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Didžiausios vėtros ant di
džiųjų ežerų.

Chicago, 12 d. lapk. — Ant 
didžiųjų ežerų Superior, 
Huron ir Erie šiąnakt siau
tė baisiausios vėtros. Nuo
stoliai siekia kelis milijonus 
dolerių. Pakraščiais ežerų 
parlaužta daugybės telegra
fo stulpų.

Ant ežero Huron nusken
do tavorinis garlaivis. Žu
vo 40 žmonių. Abelnas skai
čius nuskendusių siekia 60 
ypatų.

Net seni žmonės nebeat
mena tokių audrų. Dau
giausia nukentėjo Clevelan- 
das. Tenais audra pridarė 
nuostolių ant $2,000,000. 
Dešimts žmonių nuskendo, 5 
užmušta.

Clevelande prisnigo net 
12 colių.
Baisus žemės drebėjimas.

Žuvo 200 žmonių.
Lima, 12 d. lapk. (Pietinė 

Amerika). Abagay provin
cijoj buvo baisus žemės dre
bėjimas. Miestas Abagay 
visiškai suardytas. Tūks
tančiai žmonių likosi be pa
stogės. 200 žmonių užmuš
ta.
50,000 bedarbių, kada pasi

baigs darbai prie .Pa
namos kanalo.

Darbai prie Panamos ka
nalo jau visai baigiasi. Te
nais dirbo 5,000 amerikiečių, 
40,000 negrų, 4,000 ispanų, 
daugelis italų ir tt.

Jie dabar netenka darbo 
ir pradeda užplūsti ir taip 
jau didelę bedarbių rinką. 
Vieni vyksta į Suv. Valsti
jas, kiti į Argentiną.
Amerikos Darbo Federaci

jos suvažiavimas.
10 d. lapk. Seattle, Wash., 

prasidėjo metinis suvažia
vimas Amerikos Darbo Fe
deracijos.

Nekurie pirmeiviškesni 
delegatai jau užsipuolė ant 
prezidento Gomperso, ku
ris puotauja su fabrikan
tais, kada tūkstančiai žmo
nių likosi be darbo.

Rinkimai Ohio pavyko 
socijalistams.

Rinkimai Ohio pavyko so
cijalistams. Visur skaičius 
balsų, paduotų už soči j a- 
listus, užaugo.

Drg. A. Ž. rašo “Laisvei” 
iš Youngstowno, Ohio. — 
Nors rinkimuose laimėjo re- 
publikonai, vienok socijalis- 
tai jau pralenkė progresis- 
tų Roosevelto partiją. Soci- 
jalistai gavo 1,324 balsus, o 
progresistai tik 1,189.

Prieš du metu socijalistai 
nei pusę tiek balsų nebuvo 
gavę. Iš lietuvių ūkėsų veik 
visi balsavo už socijalistus, 
išskyrus kelis.
Veža maistą badaujančiam 

miestui.
Proctor, Vt. miestelio gy

ventojai galutinai pritrūko 
maisto. Ugnelė sunaikino 
namus, kur buvo krautuvės. 
Badaujantiems padegėliams 
veža maistą specijališku 
traukiniu.
Teisėjui grąsina mirtim, jei

gu moteris bus pakarta.
Connecticut valstijoj tūla 

moteris Wakefield, nuteista 
ant pakorimo, nes ji buvo 
priežastim savo vyro nužu
dymo.
Naujosios Anglijos moterįs 
subruzdo protestuoti. Tei
sėjas, kuris ją nuteisė, jau 
gavo grąsinančių laiškų, jog 
jam gręsia mirtis, jeigu ta 
moteris bus pakarta.

biuro- 
prita-

Rusijos erelis, kuris tykoja pražūties visų kitif tautų, 
tarp jų ir lietuvių, papuolusių to plėšraus erelio na- 
guosna. Lietuviams, finams, lenkams, žydams, latviams 
ir daugeliui kitų tautų cariškas erelis užkerta kelią prie

laisvės ir šviesos. .
Kas pritaria cariškam erehui ■ 

kratija ir kiti tamsus gaivalai. Is lietuvių jam 
ria Yčo ir Laukaičio partija,

fe®
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Vilsoniūtės šliūbinės drapa
nos kaštuoja $5,000.

Išteka prezidento Wilsono 
duktė, Miss Jessie. Vienos 
tik šliūbinės drapanos kaš
tuos $5,000. Vestuvių “ca
ke” vertas $400.
Blaivininkai nori padaryti 

“sausomis” visas vals
tijas.

Columbus, Ohio. — Čia at
sivėrė posėdžiai prieš-saliū- 
ninės draugijos. Bus per
mainyta tos draugijos kons
titucija toje linkmėje, kad 
galima būt pavaryt dar di
desnę, nei ikišiol, agitaciją 
už saliūnų panaikinimą.

Blaivininkai džiaugiasi, 
kad per paskutinius rinki
mus skaičius balsų už kandi
datus paaugo.

Ateivystė spalių men.
Spalių mėn., kaip parodo 

valdiška statistika, į Suv. 
Valstijas atvažiavo 126,180 
ypatų, tai yra 43,803 dau
giau, negu tuo pačiu mėn. 
pereitais metais.

Pirmą vietą užima italai.
Sulzeris reikalauja algos.
Prašalintas nuo New Yor- 

ko valstijos gubernatorys
tės Sulzeris betgi skaito 
dar save gubernatorium. Už 
spalių mėn. jisai reikalauja 
$430.00.

Tik vargiai begaus.
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Japonai kviečia Rooseveltą.
Tokio 13 d. lapk. Japonų 

Harwardo kliube perėjo re
zoliucija pakviesti buvusį 
Suv. Valstijų prezidentą 
Rooseveltą kalbėti Japoni- 
jon. Jisai turįs suvienyti 
Suv. Valstijas su Japonija 
bendrame, draugiškame vei
kime.

Ir artistams vargas.
Vokietijoj daug triukšmo 

sukėlė tūla knyga, kurią pa
rašė viena žinoma artistė a- 
pie artistų vargus.

Pasirodo, kad iš 2,112 ar
tistų — 315 gauna nuo 15 iki 
25 dolerių į mėnesį. 317 ar
tistų—gauna nuo 40 iki 50 į 
mėnesį. Dauguma artistų 
turi darbo tik 6-7 mėnesius 
ir uždirba į metus 250 dol.

Taigi dauguma artistų iš 
savo algų jau negali pragy
venti.
Chinijoj nėra parlamento.
Prezidentas Yuan-Shi-Kai 

elgiasi neblogiau, kaip Rusi
jos caras. 300 parlamento 
atstovų, kurie nemokėjo 
prieš jį nuolankauti, išvai
kyta.

Vietoje parlamento mano
ma įtaisyti kokią tai tarybą.

Pietuose vėl rengiamas su
kilimas.

Skęsta laivas.
Į Lisaboną praneša bevie- 

liniu telegrafu, jog netoli 
Portugalijos pakraščių 
skęsta vokiškas laivas, kuris 
veža Pietų Afrikon 300 kar
eivių. •

Amerikos jūreiviai pas 
popiežių.

Keli Suv. Valstijų kariški 
laivai dabar randasi Italijoj.

100 jūreivių nuo kariško 
laivo “Arkansas” aplankė 
popiežių. Tasai juos palai
mino.

Dar vieną kartą kryžius 
palaimino kardą.
Franci jos moterims teisės?

Atstovas Fra nei jos parla
mento, Andrieux, praneša, 
jog jisai šiomis dienomis 
įnešęs parlamento apsvars
tymui billių apie suteikimą 
moterims lygių balsavimo 
teisių.

Reikia pasakyti, kad Fran 
ei jos moterų judėjimas ga
na silpnas.
Vokiečių socijalistų laikraš

ti j:.
Vokiečių unijos, kurios ei

na išvien su Socijalistų par
tija, spausdina kas savaitė 
3,000,000 savo leidinių.

Soči j ai demokratų partija 

turi 90 dienraščių, kurie iš
eina 1,500,000 egzemplio
riuose kasdien.

Kooperatyviškų laikraš
čių kas savaitė išeina 600,- 
000 egz.

Na, o lietuvių?
Karalius ir rašytojas.

Garsiausi Anglijos dra
maturgą Bernardą Shaw 
kviečia atvykti Amerikon 
skaityti prelekcijų. Dra
maturgas atsako: Maš va
žiuosiu, jeigu su manim ir 
Prūsų Vilius važiuos”.

Rašytojas sako,*kad jisai 
nėra žemesnis už karalių.

Klioštoriai Portugalijoj.
Kada revoliucijonieriai 

nuvertė nuo sosto paikšą- 
karalių ir įsteigė republika 
—tuomet buvo konfiskuota 
tautos nuosavybėn daugelis 
klioštorių dvarų.

Betgi vienuoliai nepasida
vė. Jie kreipėsi prie sveti
mų valdžių, prašydami už
tarimo. Už vienuolius užta
ria Franci j a ir Vokietija.

Tautų konferencija.
Berlyne prasidėjo posė

džiai tautų konferencijos 
dėl džiovos. Konferencijoje 
dalyvauja 24 valstybių at
stovai.

žydelį Beilj išteisino, bet 
žydų tautą apkaltino.

Kijevas, 10 d. lapkr. Pri- 
saikintųjų teisėjų teismas 
išteisino žydelį Mendelį Bei- 
lį, kuris buvo kaltinamas 
užmušime vaiko krikščio
nies Juščinskio, su tikslu pa
naudoti jo kraują dėl žydų 
religijos tikslų.

Vienok rusiškas teismas 
savo nusprendime pasakė: 
“Beilis nekaltas, žmogžudy
stę atliko kokia tai kita, ne
žinoma, ypata, su tikslu pa
sinaudoti krikščionišku 
krauju.”

