaip kam
baryje.

5. Kiekvienam burdingie- 
riui turi būt duodama po vie
ną abrūsą. Abrūsai turi būt 
skalbiami bent sykį į savaitę.

6. Lovą apskalbti kas 
dėlia arba bent sykį į dvi 
dėlias.

7. Kambarius mazgoti
kį į savaitę, neaplenkiant 
kampu, paloviu, nei šėpų ar
ba kamaraičių, kur drapanos 
yra kabinamos. Langus irgi 
sykį į savaitę nušluostyti. 
Taip-pat nušluostyti sienas 
ir lubas.

8. Jeigu gaspadinė nuperka 
pagedusęmėsą arba šiaip val
gomus daiktus, kad jau nega
lima valgyti ir reikia numes
ti, tai vietoj numesti, turi 
nunešti atgal į štorą ir 
grąžinti pardavėjui, kad 
mainytu ant gero tavoro 
ba sugrąžintu pinigus.

9. Jei gaspadinė, begamin- 
dama burdingieriaus maistą, 
sudegina, tai ji turi nupirk
ti šviežią maistą- už savo pi
nigus.

10. Visokius vabalus gas- 
padoriai turi būtinai iššaudy
ti, išnaikinti.

11. Iš darbo parėjusiems 
darbininkams turi būt užšil- 
dyto vandens nusiprausti ir 
kojoms nusimazgoti.

12. Gaspadinė ir burding- 
bosis neturi tiesos tyčia ga
dinti, draskyti ar deginti ko
kius nors daiktus, kurie pri
klauso burdingieriui. Jei su
gadino ką, tai turi užmokėt 
arba atpirkti naujus.

Pasarga. Burdingieriai 
mokės po 5 dol. į mėnesį tik 
toms gaspadinėms, kurios 
apsiims išpildyti viršuje iš
dėstytus reikalavimus; ku
rios neapsiima to išpildyti, 
toms nemokėsime daugiau, 
kaip po $3.50.

Statydami šiuos teisingus 
ir nedidelius reikalavimus 
savo gaspadinėms ir burding- 
bosiams, męs Pittsburgo bur
dingieriai, atsišaukiame į vi
sus burdingierius, gyvenan
čius šioj apielinkėj ir kituose 
Amerikos miestuose, kad vi
sur mūšy broliai eity išvien 
ir tartysi apie pagerinimą 
netikusio mūšy naminio gy
venimo, apie įvedimą tvar
kos ir švaros namuose, kas 
reikalinga visų žmoniy svei
katai, o sykiu ir padorumui.

P. S. Šiuom tarpu susira
šinėti su mumis galima per 
“Digėliy” redakciją, adre
suojant šiaip:

Burdingieriy Komitetas, 
% “Dilgėlės”

Pittsburgh, Pa.

Dar blogiaus.
Męs esame girdėję apie 

meldimą duonos, o gavimą 
akmens; tečiaus turime pri
pažinti, kad daug blogiaus 
būna pavaišinamas toks po
nas. kuris meldžia panelės 
rankos, o gauna jos tėvo ko
ją.

Šį mėnesį sueina lygiai 30 
metu nuo dienos Karoliaus 
Markso mirimo.
Netik darbininku, bet ir vi

so pasaulio civilizacijos isto
rijoj atmintis apie K. Marksą 
neišdils. Darbininku judėji
mas buvo ir iki Markso, bet 
jis, sykiu su Pričkum Engel
su, suteikė darbininku judė- 
mui mokslo pamatus. Jisai 
buvo netik mokslo vyras, bet 
ir veikiantis revoliucionie
rius.

“Visu kraštu darbininkai 
eikite išvien. Jūs nieko ne
pralaimėsite — tik retežius!” 
Šitie jo žodžiai šiandien tapo 
suprantami net , tamsesnėj 
darbininku minioj. Markso 
darbas, kurį jisai pradėjo, 
dabar yra plačiai varomas po 
visą pasaulį.

Chicagos Chronika.
9 kovo Dramatiškas Rate

lis prie LSS. statė ant scenos 
“Mariją Magdelietę”, penkių 
veiksmu tragediją. Veikalas 
užimantis ir pirmu sykiu pas 
mus buvo lošiamas, per tai ir 
publikos buvo pilna svetainė.