Tai teismas pripažino, 
būk tai esąs galimas daik- 

žudyti krikščionis. Tai yra 
didžiausias įtarimas. Tą at
meta vyriausi pravoslavų ir 
katalikų kunigai, kurie tvir
tina, kad nei žydų tikybinė
se knygose, nei augščiausių 
rabinų moksle — tokių lie
pimų ir patarimų nėra.

Vienok patsai Beilio ištei
sinimas jau parodo, kad ka
zokiška valdžia pasibijojo 
civilizuoto pasaulio protes
to. Viso pasaulio laikrašti
ja plačiai apie tai rašė.
Nori, kad Juščinskis būtų 

šventuoju.
Kijevo juodašimčiai įtai

sė šv. Sofijos bažnyčioj pa
maldas už vėlę nužudyto 
Juščinskio. Jie reikalauja, 
kad tasai nužudytas 13 me
tų vaikas būtų pripažintas 
šventuoju.

Beilis važiuos į Ameriką.
Beiliui jau pasiųsta pini

gų iš Philadelphia, Pa. Jį 
kviečia į čion jo giminės. 
Beilio giminės bijosi, kad 
jo juodašimčiai nenužudytų.

Ir čia bus biznis.
New Yorko turtingi žydai 

jau nori padaryti iš Beilio 
tragedijos puikų biznį. Bei
lis bus vežiojama^ po visus 
Amerikos miestus. Kada ji
sai sėdės ant scenos, tuo
met kokis nors lektorius ar 
oratorius pasakos apie žydų 
padėjimą Rusijoj.

Be abejonės, tokiu būdu 
pavyks surinkti daug pini
gu.

Kalinių retežiai.
Teisių ministerija išaiški

no, kad ranku retežiai ne- z v
galį būti užmaunami šiems 
kaliniams: 1) kurie jau yra 
sukaustyti kojų retežiais; 
2) kurie turi teises naudo- 
ties palengvinimais; 3) se
niams; 4) moterims ir ne
pilnamečiams, neturintiems 
dar 17-kos metų ir 5) kali
niams - kareiviams, išsky
rus tik tuos, kurie buvo su
imti bebėgant iš kareiviavi
mo.

Dantistų daugybė.
. Varšavoj bus netrukus 

kvotimai dantistams, kurie 
mokėsi Varšavos, Lodziaus 
ir Gardino dantistų mokyk
lose. Iš vienų tik trijų Var
šavos ir vienos Lodziaus 
mokyklos stoja kvotimuos- 
na apie 700 dantistų; išviso 
gi kvotimus žada laikyti ligi 
1,000 dantistų. Dauguma— 
žydai ir žydės.

Jau ir dantų pas žmones 
nebus, kiek.privis tų danti
stų.

Ir vėl baisi gelžkelio nelai
mė.

Maskva, 5 d. lapkr. Ir vėl 
20 žmonių užmušta ir 20 
sunkiai sužeista, kada eks
presas tarpe Maskvos ir Ka- 
zaniaus nubėgo nuo relių.

Dūma nedavė žydams teisių 
Iš to skriauda ir lietuviams

St. Peterburgas, 12 d. lap
kričio. — Dūma dauguma 
balsų atmetė konstitucijines 
partijos billių suteikti žy
dams tiesą gyventi visoj Ru
sijoj. Dabar žydai labai su
sigrūdę Lenkijoj ir Lietu
voj. Iš dalies tas yra prie
žastim tautiškų vaidų. Jei
gu žydams būt pavėlinta ap
sigyventi visoj Rusijoj — ir 
jiems tas išeitų ant naudos 
ir Lietuvoj jų praretėtų.
Džiaugiasi iš amerikiečių 

pinigų.
“Lietuvos Žiiios” ir “Vil

tis” gavusios žinią iš p. Ba
sanavičiaus, kad jau vežama 
į Vilnių 40,000 rublių — la
bai iš to apsidžiaugė, vadin
dami tą žinią “linksma nau
jiena”.
Saliūninkams visur sekasi.

Šiančiuose, Kauno prie
miesty, gyvena labai daug 
Kauno fabrikų darbininkų. 
Didžiuma darbininkų amži
ni girtuokliai. Kiti taip 
prasiskolina saliūninkams, 
kad šie paduoda teisman. 
Žiūrėk, fabrikos kontora ir 
gauna pranešimą, kad iš
skaitytų iš algos.

Nekuriems girtuokliams 
tokiu būdu susirenka tokių 
išskaitomųjų iš algos skolų 
į 100 rublių.

Ten, kur viešpatauja tam
sybė ir girtuoklybė, geriau
sia sekasi carui, šnipui, po
pai ir kunigui.
Kiek Vilniuj yra gyventojų?

Vilniuje yra 230,000 gy
ventojų. Lenkų su lietu
viais yra 90,311. Statistika 
neparodo, kiek yra vienų lie
tuvių.

Žydų Vilniuje yra 77,533. 
šventam Juozapui nesiseka.

Kunigai turi įsikūrę Kau
ne, Panevėžy, Šiauliuose ir 
kitur Juozapines darbinin
kų draugijas. Tik toms 
draugijoms nesiseka.

Štai Panevėžio skyriuje 
atrasta 70 narių, kurie jau 
per septynis mėnesius hei 
kapeikos nėra mokėję.

Vakaras Žagarėje.
Šią vasarą, liepos 7 d. bu

vo perstatytos trįs komedi
jos: “Gaila ūsų”, “Be šulo” 
ir “Dėdė atvažiavo”. Po vai
dinimo šokiai, žaislai ir tt. 
Lietuviai net tris gegužines 
yra suruošę savo privatinės 
mokyklos naudai. Ugnage- 
sių draugija, kuri įkurta 19- 
02 m. irgi savo naudai buvo 
suruošusi gegužinę. Toje 
gegužinėje dalyvavo latviai 
ir lietuviai, žaisluose persi- 
skirdami į du ratu: viename 
buvo dainuojama lietuviš
kai, antrame — latviškai. 
Ugnagesių gegužinėj buvo 
ir svaiginančių gėrimų. Rei
kia tečiaus pastebėti, kad 
latviams ir pirmos dvi gegu
žinės yra davusios gerą pel
ną, nors svaiginančių gėri
mų jose nebuvo.

Visi geria.
Papilys, Ežer. pav. Mu

su miestelis nedidelis, bet di- v 7
dį triukšmą daro su savo 
girtuoklyste ir ištvirkimu. 
Užėjus rudeniui, kada lau
kai nuvalyti, žmonės ima 
baltakę maukti. Ant jos su 
lengvumu ir meilumu pralei
džia taip sunkiai uždirbtą * 
skatiką. Girtuoklyste pas 
mus turi gerą dirvą, nes ge
ria seni, jauni ir moterįs. 
Kiti net ir galą gauna, o jau
nieji, paragavę degtinės, į 
niekšus virsta.
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Kryžiaus kare prieš 
svietiškas mokyklas.

Revoliucija Colorado 
valstijoj.

Laisvietis.

žada labai

. • o Daugelio nuomonės buvo labai panašios vie-Laisves moterų numerį' i-’-?—- 4-*xxzx xx

—“ženyba ir žmogaus gy
venimo siekinys” jau išėjo 
atskiru leidiniu (10c. knyge
lė). Kaip žinoma, autorium 
tos knygelės yra amerikie
čiams gerai pažįstamas drg. 
Barabošius. Originalių raš
tų ženybiniam klausime lie
tuvių raštijoj veik nėra. Ba- 
rabošiaus knygelė užkemša 
tą-spragą. [

17 cnlzA cL-aitvI-niai onia Tuomi ir užbaigsiu. Skaitytojai, kurių 
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Apie poną živatkauską.
Sakome “poną” Živatkau

ską, bet ne “draugą” Živat
kauską, nors jisai ir priguli 
de nomine (iš vardo) prie 
Lietuvių Socijalistų Sąjun
gos ir nors pernai rudenį, 
kada jį.Mass, valstijoj sua
reštavo, “Laisvė” apgynė 
jį. Taigi apie p. Živ. liogiką 
rašo “Pirmyn” N32. Socija- 
listams tasai “Pirmyn” 
straipsnis verta perskaityk 
ti. Ne tik apie p. Zivatkaus- 
ką, bet ir apie kitus socija- 
listiškus politikierius “Lais
vė” greitu laiku 
daug parašyti.

Laisvoji sakykla.
Nervų ligos didinasi!

Gerbiama “L.” redakcija
Ligišiol nervų liga “Tėvy

nėj” sirgo tiktai vienas re
daktorius, o dabar turbūt 
susirgo ir -visi gizeliai, nes 
jokios tvarkos nėra.

Keliolika savaičių atgal, 
Hazleton, Pa., susitvėrė SL 
A. kuopa net iš keliolikos 
narių. Kaip girdėjau, tat 
daugumas negali sulaukti 
organo. Kiti gauna net po 
tris egzempliorius. Turbūt, 
perdaug reikia išnaudot sa
vo smegenis dėl sufabrika
vimo protestų.

Neseniai -parašiau kores-

“Saulė” pranašauja.
“Saulė” (N90) ąakosi nu- 

pranašavusi “Laisvosios 
Žmonijos” žuvimą. Dabar 
ta pati “Saulė” pranašau
janti dar kokio tai laikraš
čio žuvimą^ Nepasako tik 
kokio.

Išties, laikraščių pasiro
dymas ir žuvimas tik paro
do, kad daugelis žmonių 
svajoja apie laikraščius, ne
turėdami nei mažiausio su
pratimo apie jų vedimą nei 
iš finansiško, nei iš grynai 
laikraštinio atžvilgio.

Subankrūtyjimas kokio 
nors laikraščio labai blogai 
atsiliepia ant žmonių atsine- 
šimo linkui visų laikraščių.

Pereitame “L.” num. nu
rodėme į visą eilę naujų su
manymų. Žinoma, daugelis 
iš tij sumanymų pasirodys 
tik prieškalėdiniais sapnais.

Suvienyjo ar pakrikdė?
Basanavičius su Yču išva

žiavo Lietuvon, gabendami 
Vilniaus svetainei pastatyti 
kokius 45,000 rublių. Tiedu 
vyrai savo atsiliepime - atsi
sveikinime sakosi sudrū ti
nę lietuvius vienybėje ir tt.

Mūsų žodis ant to pasigy
rimo toks: ponai Basanavi
čius ir Yčas sukompromita
vo tautus namų idėją tarpe 
šviesesnios, svarstančios ir 
darbščiausios liet, visuome
nės dalies. Jeigu būtų tasai 
politiškas chamas p. Yčas li
kęs namie ir jeigu būtų elg
tasi bepartyviškai, gražiai 
—tuomet būt surinkta dvi
gubai tiek. Ponai Bas. ir 
Yčas nesukvietė vienybėn iš
eivių, bet prisidėjo prie su
vienysimo klebonijų su sa- 
liunais ir šiaip jau barškan
čiais gaivalais.

Dar vieną išvedimą drą
siai galima padaryti — tai 
apie p. Basanavičių. Jisai 
šiuomi kart pasirodė, kaipo 
gabus kuniginis politikie
rius, kaipo žmogus,nemokąs 
į dalykus giliau pažvelgti ir 
męs tikimės, jog tą jo pasi- 
tarnavimą apvertins kada 
nors Seinų vyskupijos kuni
gai, išrinkdami jį į Dūmą, 
kad ten dar geriau paaiškė
tų p. Bas. veidas.

Iš Colorado valstijos atei
na tokios žinios, tarytum,fe
nais verda tikroji karė. Ka
pitalistiški dienraščiai skel- 
bia, kad mainieriai yra ap
siginklavę šautuvais, kad jie 
užmušinėja skebus ir val
džios agentus. Kasdieninės 
telegramos nuolat praneša 
apie sužeistuosius ir užmuš
tuosius.

Męs pažiūrėsime dabar, 
kaip ištikrųjų einasi Colora
do valstijoj! Męs pasaky
sime, jog fenais dedasi dar 
baisesni dalykai, ne kaip dė
josi W. Virginijoj./

Razbaininkų ir detektyvų 
kompanija yra puikiai apsi
ginklavus. Jie tarnauja ka
pitalistams. Jie veikia, kai
po įgaliotiniai šerifo ir turi 
tiesą areštuoti jiems nepa
tinkamus žmones. Tokie 
razbaininkai neturi dėl dar
bininkų nei mažiausio pasi
gailėjimo.

Todėl męs klausiame: ar 
turi tiesą žmogus apginti 
savo gyvybę, savo tiesas? 
Suprantama, kad turi ir to
dėl daugelis Colorado valsti
jos mainierių gina savo tie
sas su ginklu rankose.

Kaip rašo unijiniai laik
raščiai, tai tiems detekty
vams turi apmokėti valstija. 
Taigi, jie gauna algas už 
žmonių žudymą. Jie gauna 
algas iš tų pinigų, kuriuos 
sudeda patįs žmonės, patįs 
larbininkai. Darbininkai 
patįs apmoka už savo pačių

“Lietuvos” inkorporavimas.
Pono Olszewskio organas 

praneša apie “L.”biznio in
korporavimą ant $100,000. 
Laikraštis bus suvienytas su 
knygynu.

Gaila, kad “Lietuva”, taip 
mėgstanti kalbėti apie “Ke
leivio” žydiškumą, šiuo žy
giu nieko nesako apie savo 
francūziškumą... Jeigu prie 
to viso pridėti p. Balučio ru- 
sicizmą — tai galima bus pa
sidžiaugti iš naujos interna- 
cionalkos ant Halsted gat
vės.

Męs betgi norėtume žino
ti, kas tasai francūzas, ku
ris sykiu su p. Olszewskiu 
“apšvietą” platins?!

Biznis, tai biznis!
“Dilgėlėms” praneša 

Vilniaus, kad ten lietuviu 
fabrikoj “Vilijoj” buvo ma
žas streikas. Apie tą strei
ką nei vienas Vilniaus laik
raštis nei per pusę lūpų ne
užsiminė... nes jiem duoda
mi apskelbimai.

Kur tų vilniečių europiš- 
kai - feodališkas prakilnu
mas? Kokie jie smulkus biz- 
nieriukai!

Todėl mainieriai dabar 
Šaukia: “šalin kapitalistiška 
valdžia, kuri bernauja kapi
talistiškai gaujai ir nepaiso 
žmonių reikalu!”

Kompanijų agentai tran
kosi po visą šalį, jieškodami 
streiklaužiu.

Persergime lietuvius-mai- 
aierius, kad nevažiuotų į 
Colorado, kad nepasigundy- 
tų gražiais žodeliais tų plėš
riųjų žvėrių.

Kaip rašo mainierių laik
raštis, razbaininkiškų de
tektyvų kompanijos nese
niai gavo puikiausios rūšies 
šautuvus, kuriais per minu- 
tą galima užmušti 250 žmo
nių. Tais šautuvais jau 
darbuotasi.

Valdžia sutinka su tomis 
zisomis šunybėmis. Ji duo
da dar milicijonierių pagel- 
bai kompanijoms.

Colorado gubernatorius 
grasina partraukimu fede- 
rališkos kariumenės! Colo
rado gubernatorius nieko 
nedarė, kada razbaininkai 
užmušė dienos šviesoje uni
jos delegatus! Gubernato
rius nieko nedarė, kada ke
lios jau dešimtįs streikierių 
nuvaryta į kapus! Guber
natorius liepia nusiginkluo
ti mainieriams, bet jisai pa
taikauja apsiginklavu
siems detektyvams.

Ar neaišku dabar, kaip el
giasi valdžia?

Nepaisant to, Colorado 
mainieriai laikosi drūčiai. 
Tarpe jų viešpatauja solida- 
riškumas. 95 procentai 
mainierių streikuoja. Aiš
kus dalykas, kad juos nega
lima pamainyt skebais.

Jeigu visi mainieriai būtų 
puikiai susiorganizavę viso
se Su v. Valstijose, jie galėtų 
apskelbti generališką strei
ką, kaipo protestą prieš ne
siliaujančias šunybes mainų 
baronų ir valdžios.

Lietuviai - mainieriai! Ne 
zažiuokite į Colorado. Rem
site savo brolius. Rūpinki
tės auginti organizaciją, ku
ri yra didžiausias ginklas 
kovoje.

Jūs matote, broliai, kac 
darbininkų kova už tą men
ką pragyvenimą darosi vis 
sunkesnė. Mūsų priešai po 
savo puse turi detektyvus, 
valdžią, skebus. Mūsų g 
didžiausias ginklas — tai 
mūsų vienybė ir susiprati
mas.

Mus išgelbės tik unijos ir 
Socijalistų Partija.

Mūsų dvasiški j a vis dau
giau įsidrąsina kovoti prieš 
oubliškas mokyklas. Kaip 
t os laikraščiai, taip ir pa
mokslininkai pradeda jau 
skelbti, kad publiškos mo
kyklos tvirkina vaikus ir 
platina socijalizmą. Ypač 
jie prikaišioja dabartinei 
mokinimo sistemai, kad ši 
sugadina prakilniausius mo
ters jausmus. Tūlas jėzui
tas, tėvas Crandall, tvirti
ną net, kad išauklėtos pub- 
, iškošė mokyklose merginos 
yra palinkusios prie paleis
tuvystės, prie nenormalinio 
šeimyniško gyvenimo, prie 
persiskyrimų. Tojo kunigo 
Išmanymu, tatai yra todėl, 
kad merginoms neįskiepija
ma religijos jausmai. Per
tai turi griūti dora, religija, 
šeimyna ir visi šių dienų 
“šventieji” pamatai.

Tai kaip auklėti mergi
nas, kad iš jų išeitų puikios 
moterįs? — paklaustume 
męs to kunigėlio. Jis greitai 
duoda atsakymą. Tyrų ir 
prakilnių moterų, nesutep
ta sąžine ir pilnų pasišventi
mo, męs galime atrasti tik 
tarpe katalikių — sako jis. 
Katalikiška moteris likosi 
tokia iki šių dienų, kokia ji 
buvo prieš 1,500 metų.

Ant tų visų priekaištų 
puikįai atsako tūla moteris, 
kuriai teko gyventi katali
kiškiausioj šaly, būtent Me
xikoj. Tenais nėra publiškų 
mokyklų, ten ant moterų 
protavimo ir pajautimų per
dėm viešpatauja dvasiški j a. 
Ji viešpatauja ten vos ne 
nuo Kolumbo laikų. Kur, 
kur — bet jau Mexikoj, ro
dosi, turėtų būti tikra kata
likiška “dangaus karalystė 
ant žemės.”

Tuo tarpu, ką gi męs išti
krųjų matom? Baisi^ausį 
moterų pavergimą. Pačioje 
sostinėje, Mexico City, ge
rai pasiturinti mexikieciai 
laiko haremus, nei kiek ne- 
prastesnius, kaip turkai. 
Tuose haremuose surinkta 
gražiausios merginos dėl 
užganėdinimo vyriškių in
stinktų. Bažnytėlė tą ma
to, bet nieko nesako.