Panašu veikalą gerai suloš
ti reikalauja profesijonaly- 
aktoriy. Nors pas mus dir
bančiu scenos dirvoj yra kur 
kas daugiau, negu kituose 
miestuose lietuviu tarpe, te- 
čiaus ir męs nekuom negali
me pasigirti. Tiesa, randa
si kelios gabesnės spėkos, 
deja, jos išsiblaškiusios. Juk 
panašu veikalą lošiant, pri
valu visiems geresniems ak
toriams susispiesti ir pasirū
pinti, kad veikalas pilnoj 
to žodžio prasmėj, būtu atsa
kančiai atloštas. Tada pub
likai nereiktu snausti, nubo- 
džiauti, kolei užsibaigs loši
mas. Bet dabar, kas tau— 
ratu-rateliai, špykiy-špyke- 
liai ir vis tie dramatiški. Per 
tai ir stambesniu veikalu ne
galima atsakančiai sulošti.

Tas pats veik buvo ir su 
mūšy “Magdeliete”. Da lai
mė, kad pati Marija Magde
liete ir vyriausias kunigas 
Kaifas atliko savo roles, su
lyginus su kitais aktoriais, 
gana gerai. Da galima sa
kyti, kad ir veikalas išėjo vi
dutiniškai. Bet jei visi bū
tu taip lošę, kaip Judas Iska- 
rijotas, tai geriau būtu buvę 
to veikalo nerodyti ant sce
nos. Judas Iskarijotas nebu
vo panašus į aktorių, kuris 
tiktu Judos rolei, jo savotiš
kas gestikuliavimas, mimi
ka, tikrai pasibjaurėtiną įs
pūdį padarė ant publikos.

Veikalas būtu daug geriau 
atrodęs, jei režisierius tokio 
“aktoriaus” nebūtu leidęs 
ant scenos.

Auku streikieriams kriau
čiams surinkta 23 dol.

*♦h
Nedėlioj, 2 kovo LSS. VIII 

Rajonas parengė pasilinks
minimo vakarėlį. Programas 
buvo trumputis:

Galskis kalbėjo apie dar
bininku reikalus; LSS. 81 kp. 
ir Laisvos Jaunuomenės cho
rai gražiai sudainavo; dar 
buvo ir smulkesni pamargini- 
mai, bet publikos mažai te
buvo, mat tą pačią dieną 
įvyko da du vakarėliai— 
“Aušros” ir Jaunimo Ratelio.

*■ * *
Subatoj, 8 kovo Chicagos 

Lietuviu draugija parengė 
Muzikališkai Vokališką va
karą. Norint programas bu
vo ir ilgas, bet nusisekė ga
na gerai. Ant kiek patėmi- 
jau, skaitlinga publika iš mi
nėto vakaro išsinešė gerus

St. Strazdas skaitė refera
tą temoje-—“Knyga ir jos 
reikšmė žmogaus gyvenime”. 
Kalbėjo Galskis apie tautą ir 
V. Pačkauskas apie socijaliz- 
mą. P. M. Kaitis paaiškino 
apie minėtos draugijos tiks
lą.

Muzikališką programo dalį 
išpildė “Lyros Benas”. Solo 
dainavo Uktveris, deklama
vo Kislauskaitė. 81 kp. ir 
Laisvos Jaunuomenės chorai 
sudainavo Internacijonalą.

Auky streikuojantiems 
kriaučiams surinkta 13 dol.

Mickevičius.
So. Omaha, Nebr.

Čia yra paduotas vietiniu 
lietuviu surašąs, kuris pada
rytas pereinant per stubas. 
Daugiausia lietuviai gyvena, 
tarytum kokiais sluoksniais. 
Paėjus nuo lietuviu bažnyčios 
taip ir išrodo, tikra lietuviu 

M

Kur tu mažyčiu motinėlė, 
Kur ju geroji sengalvėlė?

Kuri priglaustu vargšelius 
Ir jiems nurodytu kelius, 
Kuriais reik eiti prie dorybės!

Kur tu mažyčiu pastogėlė, 
Žaislu ir džiaugsmo prieglaudėlė?

Kur maloniam vaiku būry 
Paskęstu laimės sukury, 
Šypsotys laime nekaltybės?

Nebus jiems saulės spinduliu, 
Nereiks jiems žydinčiu gėlių!