Štai jums ir katalikiškas 
idealas! Kiekviename Me- 
xikos kaimely, ant kiekvie
no skersgatvio mieste yra 
karčiamėlės, kur parsiduo
da gėrimas, vadinamas 
“pulque”, kuris panašus į 
nuodingai svaiginantį chi- 
niečių opiumą. Didžiuma 
vyrų ten prageria savo al
gas. Kas gi liekasi mote
rims ir visai šeimynai? Tos 
karčiamos atdaros visą nak
tį.

Kasžin, ar mūsų Ameri
kos kunigai norėtų nusiųsti 
savo gaspadines į tą Mexi- 
kos rojų?'

Tenais, kur katalikų baž
nyčiai nereikėjo kovoti su 
eretikais, su masonais ir 
kur yra silpnas socijalistiš- 
kas judėjimas, kaip Ispani
joj arba Mexikoj, ten męs 
nematome jokios apšvietos, 
jokio susipratimo. Ispani
joj 70 procentų nemoka 
skaityti, nei rašyti. Tas pats

pondenciją į “Tėvynę”. At
rašė, kad tilps sekančiam 
numery, bet praėjo ir trįs 
numeriai, o vis nėra. Iš ne- 
kantrumo parašiau laišką, 
bet gavau vėjo nuo Strimai
čio. Galų gale atsakė, kad 
redaktorius serga ir viskas. 
Man keista, kad ligoniai va
žinėja į prakalbas ir į poky- 
ius, geria vyną ir tt.

Burdingonas.
W. Hazleton, Pa.'

Taigi, to kunigo Grandai 
s’olbiamasis idealas, yra 
tamsiausios Praeities idea
las, nuo kuNn per varsnas 
dvokia baudžiavos kančiom.

Bostonietis.

Dėlei Lietuvos dienraščio 
šelpimo.

Gerbiamoji Rėdyste!
“L.” N 87, “Spaudos Bal

sų” skyriuje sako, kad Wor- 
cesterio socijalistų * kuopa 
padarė klaidų savo nutari
me remti “Lietuvos Žinių” 
dienraštį.

Dalykas buvo taip. Įne
šimą aš pats padariau. Iš- 
jradžių dauguma draugų ši
tuo mano įnešimu buvo visai 
neužganėdinti. Bet, paaiš
kėjus dalykui, kad kuniginė 
“Viltis” skubiai užbėga už 
akių — mūsų kuc^pa nutarė 
pavaryti agitaciją už pirm
eivišką dienraštį, renkant 
prenumeratas. Visi supran
tame, kad mūsų gyvenime 
visgi svarbesnę rolę lošia “L. 
Žinios”, negu kuniginė “Vil
tis”, kolei nėra mūsų pakrai
pos laikraščio.

Jūs dabar galite suprasti, 
kokia buvo mūsų nuomonė 
tame dalyke.

P. Dėdynas. 
Worcester, Mass.

Apie “Draugo” redak- 
torystę.

Gerbiamiejie:—
Tamstų nugirstos paska

los (N88), būk aš užimsiąs 
a. a. kun. A. Kaupo vietą, t. 
y., “Draugo” redaktoriaus 
vietą, neturi jokio pamato. 
Nei aš nesutinku su “Drau
go” pakraipa ir politika, nei 
“Draugo” leidėjai niekad 
nemanė ir negali manyti, 
kad pakvietus mane, laisvų 
pažiūrų asmenį, į “Draugo” 
.redaktorius.^ Šitos bepa- 
matingos paskalos turbūt y- 
ra kilusios iš to, kad, kun. 
A. Kaupui sunkiai sergant 
ir manęs jam asmeniškai 
prašant palengvinti jo rū
pesčius, pasiėmiau atlikti už 
ligonį/ korektos vedimo ir 
rankraščių kalbos taisyme 
darbą. Tai buvo tik prof e- 
sionalis darbas ir mano pa
žiūrų nelytėjo. Tęsėsi jis 
išviso dvi savaites, kol pa
aiškėjo, kad kun. A. Kaupas 
turės greitai mirti.

Su pagarba Kl.Jurgelionis 
Chicago, Ill.

Shakcspeare’o “Macbethas” 
lietuvių kalboj.

Gavome pranešimą iš p. 
Jurgelionio, kad dar prieš 
naujus metus apleis spaudą 
“Macbetho” liet, vertimas. 
Vertėjas sakosi patsai priki
šęs iš savo kišenės, kad tik 
tą veikalą išleidus. Vertė
jas tikisi, kad atsiras žmo
nių, kurie panorės užsipre
numeruoti “Macbethą.” (50 
centų už knygą). Adresas 
vertėjo: Kl. Jurgelionis
(Kalėdų Kaukė), 3327 Love 
avė., Chicago, Ill.

na kitai, todėl nesinorėjo to paties po kelis 
sykius kartot.

Dabar prieiname prie tų skaitytojų, ku-1
rie kritikuoja atskirus rašytojus. Daugiau- ......---------- -  ~~~
šia, kaip ir galima buvo laukti, kliūva pp. šidaro Brolis.
Sirvydui ir Tumui. i - • i

Tiktai vienas, iš daugelio tūkstančių ADl VlSHuOS
skaitytojų, būtent p. Nicnius iš Wilkes Bar- ‘ (Vaizdelis iš gyvenimo) 
re, sako, jog geriausia ir visapusiškiausia . -----------
parašyta kun. Tumo ir J. O. Sirvydo. Kame (Tąsa.)
apsireiškia tasai visapusiškumas, skaityto- Uršulė išėjo paskui, bet Alfonas tuoj 
jas taip ir nepasako. pranyko nakties tamsumoj, tik lengvi jo

Visai kitaip į tą tariamąjį visapusišku- žingsniai buvo girdėt, einant per nukritu- 
mą žiūri M. Mikalavičienė iš Waterbury, sius medžių lapus, bet ūmai viskas nutilo, 
“Ne tik neaiškus, bet, tarpais, ir melagin- tik palengva šlamėjo vėjo nešiojami iš vie- 
gas, — sako ji, — p. Sirvydo straipsnis. Ji- tos į vietą sudžiūvę medžių lapai. Uršulę, 
sai liepia išvyti iš savo tarpo saldliežuvius, uždarius duris, skubiai atsigulė.
Kokiu būdu tą galime padaryti, kada mūsų H.
moterįs neapsišvietusios? O tų saldliežu- Dienos slinko viena po kitai, Alfonas 
vių esama nuo senų laikų. Jų jau būta tuo- bastėsi iš vietos į vietą, taip buvo įbaugin- 
met, kada dar niekas nesapnavo apie mo- tas, kad net pora naktų bijojosi pernakvo

ti vienoj vietoj, nes policija jo jieškojo ne
tik jo namuose ir kaimynuose, bet ir aplin
kiniuose kaimuose. Policija juo toliau, tuo 
daugiau prasižengimų jam pradėjo užmėti- 
nėti, bet iš tiesų jo prasižengimas buvo vi
sai menkas: padarius pas jį kratą, buvo ras
ta apie keliatas nelegališkų knygelių.

Nors Alfono padėjimas buvo ir gana 
pavojingas, bet jis... nė ant valandėlės ne
užmiršo savo prižadėjimo paskirtam laike 
nueiti pas Uršulę.

Ji stovėjo prieš jį, žemyn nuleidus savo 
melsvas akutes, o jos veidas rodėsi taip liū
dnas, taip užgautas, kad liuesai buvo ma
toma, jog kokia tai nematoma paslaptis 
graužė jos sielą, neleisdama jai nei kartą 
linksmai nusišypsoti.

—Pasakyk man, Uršuliuke, kas tave 
taip kankina? Kodėl tu šiandien taip nepa
prastai nuliūdus?

—Nuliūdus, kad kankinuosi, bet tiek 
drąsos neturiu, kad pasakyti to nuliūdimo

terų teisių lygybę, o ypatingai tarpe fana
tikų, net ir tarpe kunigėlių, kurie ne tik 
suvilioja, bet ir nužudo savo aukas, kad 
paslėpus pėdsakas. Tų saldliežuvių tolei 
bus, keleik žmonija nenusikratys fanatiz
mo su visais prietarais ir kolei viešpataus 
šis neteisingas apgavysčių surėdymas. Ka
da męs, moterįs, apsišviesim ir suvieny- 
tom spėkom įgysim geresnę, tvarką, 
tada visi apgavikai - veidmainiai su savo 
plonais liežuviais patįs atsitrauks ne tik iš 
moterų, bet ir iš vyrų tarpo.”

M. Mikalavičienė teisingai atremia p. 
Širvydo priekaištą, būk mūsų laikraščiai 
pagadina moteris. Ji sako: “kiek aš mote
rų pažinau, o kurios tik skaito laikraštį, tos 
visados švelnesnės ir moka mandagiau ap
sieiti, nors, rodos, moterų laikraščio dar 
neturėjom. Nesakau, kad moterims ne
reiktų laikraščio. Moteris, žinoma, turi 
skirtingų reikalų, bet kam reikalingas bū
tų tasai didelis skirtumas, jeigu visi męs 
gyvenam tose pačiose sąlygose. Kuomet 
užmeta, būk vyrų laikraščiai sugadina 
švelnius moters jausmus, tai reikia užklau
sti, kodėl vyrų kumščios, daužydamos mo
terų žandus, nesugadina jausmų?”

Lietuvaite iš Washington© sako, jog 
savo amžy matė daug saldliežuvių, bet tai 
nebuvo susipratę socijalistai, bet buržuazi-

Po “Laisves pastoge.
—Už savaitės “Laisvėje” 

prasidės spausdinimas nau
jos Seno Vinco apysakos iš 
išeivių lietuvių gyvenime 
“Gyvas Grabe.” Vėliaus to
ji apysaka išeis atskiru lei
diniu.

Kiek redakcija sprendžia 
—apysaka turės gerą pasi
sekimą, kaip ir daugelis Se
no Vinco beletristiškų vaiz
delių.

J. Žebrauskas iš Canados mato p. Sir
vydo atsakyme kokius tai ypatiškumus su 
“Laisvės” leidėjais. Mūsų skaitytojas kly
sta. Jokių ypatiškų reikalų su p. Sirvydu 
neturėjom. Pagaliaus, p. Sirvydo pažval- 
gos ne nuo šiandien žinomos. Žebrauskas 
pataria daugiaus p. Sirvydui nesiųsti jokių 
užklausimų, nes esanti brangi vieta.

A. R-nė iš Rockford, Ill., įsiskaičius 
straipsniuose, prieina prie išvedimo, kad 
būtų labai gerai paleidus kokią nors mote
rį - organizatorę aplankyti lietuviškas ko- 
lionijas. Sutverus, tokiu būdu, moterų or
ganizaciją, nereikia ją palikti vien moterų 
organizacija, bet priskirti prie Sąjungos 
arba Socijalistų Partijos. Neabejotina, 
kad su laiku męs turėsime ir moterų tarpe 
gerų organizatorių.

Jonaitis iš Chicagos vadina kun. Tumo 
straipsnį “atsargaus jėzuito straipsniu.” 
Tumas bijosi, kad moterims sykiu perdaug 
teisių neduotų. To mums bijoties nereikia, 
les jos jų permažai turi.

Ūkelis iš Omaha, Nebr., smarkiai pasi
piktinęs p. Sirvydo atsakymu. Ne socijali- 
listai gašliai žiūri moterim į akis, bet palei
stuviai iš kapitalistiškos klesos.

J. Gvazdinskas iš Spring Valley, 
nesutinka su drg. Karaliaus pasakymu, 
riuo jisai nupeikia kovos būdą Angį i jos 
fragisčių. Gvazdinskas sako: “Kol vyrai 
turi užgriebę moterims teises, tai joms nie
kas negali paskirti kovos būdą. Juk ir jos 
vyrams neskiria, kaip kovot. Šiaip ar tai]) 
kalbant, bet nesulyginsi vyrų žudynių su 
sufragisčių žudynėm !b

J. Radžiūnas iš Verona, N. J., liepia re
dakcijai užklausti, kokiu tai stebuklingu 
būdu vyrai skaitomi apsišvietusiais iš tų 
pačių laikraščių, o moterįs ne? Juk apšvie- 
ta, rodosi, visiem vienoda.

V. Užkuraitis iš Canados neiškenčia 
nepasakęs kelių žodžių tiems kritikieriams, 
kurie, anot “Pirmyn”, dar neatliktą darbą, 
o jau ėmėsi kritikuoti. Užkuraitis sako, 
kad Tumo straipsnis daugeliu žvilgsnių esąs 
sumanesnis, ne kaip tūlų svietiškų visuo
menės veikėjų. Jisai pasigenda dar tokių 
veikėjų atsakymų, kaip Kapsukas, Anto
novas, Lizdeika, Dembskis, Beširdis. Tu
rime pasakyti, kad nei lizdeil-a, nei Demb
skis neatsakė, nors jiems ir buvo pasiųsta 
užklausimai. Kapsukui tuomet męs dar 
negalėjome pasiųsti užklausimo.

Labai daugelis skaitytojų stebinsi iš p. 
Griniuvienės. Vieniems išrodo, kad ji ty
čiom atsakiusi taip nayviekai. Kiti spren
džia, kad ji perėjusi atžagareivių pusėn. 
Gvazdinskas sako, kad Griniuvienė neturė
jus progos pažinti gyvenimo vargų.

Veik visi skaitytojai, be išimties, gi
ria straipsnius Baltrušaitienės, Smelsto- 
riaus, Bulotos, Bagočiaus. Michelsonas, 
kaip daugelis sprendžia, atsakęs lyg ir neno
rėdamas.

Nei vienas skaitytojas neišsitaria prieš 
anketą.

Al fonas iš dalies suprato, jog ją... kan
kina. jo meilė; jis matė iš visko, kad jinai 
jį myli, o tik nedrįsta jam išsireikšti. Al
foms atsisėdo sale Uršulės ir, iždėjęs savo 
ranką jai ant peties, pradėjo raminti.

—Aš nelaiminga! — drebančiu balsu 
pratarė Uršulė ir, abiem rankom apkabi
nus Alfono kaklą, giliai atsidusus, pradėjo 
verkti.

—Pasakyk, mano miela, kodėl tu jau
tiesi nelaiminga? Gal ir aš esu priežasčia 
tavo nelaimės? *

—Aš jaučiuosi nelaiminga todėl, kad 
aš tave myliu, ir taip tavęs ilgiuosi, jog be 
tavęs man gyventi nemiela, o žinau gerai, 
kad tu manęs negali mylėti.

—Neverk brangioji! Aš irgi tave myliu 
ir jau nuo seniai, bet tik laukiau progos 
prieš tave pilnai išsireikšti meilėje. Šioji 
valanda, kurioje tu išreiškei savo širdies 
jausmus, tai yra laimingiausia valanda 
mano gyvenime.

Uršulė, nors gana atydžiai išklausė 
kiekvieną Alfono žodį, bet iš karto netikėjo 
net savo ausimis. Jai rodėsi, jog tas viskas, 
tai yra tik sapnas. Bet, kuomet Alfonas 
dar kartą stengėsi panašiais žodžiais ją per
tikrinti, tuomet viskas, kas rodėsi sapnu, 
virto tikrenybe, šildančia ir džiuginančia. 
Nei nepasijuto, kaip apkabino vienas kitą 
ir drūčiai suspaudė savo karštas krūtines, 
o jų lūpos susiliejo į ilgą, ilgą bučkį. Už va
landos Alfonas, paėmęs jos jau perskaity
tas knygeles, o jų vieton palikęs naujas, iš
ėjo.

III.
Praėjus kelioms dienoms, Uršulė dar 

labinus Alfono pnsilgo ir laukė diena iš die
nos jo atsilankant. Tik štai, ateina žinia, 
jog Al foną policijai pavyko suareštuoti, 
ši žinia — tai buvo didžiausias smūgis Ur
šulės gyvenime. Jos širdį tai]), kaip aštrus 
peiliai varstė; ji nebegalėjo niekur sau ra
mumo rasti, ir niekas ją negalėjo nuramin
ti. O dar labiaus širdį jai suspaudė, kuoy 
mot pasirodė, jog prie Alfono niekas negali 
prieiti ne tik pasikalbėti, bet ir pasimatyti. 
Tiesa, Alfcnui pavyko net kelis laiškus 
slaptai per kalėjimo sargą Uršulei atsiųsti, 
bet tie laiškai nei kiek jos negalėjo nura
minti. Priešingai — dar labiau ją kankino, 
o ypatingai todėl, jog ji nuo savęs Alfonųi 
nė žodelio negalėjo nė parašyti, nė pasaky
ti. Beliko jai tik vienas kelias — ilgėtis ir 
liūdėti.

Praslinko kelintas mėnesių, kaip štai 
Alfonas susilaukė gana prielankaus dėl sa
vęs nuosprendžio. Kiek Alfonui atsiėjo tos 
bylos vedimas, sunku įspėti, o antra — Al
ienas buvo dar nepilnų metų, tai teismas jį 
pripažino nekaltu ir ant rytojaus buvo pa- 
iiuosuotas iš kalėjimo. Nušvito Alfono akįs, 
naujam gyvenimui*ant laisvės prasidėjus, o 
Uršulei, tai rodėsi, jog kita saulė būtų už
tekėjusi. Abudu iš pilnos krūtinės atkarto
jo: — O, kaip smagu, ramu ir linksma! >

Prabėgo apie porą metų laiko. Visas 
gyvenimas paprastai sukosi aplink savo ašį, 
nieko svarbaus nepažymėdamas ilgesniai 
atminčiai

Juodu ne vieną valandą praleido pasikal
bėjimuose, ne kartą juodu darė prižadė
jimus vienas kitą mylėti ant visados, bet 
visuomet judviejų kalba nutrūkdavo, kuo
met tik prisieidavo kalbėti apie tą augščiau-

(Toliau bus.)



Dar apie buvusį 
Montello streiką.

Kas pasidarė su Montel
lo? Tai buvo viena iš pro- 
gresyviškiausių lietuvių ko- 
lionijų Mass, valstijoj. Ji 
tokia ir likosi. Pavojaus iš 
klerikalizmo pusės nėra, bet 
tarpe pačių montelliečių nuo 
laikų nepavykusio streiko 
įsišaknėjo nesutikimai. 
Laikraščiai turi ateiti į pa- 
gelbą ir padėti susitvarkyti.

Montello buvo . streikas, 
kurį vedė IWW/ Pasaky
kit, kas tam streikui nepri
jautė? Jam prijautė visi 
socijalistiški laikraščiai. Jie 
agitavo už streikierius.

Tegul kas pasako, kad tai 
neteisybė!

Tam streikui prijautė visi 
pirmeiviški mo'ntelliečiai. 
Socijalistų kuopa davė vietą 
susirinkimams ir streikie- 
riai už tai jai dėkavojo. Tai
gi, Montello visuomenė ir 
darbininkiški laikraščiai iš
pildė savo priedermes sulyg 
streikierių.

Tegul kas darodo, kad 
taip nebuvo!

Tai kodėlgi streikas buvo 
pralaimėtas? Navatnas 
klausimas! Jisai buvo pra
laimėtas, nes darbininkai 
buvo neganėtinai suorgani
zuoti; atsirado iš Stoughto- 
no katalikėlių daug skebų. 
Katalikiškoji montelliečių 
dalis nerėmė streikierių. 
Miesto valdžia žiauriausia 
elgėsi. Patįs streikieriai, 
kaipo neseniai iš Lietuvos 
atvažiavę, žinoma, negalėjo 
dar mokėti atsakančiai 
streiko reikalus tvarkyti. 
Pagaliaus, tarpe streikierių 
buvo įvairių tautų, kas tan
kiai apsunkina kovą.