Jiem reiks vargelio paragaut 
Ir dykaduoniu vardą gaut, 
Klajpt gyvenimo tamsybės’.

“Pienelio”—jy akelės prašo, 
Bet kas jiems duos pienelio lašą?

Sesutė—moty na dėl jy 
Pati meteliu bus šešių, 
Negal pakelt naštos sunkybės.

Jy motynėlę jau seniai
Apglėbę juodžemio glėbiai.

Ji nepakėlė tos naštos
Per amžį dirbt be atvangos— 
Parlaužė ją nakties gilybės.

kolionija. Gatvės apleistos, 
purvo iki valiai, ypač kada 
užlyja. Lietuviu čia yra vi
sokiu, kaip kauniškiu taip ir 
vilniškiu. Lietuviai gana gra
žiai sugyvena.

Esama ir gana pasiturin
čiu lietuviu. Savo namus tu
ri 48. Lietuviškose šeimyno
se priskaitoma (moterų ir vy
ru) 286. Vaiku yra 178, mer
gaičių iki 16 metu yra 137. 
Suaugusiu merginu 46. Pa
vieniu vaikinu 270.—Išviso 
917, bet tai dar nepilnas lie
tuviu skaitlius. Tikrai gali
ma spręsti, kad lietuviu esa
ma virš 1000. Laikraščiu pa
lyginamai pareina gana

Iš draugija čia gyvuoja: S 
LA. kuopa, LSS. kuopa, Šv. 
Antano draugija, SLRKA. 
kuopa, P. Marijos, dainoriy 
“Birutes” kliubas, TMD.kp. 
ir muzikantę Benas.

Visos draugijas gerai gy
vuoja. Tankiai rengia ba
lius su svaiginančiais gėri
mais. .

Visas paminėtas skaitlines 
surinko pp. A. Zalpis ir J. 
Mačiulis. A. Ūkelis.

Newark, N. J.
Kovo 9 d. š. m. Šv. Jurgio 

d-jos svetainėj atsibuvo vie
na iš eilės paskaitų,parengtu 
per vietinę TMD. kuopą. 
Prelekciją skaitė dr. J. Kaš- 
kiančius temoje “Galvos so
pėjimas”. Prelegentas po- 
puliariškoj kalboj, labai žin 
geidžiai ir aiškiai piešė prie
žastis ir pavidalus galvos so
pėjimo, tik neturėjo progos 
užbaigti, nes buvo pakvies
tas pas silpną ligonį. Pana
šios prelekcijos, be abejonės, 
yra naudingos. Tik nelaimė, 
kad newarkieciai mažai lan
kosi ant panašiu paskaitų.

Mat, tūliems nėra laiko, nes 
reikia alkoholį naikinti, kad 
įvykdžius blaivybę, kitiems 
vėl reikia boles “mufinti”. 
Daug yra ir tokiu “sportu”, 
kurie mano patįs viską žiną, 
tai kam klausyti dar kito, o 
dagi jeigu sykiais su priešin
gomis nuomonėmis žmogus 
ką pasakoja.

Lavinkimės, gerbiamieji, 
visame, kas tik naudinga, la
vinkimės abelname moksle, 
lavinkimės dailoje prie kiek
vienos progos, gerbkime sve
timas nuomones, jeigu nori
me, kad mus nuomonės bū
tu gerbiamos.

Taipgi buvo rinktos aukos 
streikuojantiems kriaučiams. 
Surinkta, rodos, 4 dol. su 
centais. Kosmopolitas.

Baltimore, Md.
Kovo 9 d. draugystė D -ro 

V. Kudirkos apvaikščiojo de
šimts metinį jubilėjy.

Pirmiausia pirmininkas 
draugystės V. Oesna paaiš
kino svarbą apvaikščiojimo 
ir perstatė Teatrališkos dr- 
tės chorą, po vadovyste p. 
Petraičio, kurie pirmiausia 
padainavo “Lietuviy Him
ną.” Po tam trumpai kalbė
jo V. Kvedarą iš lietuviu is
torijos. Sekr. dr-tės išdavė 
pilną raportą, iš kurio paaiš
kėjo, jog į draugystės iždą 
per 10 mėty įplaukė 14,540 
dol. ir 24c. Draugystė iš
mokėjo pašalpos $8,741.65.; 
posmertinėm išmokėta $2,- 
388.00. Įvairiom įstaigom, 
bei mieriam ir tautiškiems 
reikalams ir tam panašiai iš
mokėta $1,043.14c. Drau
gystė turi 264 narius ir ižde 
$2,367.45c. Mirusi y 16 vy
ry ir 10 motery. Paskui 
kalbėjo J. Čėsna. Jis trum
pai paaiškino apie pradžią 
draugystės ir ragino visas 
draugystes vienytis į vieną. 
Po jo kalbėjo P. Grigaitis, 
redaktorius “Pirmyn,” kuris 
savo kalboj aiškino, kaip 
žmonės organizavosi senovė
je, kas juos privertė ir kas 
dabar priverčia darbininkus 
tvert pašelpines draugijas; • 
taip gi ragino vienytis į vie
ną didelę organizaciją, nuro
dė, ant kiek žmonėms būtu 
lengviau šviestis, tobulin
tis ir kokia iš to nauda bū- 
ty. P. Grigaičio prakalba ir 
choras pilnai publiką užganė
dino, ką liudija gausus del- 
ny plojimas. Choras daina
vo trijuose atvejuose. Ypa
tingai pagirtinas choras, 
nors jis dar visai jaunas. 
Matyt, kad choro vedėjas, 
p. Petraitis, dirba energiš
kai. Publikos buvo nema
žai ir užsilaikė ramiai.

Dainininkams, kalbėtojams 
ir publikai varde draugystės 
tariu širdingą ačiū.

Sekr. J. J. Denkevičius.
Nuo red. “Laisvės” re

dakcija linki d-ro V. Kudir
kos draugijai naudingai dar
buotis ir toliau dėl labo bal- 

4 timoriečiy.

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

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

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

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

MIELUS DRAUGAI!
Aš atiduodu už žemiausias kainas laik
rodėlius vyriškus ir moteriškus, su 17 
akmeny, už $28. Gvarantuoju ant 26 
mėty. Jei jūs norit gauti knygy, svie
tišką ar dvasiškų, kreipkitės pas mane. 
Jei jūs norit užsirašyti laikraščius, tai 
žinokit, kad pas maųe užsirašydami 
gausite dovanas. ZZ

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

Skaitytojams.
Meldžiame visu tu “Lais

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



VIETINES ŽINIOS

Dr. Chas R. Vinal

ČENSTAKAVO 4CLIOSTORIAUS

SLAPTYBES

A.G. Groblewski
Parsiduoda Pigiai

F A'R M A

pi

75c.

A. IVASZKEVICZ, Mgr.

Ar nori pirkt Šipkartę?

10c.
10c.

$3.50 
50c.

3

V

C' 
,C

O

nu u 
12 >N
C

Kad esi ne
sveikas, Ir var
ginu kokios sil- 
pnybčH.bet nori 
pasllluosuotl 
nuo Ilgos Jungo 
kad nereikėtų 
vilkti, tad atsi
šauk lietuviš
koje kalboje,

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsų Lietuviškų—Len kškų Vastų

NORS GYDEISI 
ton t uotais vaistini laikinis

Lithuanian Agency
315 Broadway

SO. BOSTON, MASS.

Telefanas, So. Boston 605

F. AD. RICHTER & CO., 216 Pearl St, New York.
Rlchtor’io Congo Pillčs yra geros nuo 

viduriu sukietėjimo. 25c. ir 50c.

15 kovo apie 3 vai. po piet 
atsitiko smarkus gazo spro
gimas naujai kasamame 
“Subway’juje” prie Scallay 
Square, Bostone. Spėjama, 
kad sprogimas įvyko nuo e- 
lektros kibirkščių, kurios už
degė susirinkusį po žeme ga- 
zą. Sprogimo jiega suplėšė 
ir išmėtė į šalis visus laiptus 
ir požeminius ramsčius. Ka
ras, kuris tuo laiku važiavo 
pro kampą Hanover gatvės 
ir Scollay Sqv., tapo nuvers
tas nuo relių ir užvažiavo ant 
šaligatvio. Kare buvo tik 3 
pasažierai, kurie tapo leng
vai sužeisti. Keliatas pra
eiviu irgi lengvai sužeista. Iš 
tunelio darbininku niekas ne
nukentėjo, nes tuo laiku dar
bininkai buvo gana atstui 
nuo vietos, kur įvyko sprogi
mas. —

Mūsų kriaučiams aukos ga
na gerai plaukia. Per LSS. 
VI Rajono vakarą, 15 kovo 
suaukauta $13.31. PerDLK. 
Vytauto dr jos prakalbas su
rinkta $4.oo. Soči jai istu pra
kalbose, 16 kovo surinkta su- 
virš $9.oo. Per socijalistu 60 
kp. susirinkimą suaukauta 
suvirs $13.oo.