Tai matote, kodėl streikas 
pralaimėta!

Kam tat kaltint atskirus 
žmones, kam tat pešties tar
pe savęs? Atminkite, kad 
dar reikės streikuoti ir at
eity. Tad, vietoj besipešę, 
buvusiejie streikieriai ir 
jiems užjaučiančioji visuo
menės dalis turi rūpinties 
tvirtint, drūtint uniją, švies- 
ties, mokinties! Tuomet 
tik bus laimėjimas bent ka
da nors ateity.

Štai kokia “Laisves” nuo
monė tame dalyke. Kas su 
ja nesutinka? Praeities su
klydimai tegul mus mokina 
laimėti ateity.

Ypač kovos laike, ypač 
streiko laike reikia vengti 
ypatiškumų. Todėl laike 
streiko “Laisvė” nei žodeliu 
nepeikė keno nors taktikos. 
Dabar, po streikui, galima 
ir apie tai pakalbėti.

Kuomi nusikalto socijalis
tų kuopa? Ar ji neagitavo 
už streiką, ar nerėmė strei
kierių? Nusikalto tik jos 
narys Vaitkus, kuris sudavė 
per žandą p. Grikštui. Męs 
peikiame jį už tai. Nupeikė 
ir visa kuopa. Bet ar visa 
draugija bei kuopa atsako 
už pavienio nario įsikarščia
vimą? Tegul atsako kas 
nors, kad taip! Niekas ne
atsakys.

Apie streiko reikalus rašė 
patįs streikieriai, rašė ir so- 
cijalistai, o dabar “Pirmyn” 
N32 rašo ir Vaitkus. Jisai 
ir į “Laisvę” prisiuntė savo 
paaiškinimą. Pasirodo, kad 
atskaitos teisingos. Tasai 
žmogus, kaip jisai pats rašo, 
davė kambarį dviem agita
toriam, skriausdamas savo 
šeimyną, kad tiktai padėjus 
streikieriams. Argi tai bu
tų neteisybė? Jeigu męs 
peikiame Vaitkų už tą įsi
karščiavimą, tai męs negali
me dar užmesti, būk jisai 
neprijautė streikieriams.

Jisai nepritarė Grikštui— 
tai tiesa. Kodėl jisai nepri
tarė — galite perskaityti a- 
pie tai “Pirmyn”. Bet 
Grikštui nepritaria daugybė 
žmonių. Kodėl nepritaria?

Apie tai bus sekantį kar
tą.

KORESPONDENCIJOS.
_____________ r

Apie Baltimorės kriaučių 
padėjimą.

Kaip jau žinoma, Baltimo- 
rėj streikuoja”keli tūkstan
čiai kriaučių, tarpe kurių 
labai lįaug lietuvių.

Bostono lietuviai kriau- 
čiai, prijausdami streikie
riams, paskyrė $50.00.

“Laisvei” pristatytas laiš
kas, kurį iš Baltimorės pri
siuntė Bostono kriaučiams. 
Po tuo laišku pasirašo drg. 
K. J. Geležėlė.
Tame laiške labai nusiskun
džiama ant U. G. W. of A. 
vadovų. Jie rašinėja laiškus 
į visus miestus ir patįs važi
nėja su agitacija, kad tik už
kenkus streikieriams, kad 
tik surinkus daugiau streik
laužių. Užtat Baltimorie- 
čiai streikieriai yra labai ap
sidžiaugę iš gražaus pasiel
gimo Bostono kriaučių, ku
rie pripažino unijų lygybę ir 
pasmerkė savo netikusius 
vadus.

Baltimoriečiai sakosi gau
siai aukavo brooklynie- 
čiams, bet dabar iš ten pa
ramos negauna. Tame laiš
ke taip-pat sakoma: “dabar
tės kovą laimėti yra labai 
sunku, dėl to, kad męs fi
nansiškai esame nupuolę ir 
daug šnipų turime, kurie 
viską išduoda firmai. Kapi
talistas reikalauja santaikos 
ir priima visus atgal, bet 
visų mūsų reikalavimų dar 
neišpildo. Streiklaužių fir
ma daugiau nepriima, nes 
pridirba daug nuostolių”.

Išties tų Baltimorės “va
dų” taktika yra negraži. Jie 
prisispyrę nori sunaikinti L 
W. W. uniją. Jeigu reikala
vimai IWW. streikierių tei
singi — tai reikia juos remt. 
Bostono kriaučiai taip ir el
giasi ir, mūsų išmanymu, 
daro gerai.

Los Angeles, Cal.
19 d. spalio męs turėjome 

susirinkimą ir svarstėm a- 
pie tautiško namo idėjos pa
rėmimą. Bet kadangi iš prie
žasties šilumos nedaug susi
rinko žmonių, tai atidėjom 
ant kito sykio. Aukas surin
kę pasiųsime į Vilnių.

M. Alianskas.

Tauton, Mass.
Lietuvių čia yra į 50 ypa

tų, kurie veik visi gana 
smarkus katalikai. Laikraš
čių jiems nei neparodyk.

Tūlas V. pardavinėja čia 
slaptai rudį ir, kaip nekurie 
pasakoja, padaręs gerą biz
nį. Net sūnų galįs leisti 
mokslan, kuris varinėja ka- 
pucinišką agitaciją.

Kaziuku draugija savo 
tarpan laisvų žmonių neprii
ma.

LSS kuopa silpna, teturi 
vos 5 narius, kuriems labai 
sunkus veikimas.

Kunigas nesakė pamokslo, 
nes jį pavadavo L. Pruseika.

Bentleyville, Pa. Vietinis 
piemuo buvo įsakęs avims 
neiti ant Pruseikos prakal
bų, vienok žmonių buvo pu
sėtinai prisirinkę, per ką 
kunigas ir gavo papiktini
mą. Sulaukus nedėldienio, 
žmoneliai traukė į bažnytė
lę paklausyti liet, pamokslo, 
bet jau šiuo žygiu to nebuvo. 
Kunigas nesakė pamokslo, o 
vien pranešė: “Pamokslo 
nesakysiu, nes jį pasakė tas 
bambiza (reiškia L. Prusei
ka). Kam dar man sakyti 
jum? Aš jum liepiau neit 
klausyti to bedievio, kuris 
mūsų religiją išjuokė. O jūs 
manęs neklausėt ir prisirin- 
kot kupinai į tą svetainę, net 
davėt jam pinigų.”

Čia jau kunigas riebiai su
melavo, nes jokių kolektų 
per prakalbas nebuvo.

Toliaus dar jisai pliauškė, 
kad negali vadinties katali
kais , kurie lankosi ant pra
kalbų ir tt. Matomai, jam 
baugu dėl jo locno biznio.

Antokolio Jonas.

Organizuokime Vakarines 
Valstijas.

Lietuvių Socijalistų Są
jungos 160 kuopa Des Moi
nes, la., atsišaukia, jog ji

nai norėtų surengti prakal
bas ir prašo kokio nors kaL 
bėtojaus atlankyti tą kuopą. 
Kelionės lėšas kuopa galėtų 
apmokėti.

Mums išrodo, kad tai ne
paranku. Vargiai atsiras 
kalbėtojas, kuris pats siųly- 
tųsi. Męs patariam drau
gams iš Des Moines susineš
ti su Sioux City (toj pačioj 
valstijoj) draugais, o taip- 
pat ir su So. Omaha, Neb., 
draugais. Visų trijų mies
tų draugai, bendrai susidė
ję, galėtų patįs susinešti su 
kokiu nors kalbėtoju iš Illi
nois valstijos.

Pakrašty lowos randasi 
dar Moline, kur irgi reikia 
prakalbų.

Manome, kad rasis ir dau
giau vietų, kur reikia agita
cijos ir kur galima būtų 
kuopą sutverti.

Ką jūs ant to pasakysite, 
draugai? Susitarkite tar
pe savęs. “Laisvė” trokšta, 
kad darbininkiškas-susipra- 
timas kiltų ir vakaruose.

WORCESTERIO
NAUJIENOS.

9 lapkr. atsibuvo LSS. 40 
kuopos koncertas, kuris pui
kiai pasisekė. Buvo mono
logų, dialogų, deklamacijų 
ir tt. Draugas Lietuvnin
kas paskambino ant manda- 
linos. Prie koncertų suren
gimo prisideda ir ne kuopos 
nariai. Iš to galima pasi
džiaugti, nes ir iš jų su lai
ku, gali išeiti geri mūsų 
draugai. Publikos buvo į 
500 žmonių. Aukų surink
ta $7.81. * * *

Į šokius SLA. 57 kuopos, 
kurie atsibuvo 8 d. lapk., 
pribuvo ir policija. Keli vy
rukai, už kokius tai savitar
pinius vaidus, nesigėdijo ir 
policiją partraukti. Tai da
ro nesmagumą niekuom ne- 
prasikaltusiai publikai ir 
kerštininkams jokios nau
dos neatneša. Jeigu turite 
peštynes — tai peškitės tar
pe savęs. * * *

9 d. lapk. 40 kuopos susi
rinkime kilo gana dideli gin
čai. Man rodosi, kad tarpe 
draugų būtų didesnė vieny
bė. Vieton ginčų, polemi
kų — verčiau dirbti darbą.

Nors susirinkimas buvo 
gana triukšmingas, vienok 
nutarta parengti dėl draugų 
vakarienę, ant kurios mano
ma užkviesti mūsų gerbia
mus draugus bostoniečius.