Daug auku pareina ir iš ki
tur. Kaip girdėjom, suvirs 
100 lietuviu kriaučių žada 
vykti į New Yorką.

“Paskutinė Banga”, trage
dija, kurią lošė “rajoniniai” 
socijalistai, pavyko gerai. Y- 
pač savo roles gerai atliko Ra- 
jackaitė, Bekampis, Neviac- 
kas ir Paukštys. Neblogai 
lošė Ramanauskas, Svotelis 
O. Neviackienė, V. Jakštys 
ir Klemka. Nors publikos 
buvo nedaugiausia dėlei men
ko išgarsinimo, bet pelno 
šiek tiek liksis.

TEATRAS ir BALIUS.
Ar girdėjote, kad pirmą 

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

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

PO TEATRUI ŠOKIAI!
Kas nori pamatyti Adomą 

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

Visus kviečia Rengėjai.
Visas pelnas skiriamas 

naudai Bostono streikuojan
čiu kriaučių.

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

So. Boston, Mass.
(Męs neužlaikome kitų štorų-brenčiųV

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

LAISVE

Naujas Gyvenimas
Lietuvi darbininke! Jei tau yra bran

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

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

Visada įdėk už 2 c. štampų dėl atsakymo.

1 Dalina Turtą f
Sveikatų Ir Drūtumų DOVANAI! j 

7,000 egzempliorių tos garsios knygos >
“DAKTARAS”! I

Kiekvienas apturės tų knygių kuris tik at- T 
siųs keletį štampų už prisluntlmo kaStus. 4 

TA KNYGA kiekvienam reikalinga, ■ 
kaip Jaunam, tolp senam, ženotloms ir ne- L 

i* ve<lush*ins, vyrams Ir moterims; J! būtinai t* 
reikalinga turėti kiekvienam užaugusiam A 
lietuviui kaip Amerikoje, tolp CanadoJ, ■ 
Anglijoj ir Lietuvoje, biznieriams Ir vi- | 

stems darbiniu- * 
kam žmonėms I k

The Lithuanian Painting 
Company.

Malevojam namus iš lauko ir viduje, iš- 
nopieruojam, išbaltinam ir t. t. Atlie
kam pirmos klesos darbų už labai žemą 
kainą. Ant užkvietimo važinėjam ir 
i)o aplinkinius miestelius. Taipgi už
laikėm Storą visokių sienų popierų ir tt.

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

i Akušerkat
; - s

s 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.

o

M. MIZARA
242 Broadway, So. Boston,Mass

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA jOLSELIS
Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos “Alonopolkos”, 

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

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

WILLIAM ZAKON & CO. Į
21-23 Cross St., KanX;m«V,^e0tsqSutor^to,, Boston, Mass.

bu kokiais pa- 
m w,........... i., vcisui'uii.iiMuin, arba bobiškais 
g daktaravimais kaip ir pas Šundaktarius 
■ ■ lupikus gydytojus, kurio nuplėšia didelius Į, pinigus, o liga dar labiau užsendina ir ar- 
*Šlau padarot

BET NENUSIMINK, 
kad Jau buk yra nolSgydoma liga. Tikram 
moksliSkam specialistui daktarui ir pai
niausios ligos yra ISgydomos. Jei tik tei
singai nori but išgydytas, tad kreipkis žo
džiu ar raštu klausiant rodos prie:

PHILADELPH1OS M. KLINIKO.
Jeigu Klinikos daktaras speclalifikal 

pripažins, kad Tave guli išgydyti, tad guli 
tikėti, Jog apturėsi nuo profesionališko 
daktaro gydymų ir pritaikytas, spec.inliS- 
kal sutaisytus liokarslas, kurios kaip tūk
stančius t.eip ir tavo gali paliuosuotl nuo 
ligos jungo, šviežiai užpuolusių arba Ir 
užsenėtų visokių ligų, teip-pat nuo: išbė
rimo spuogais, niežėjimo kūno, negero 
kraujo, silpnų ir nesveikų nervų, skaudė
jimo ir svaigimo galvos, nedirbinio ir už
kietėjimo vidurių. Nuo saužagystės sėklos 
nubūglmo, nerimastingumo abolno ir ly
tiško nusilpnėjimo, skaudėjimo strėnose, 
kojose bei rankose Ir sąnariuose, kosėjimo, 
skrepliavimo—bronchitis, visokių slogų, 
Inkstų ir užsikrečiamų puslapių ligų ir 
kitų, kurios tik varginimui žmonių už
puola, visas išgydomas ligas, BE PEI
LIO. BE OPERACIJOS.

UŽ TA! l'hilad. M. Klinika geriau Ir 
greičiau už kitus teisingai visokias ilgas 
gali išgydyti, kad vartoja kiękvienam ligo
niui speciališknl sutaisytas liekarstas iš 
naujausių ir seniausių, didžiausių mok- 
šilučių profesorių išrastus medikamentų.

A Philadelpliios M. Klinika yra ofiel-Z ališkal paties gubernatoriaus legalizuota, 
f VYRAI ir MOTERIS, reikalaudami
’ kokios nors rodos, ateinant arba rašant vi- 
5 suda adresuot reik teip:

J The PHILADELPHIA M. CLINIC 
f 1117 Walnut St. Philadelphia, Pa.

Ateinantiems asabiškai ofiso valandos iA 1 yra šios: A
Nuo 10 Iš ryto iki-I po plot. Nedėl. nuo B 

v 10 iki 3. Utarn. ir l’ėtn. nuo 6 iki 8 vak. ■

§ 
Si

OPPISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

AKIS 
a p ž iū- 

rime 
ir prirenka- 
me Akinius

Aki<l Specljalibtas

399 a Broadway boston 
arti E Street

Yra geriausis Gydytojas-specialis- 
tas, kuris išgydo vyrų, moterų ir 
vaikų ligas pagal naujausį būdą. Ne 
jokis gydytojas taip pasekmingai 
neišgydo, kaip męs. Ypatingai grei
tai išgydomo Kraujo ir odos chroniš
kas ligas. Apie išgydytas Inkstų, 
Pūslės, Nusišlapinimo, laukan ėji
mo organų, Plaučių, Reumatizmo, 
Kaulų, Sąnarių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės li^as 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
BOS1ON, MASS.

95 akrų farma, Worcesterio pav. 
Mass, vals., apie dvi mylios iki 
geležinkelio stoties Williamsville, 
4 mylios iki Barry, 4 mylios iki 
Templeton, 8 mylios iki Gardner, 
Mass. 40 akrų dirbamos žemės ir 
pievos, 55 akrai miško, apie 500 
pušiy, geras materijolas dėl bu- 
davojimo, keli kaštonai, aržuolai, 
klevai ir kiti medžiai, 40 obeliy, 
18 grūšiy; 6 kambariy namas, klo
jimas 20x30, kūtė 40x50, pastogė 
dėl malky 20x35; su šia farma 
parsiduoda visas namo forničias, 
6 karvės, 3 teliukai vieno meto 
senumo ir 3 teliukai 6 mėnesiy se
numo, 1 arklys, 3 kiaulės, 15 viš
tų; 20 bušelių bulvių ir kitoki dar
žų javai, 35 bušeliai avižų, 15 to
nų šieno dėl užlaikymo 8 karvių 
per čielus metus, 8 akrai rugių, [2 
vežimai, 3 plūgai, akėčios, 1 šie
nui pjuti mašina.

Prekė $3500 dolerių. Savinin
kas turi neatbūtinai parduoti iki 
1-mai gegužės, todėl jei nori pirk
ti FARMĄ PIGIAI, tai kuogrei- 
čiausia atsišauk pas

lietuviškąi-lenkiškai-rusiškas

daktaras
Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 >
metų, kaip aš pasek
mingai gydau ir at- ' > 
lieku operacijas. Te- 
myk!!! Neik j ieškot < A 
manę į aptieką ant v " "
kampo po mano ofisu, bet lipk 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir-

TEISINGIAUSIA A EI'T’IT’IZ A 
IR GERIAUSIA Ari I F* i\ A

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

> SO. LiOSTOIN. MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

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

Jis tik jsenino šaltį ir paskui 
turėjo gulėti per savaites

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

ihuhv viiov nuvuptua UUILUI, U VII“ i 

gui ju ant lentos didelėm raidėm pavašy- Į 
ta ‘‘Lenkiškas Daktaras”. Offiso va-', 
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po į 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

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

Telephone Richmond 1067-R.