Ant pabaigos susirinkimo 
buvo daug ramiau ir visi 
šalčiau pradėjo žiūrėti į da
lykus. Zanavykas.

Gardner, Mass.
Socijalistai veikia bend

rai, kad užkvietus su prelek- 
cija George Kirkpatrick. 
Lėšoms reikia išparduoti 
100 egz. jo knygų apie karę. 
Lietuviai ir finai socijalistai 
bendromis spėkomis tą at
liks. 1914 m., sausio mėn\ 
bendrai surengs tarptautiš- 
ką vakarą su prakalbomis ir 
perstatymu scenos vaizdų a- 
biejose kalbose.

2 d. lapk. buvo koncertas 
89 kuopos, kuris pusėtinai 
nusisekė.

Lenkų ganytojas pavarė 
savo vargoninką, nes tas ne
klausė jo gaspadinės. Tūli 
parapijonai iš to pasipikti
no, o giedoriai ir klapčiukai 
net į streiką išėjo. Streik- 
laužiaut eina lietuvis. Rė
kia sau vienas ir džiaugiasi 
žmogus, gavęs nors laike 
streiko pabliauti.

“L.” Korespondentas. 

Montello, Mass.
Su didžiausiu nekantru

mu montelliečiai laukia 
įžengimo į savo svetainę. 
Kiekvienas, kuris bent šiek- 
tiek yra prisidėjęs prie to 
darbo, džiaugiasi galėsiąs 
naudotis savo darbo vai
siais.

Nors bažnytiniai ir sten
gėsi koją pakišti, bet neįjie- 
gė.

Rasine, Wis.
“Laisvės” N 84, tūlas Ma

rės Vaikas, klausia manęs, 
iš kur aš žinau, kad SLA.

1

TALPINANT
PINIGUS

100 kuopa norėjo užkenkti 
socijalistams? Aš turėčiau 
daug prirodymų, bet kad 
“L.” stoka vietos vesti gin
čus su tokia ypata, tai aš pa
tarsiu p. M. Vaikui perskai
tyti “Kovos” N41, kur tilpo 
minėtų prakalbų plakatas. 
Stebėtina, kad p. M. Vaikas, 
būdamas autorium tų plaka
tų, nemato kokių ten nesą
monių pripliaukšta. Pasa
kyta, kad Racine ikišioliai 
dar moksliškų ir darbinin
kiškų prakalbų nebuvę, o 
kad ir buvo, tai kalbėtojai 
nukreipė publiką nuo tikro 
kelio.

Na, ir iš kur tas prisisap
navo, kad socijalistas kalbė
tojas nukreipė publiką nuo 
tikro kelio?

Toliaus jūs parsikvietėte 
sau už kalbėtoją tokį dr. 
Rutkauską, kad tas išnie
kintų socijalistus panašiai, 
kaip .visur daro. Bet tas 
jūsų garsus “filozofas” vie
toj niekinti socijalistus, pa
pasakojo apie velnius, vištas 
ir mėsą, o apie socijalistus 
nei gu-gu. Nes pasijuto, 
kad persilpnas kritikuoti so
cijalistus. Dabar, rodos, 
bus aišku p. M. Vaikui.

Racino Perkūnas.

Ištraukos iš koresponden
cijų.

Apie Stoughtono mergi
nas rašo mums net trįs soci
jalistų kuopos nariai, bū
tent: Neviriauskas, V. Ado
mavičius ir S. Milčius. Jie 
barasi ant Fisenkos, kam šis 
sako, jog tūlos Stoughtono 
merginos “pucuoja” sau vei
dus. Mūsų trįs draugai nu
rodo, jog merginų apšvieti
mas ne ant paskutinio laips
nio stovi. Yra dar ir tam
sių, bet vistiek po truputį 
lavinasi. Daugelis merginų 
prisėdėję prie tautiško na
mo ruošimo ir apšvietoje vis 
tolyn žengia. Nereikia tik 
mergini) erzint ir peikti 
laikraščiuose. Tas užgauna 
jas. Vely gražumu pratint 
prie apšvietos. Draugišku
mas visados atneša gerus 
vaisius.

Kewanee, III. 2 d. lapk. 
vietinei socijalistų kuopai 
kalbėjo K. Rutkus apie neti
kusį surėdymą. Dainavo 
kuopos choras. Deklamavo 
Petravičiūtė, Vilkas ir J. 
Petraitis.

Jurbarko Jonas.

Darbai 
Nauja dirbtuve plieno 

Irus to. Apie įsikūrimą
nauji) plieno trusto dirbtu
vių praneša “Milwaukee Le
ader”. Tos dirbtuvės įsiku
ria Superior, Wis. Tam 
tikslui korporacija išleidžia 
$30,000,000. Pirmos dirb
tuvės bus pastatyta sekan
čiais metais. Iš sykio bus 
reikalinga keli tūkstančiai 
darbininkų.

Ant kiek ta žinia yra tei
singa — nežinom.

Kewanee, Ill. Pas mus 
paskutiniu laiku darbai vi
sai sumažėjo. Naktinius 
darbininkus veik visus atlei
do. Darbininkų be darbo 
daug. Jurbarko Jonas.

Wilkes Barre, Pa. Dar
bai eina gerai. Dirba pilną 
laiką kasyklose ir dirbtuvė
se. Bedarbių nėra. Dar
bas galima gauti kasdien, 
nes kasyklose niekad nėra 
perdaug darbininkų. Wil
kes Barre ir apygardose yra 
apie 30 angliakasyklų, o 
kiekvienoje dirba apie po 2,- 
000 žmonių.Dirbtuvėse 
dirba pilną laiką. Yra čia 
“Vulean Iron Works”, kur 
dirba lokomotyvus, “Ha
zard Rope” dirbtuvė, pora 
fandrių, keliatas mažesnių 
dirbtuvių ir viena automobi
lių dirbtuvė.

Taipgi yra keliatas dirb
tuvių, kuriose Ir merginos 
dirba. Ten randasi apie pu
sė lietuvaičių. Yra apie 5 
svaigalų dirbtuvės.

Mirga.
Kaip einasi su darbais 

Argentinoj ? Didžiausia
me Argentinos mieste, Boe- 
nos Aires, yra 80,000 bedar

bių. Tuo tarpu, ateivių vis 
daugiau plūsta į šią šalį. Ar
gentinos valdžia ir visokios 
kompanijos užlaiko Europoj 
labai daug agentų, kurie 
kalbina žmones keliauti Ar
gentinon. Kapitalistams 
tas naudinga, nes visuomet 
randasi rezervinė bedarbių 
armija, kuri numuša algas 
ir atlyginimą palaiko ant 
žemiausio laipsnio.

Argentinoj yra išleistos 
labai sunkios dėl darbininkų 
judėjimo teisės. Laike 
streiko už vieną tik pavadi
nimą streiklaužio “skebu”, 
gręsia keli metai kalėjimo. 
Kompanijos užlaiko gaujas 
šnipų, kurie turi teisę areš- 
;uot praeivius ant gatves. 
Smarkesnius streikierius 
siunčiama kur nors ištrėmi- 
man ant tolymų salų.

Geriaus čia klojasi tik a- 
natninkams. Geriausios 
žemės Argentinoj išdalintos 
generolams ir .politikie
riams. Kitas gi valdo mili
jonieriai. Ant farmų dar
bai sunkus, nors apmokami 
neperblogiausia.

Svieto Bastūnas.
Nokomis, Ill. čia randasi 

dvi naujos anglių kasyklos. 
Vienoj dirba suviršum 400 
žmonių. Ten kas pribūna, 
tai gauna darbą. Antroj 
nainoj pradės dirbti nuo 1 
apkričio. Tuomet rasis dau
giau darbų. Anglis augščio 
nuo 8 iki 10 pėdų. Čia randa
si jau lietuvių apie 14 šeimy
nų, o pavienių apie 27.

S. Lapinskas.
Beckemeyer, Ill.. Šiame 

miestely kitokių darbų nėra, 
kaip tik viena maina ir 
“smotteris”, kuriame dirba 
tik lenkai. Lietuvių bus į 
šimtą, kurie dirba mainose. 
Darbai mainose yra geri ir 
uždirbt galima gerai, tik 
šiuom laiku dirbama 3—4 
dienos į savaitę.

Juarez.
Hartford, Conn, šiuomi 

laiku darbai pas mus suma
žėjo. Nors veik visos šapos 
dirba, bet darbininkus atlei
dinėja ir šimtai darbininkų 
vaikščioja be darbo. Amat- 
ninkai, kaip “die sinkers” ir 
“tool makers” ir geri maši
nistai — tai dar nekurie dir
ba, nors su šluota šlavinėja, 
kad tik dirbt. O tie, ką dau
giau nieko nenori mokintis, 
nes sakosi viską žiną — tai 
susikimšę saliunuose ir lau
kia, kad kas užfundytų.

Todėl nevažiuokite į Hart
fordą, nes čia yra žmonių, 
mokančiu kelis amatus, o t- /
vienok ir jie negauna darbo.

Neinteligentas.
Hazleton, Pa. Darbai pas 

mus eina visai gerai. Dir
bam pilną laiką. Iš kitur pri
buvusiems nesunku gauti 
darbas, bet darbai tik an
glių kasyklose. Darbai ga
na sunkus ir pavojingi.

Juokų kąsneliai.
ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas. Aš, Ona Gar
mutė, klausiu tamstų, ką 
turiu daryti su savo nevido
nu vaikinu: jis mane mylė
jo ir žadėjo vesti, ir taip vi
liojo per du metu. Bet kuo
met aš jį susekiau, kad jis 
ir daugiau turi mylimųjų ir 
visas žada vesti, tai jis ma
ne išvadino “pelų maišu” ir 
visai pametė. Dabar iš ma
nęs visi juokiasi. Ką aš su 
tokiu neprieteliu turiu da
ryti, kad jis mane vestų ?