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

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

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

Jau išėjo iš spaudos antroji padidinta laida

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

JĖZAUS DRAUGIJA
ARBA JĖZUITAI

Kas jie per vieni ir kaip jie baž
nyčių 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 prisakymų. Tuo tarpu, 
ant lezuity ilgai rėmėsi l<a-ant jezuity ilgai rėmėsi 
taliky bažnyčios galybė. Kri
tikuodami jėzuitus, męs tuo- 
mi pačiu judiname pačios 
bažnyčios pamatus.

Kiekvienas privalo nusi
pirkti šią knygelę netik sau, 
net 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.

NAUJA IR PUIKI KNYGELE

“PASLAPTIS”
Knygelę parengė SENAS VIN

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

“LAISVĖ”
2 42 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Macohcas, Macochienė ir Olesinskis kalėjime.

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

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

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

Kaina 15 centu.
Norinti gauti tą knygelę kreipkitės šiuo adresu:

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

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

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

ir Kruvinosios ...
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo 1
Gyd. del neinalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui 

Galvos Skaudėjimo
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduoles nuo Grippo 
Plaukų Apsaugo toj as 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuoKepenų 
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 
Rožės Balsamas -
Kinder Baisumas -
Bobriaus Lašai -
Švelnintojas - - . .
Kraujo Valytojas -
Nervų Ramintojas -
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus ...
Groblevskio Pleisteris 

(Kaštavolo) -
Ramada Plaukams - 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riernens 
Vengriškas Taisytojas Osų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės ... 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

'50.060 Rata liūgų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGA 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 ^2 Washington St.

25c. 
50c. 
25c. 
15c 

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

$2.00 
$1.00
$1.25vienais AR NORI

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

itai nori, o nežinai kur ju gaut? 
Jeigu taip, tai atsiusk savo pil
na ir aisz.ku adrosa, o asz tuo- 
Jaus ta Katalioga ir tas sztukaa 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZL1KAS, 
(MAGIKAS)

3250 Union Ave., CHICAGO, ILL.

lt doesnT pay to 
your Health

Ar atėjai kada namo drebėdamas, su 
skaudančia galva, krūtinėje diegimais sope / '

galo gerklės ir gulėjai kėlės savaites?

> Dr. Richter’io '

PAIN-EXPELLERIS
tas ištikimas senas naminis vaistas duos 
pagalbą ir prašalįs ilgą vargą jeigu 
urnai vartosi.

Visuomet namuose turėk bonkutę.
Platins nurodymai apvynioti apie 
bonką. 25c. ir 50o. aptiekose.

Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir 
žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo.

25c.
25c.
26c.
50c.
15c.
25c.

$1.00
25c.

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

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston.

M
M

M
I

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

• ..... ĮTrft

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

Agentą P. Bartkevičią, 
877 Cambridge St.,

E. Cambridge, Mass.

1 Telefonas Richmond 22126
: ,, 2788-J

i Dr. David W. Rosen 
321 Hanover Street 

BOSTON, MASS.
Į Mūno ofise galite susikalbėti vi

sose kalbose.
I VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte 

Nuo 2 iki 8 ir nuo 7 iki 8 vak.

GERIAUSIOS IR
AKYVIAUSIOS KlNYMUo
Kiekvienam perskaityti yra šios: 

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

inkvizicijos laikų)..............
M aižiusius.......................................
Kovos Šviesos su Tamsa...............
Negirdėtas tikras Atsitikimas.......

Reikalingi agentai.
F. MILOŠAUSKIS

25 — 2nd St., So. Boston, Mass.

$1.25
$2.00 
$2.00

$50
Kiekvienas lietuviškas štornikas taip

gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi- 
Širkti ir nereikalautų išduoti pinigus 

oyanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Stornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir narduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

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

F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St., New York.
Rlchter'io Congo Plllės yra gerės quo viduriu sukietėjimo. 25c. Ir 50c