Atsakymas. Panašių 
klausimų męs gauname 
daugiau, negu tautiški laik
raščiai protestų prieš soci
jalistus. Męs patartume 
jums, merginoms, sustrei
kuoti prieš tokius meilės 
razbainihkus. Netekėkite 
už jų nei viena. Tegul palie
ka tokie netikėliai nevedę, o 
pamatysite, kaip bus jūsų 
viršus. Bet kol pradėsite 
streiką — turite susiorgani
zuoti į tvirtą uniją, kad pas
kui neturėtumėt sarmatos, 
pralošę streiką.

Klausimas. Gerbiamasis!
Skaitydamas “Dilgėles” 

atradau korespondenciją iš

So. Bostono, kurioj rašo, 
jog 60 kuopos žirgai gerai 
įšerti. Kadangi pas mus 
“žirgas” reiškia arklį, tai 
klausiu, ar ištikrųjų 60 
kuopoj yra drigantų, o gal 
korespondentas suklydo?

Sąjungietis.
Atsakymas. Pas mus taip

gi eržilą vadina “žirgu.” 
Bet 60 kuopoj eržilų nėra. 
Gal būt, kad koresponden
tas, norėdamas pažeminti 60 
kuopą — išvadino žirgais. 
Patartume jums kreipties į 
“Dilgėles” su tuo klausimu.

Klausimas. Kas bus, kad 
taip viskas brangu? Maistas 
taip pabrango, kad kvotėrj 
prarijęs žmogus sotesnis, 
negu už kvotėrį pavalgęs.

Atsakymas. Jums tik taip 
rodosi, kad viskas brangu. 
Perskaitykite “Draugą”, o 
pamatysite, kad netiesa, jei-1 
gu kas sako, kad viskas pa-■ 
brango. “Draugas” sako, > 
kad ne pragyvenimas pa-! 
brango, bet pinigai atpigo. ■ 
O juk kunigai neklaidingi. 1 

5999.

Blaivybės platinimas.
Kartą viejias airių kuni

gas pasišaukė seną airį vals
tietį ir sako jam:

—Žmogau, turėk protą! 
Gi taip begerdamas, tu pra
gersi ir savo paskutinę kar
vę. Atsimink, kad degtinė 
didžiausias tavo priešas. Ne
apkęsk ir kovok su tuo prie
šu, kaip įmanydamas.

—Kunigėli, sako ai rys, gi 
ką jūs sakėt pereitą nedėl- 
dienį per pamokslą! Jūs lie
pėt mylėti ir savo didžiausį 
p riešą. Tat kaip nemylėti 
man degtinės...

Kam darbininkas kailį lupa?
—Visi lupa nuo to bėdino 

darbininko devynis kailius. 
Tai kam gi lupa kailį darbi
ninkas?

—Bulvei!
Fricas.

Iš numirusių kėlėsi.
—Ar tu, dėde, girdėjai, 

kad šeštokas iš numirusių 
kėlėsi? .

—Nagi kur?
—Ogi Pittstone anglių ka

syklose. *
—Matai, vaike, kad jisai, 

norėdamas patobulinti svie
tą, patsai nuo savęs pradė
jo. Tai bus žmogui tikra ru
giapjūtė. Na... bet geriau 
vėliau, negu niekados.

Kakarieku.
Restauracijoj.

Kartą užėjo lietuvis į žydo 
restauraciją užvalgyti ir pa
klausė:

—Ai* tu neduotum man 
pajaus?

—Ar tamsta nori suvalgy
ti, ar neštis?

—Jeigu tu nori, tai aš ga
liu ir neštis ir suvalgyti.

—Bet ar tamsta nenori ką 
užvalgyti pirm pajaus?

—O ką tu turi?
—Hm... Aš turiu kiaules 

galvą, avino smegenis, viš
tos pilvą ir karvės koją.

—Tokiu būdu, kur tamsta 
užaugai? — paklausė lietu
vis.

Lipčius.
Prieš valgį neskaito.

Vieną kartą airišis įėjo 
hotel i n užvalgyti. Tarnas 
padavė jam valgių surašą ir 
liepė pasirinkt. Airišis link
telėjo jam galva ir sako: 
“Labai ačiū, aš niekuomet 
neskaitau prieš valgį”.

Mat jis visai nemokėjo 
skaityt.

Musų Bankas yra po kontrole Illinois Valstijos
Kapitalas ir C9fi9 Č AA ftfl Užtikrina

perviršis q)4iU4»<Jvv.vV Depositą
Priima depositus nuo $1.00 ir augščiau ir moka 3 proc. Knygutę išduoda 
dykai ir procentai ant procentu mokami. Parduoda L,A.I VAKORTES 

ir siunčia pinigus į visas šalis. KALBAMA LIETUVI KAI.

CENTRAL MANUFACT. DISTRICT BANKAS
. (VALSTYBINIS BANKAS)

1112 W. 35th Street (Bridgeport) Chicago, III.
Banku* atdaras: Panedfiliais iki 8 vakari Subatoje 9 iki 2 ir nuo 6 iki 8 vakare. Šiaip nOo 9 iki 4.

z Dideli uodai. .
Du airiai, tik ką pribuvę 

į Ameriką iš savo tėvynės, 
pamatė tris slonius ir vienas 
sako:

—Žiūrėk, brolau, koki 
dideli kalakutai.

—Tai ne kalakutai, bet 
čia, Amerikoj, tokie uodai— 
atkirto antras.

Lipčius.

Negali eiti.
Tėvas pamatė mušantis 

keliatą vaikų, tarpe kurių 
buvo ir jo sūnus; nenorėda
mas, kad jo vaiką kas su
muštų, pašaukė:

—Vincuk, nelysk į juos ir 
eik pas mane.

—Kad aš ant penktuko 
stoviu.

Lipčius.

Neužgimęs kunigas.
“Tėvynės” N43 patilpo se

kanti biografija: “Į narių- 
Labdarių skaičių įstojo kun. 
klebonas Juoz. Žindavy- 
čius, gimęs 25 d . rugsėjo 
1866 m., nuo 1094 metų šv. 
Kazimiero parapijos klebo
nas, Amsterdame, N. Y.” 
Reiškia, pirm gimimo 772 
metais pastojo klebonu. Ma
tomai, “Tėvynės” meiste
riui jau netik sveikatėlė, bet 
ir protelis įra. Begindamas 
garbę Yčelio, jau visai nusi- 
bankrūtyjo.

Wm. Geibis.

Redakcijos atsakymai.
J. L—skui, rašiusiam ko

respondenciją “L.” N86 iš 
Waterburio.

Kuogreičiausia prašome 
pranešti, kuomi pasiremda
mi jūs rašėte minėtą kore
spondenciją. Laukiam.

J. Turan (Montello). Ne
tilps. Neatremiat užmeti- 

i mų.
PaupiuL(Brooklyne.) Ne

tilps dėlei vietos stokos.
Snapučiui (Chicago). Ir 

vienos ir kitos eilės netilps, 
i Jas reikia taisyti. Redakci
ja to darbo negali atlikti.

Strazdeliui (Detroit). 
Daugiau “L.” nerašinėkite. 
Viskas bus grąžinama, jeigu 
bus įdėta sykiu ir š tampos 
dėl sugrąžinimo, o jeigu ne 
—pasiųsime į gurbą.

Majorui. Gali prigulėti.

Ferai Montello, Mass.
Vietiniams ir apielinkių lietuviams 

seniau buvom pranešę, kad Montello 
Lietuvių Tautiško Namo draugija 
rengia forus. Na, ir sulaukėm užbai
gimo statyti svetainę, kur ir prasi
dės fėrai 17 lapkričio ir trauksis iki 
23 lapkričio vakarais, nuo 7 iki 11 vai. 
nakties. Todėl užkviečiame visus at
silankyti ant mūsų fėrų, nes dar to
kių fėrų nėra buvę, kaip kad darbar 
bus Tautiškam Name. Kurie norė
sit atvažiuoti iš kitų miestų, tai čia 
paduodam ir antrašą: Main st., kam
pas Vine st., Montello, Mass.

P. M.

PAJIEŠKOJI&A.*.
Pajieškau tėvo Stanislovo Malokov- 

skio, Kauno gub., Šiaulių pav., Gruz
du parap.’, Supilių kaimo.. Jis gyven- 
na Amerikoj apie 11 metų.

Aš jo sūnus, atvažiavau Amerikon 
ir turiu labai svarbų reikalą. Jis pats 
arba kas apie jį žino, malonės atsi
šaukti.

Stanislovas Molokovskas, (94) 
26 E. 21-st st., Bayonne, N. J,

Pajieškau Povilo Praninsko, Kauno 
gub., Cedobrovo parapijos.

S. Abromaitis,
15 Star st., Ansonia, Conn.

Pajieškau J. Matulienės ir Anielės 
Juodviršės, Kauno gub., Vilkmergės 
pav., Butėnų kaimo. Girdėjau, kad 
gyvena Chicago, Ill.

A. SamuleviČius,
105 Pardee st., New Haven, Conn.

Pajieškau St. ir B. Mažremių, Kau
no gub., Telšių pav., žegirniškių kai
mo. Pirmiau gyveno, rodos, West
ville, Ill.

Kaz. Judeikis, 
48J Ward st., Worcester, Mass.

LAIKYKIT JUOS 
SAUGIAME BANKE



VIETINES ŽINIOS.
Na, tai ir So. Bostono mo

te rįs subruzdo! Jos nutarė 
surengti prakalbas ant pėt- 
nyčios, 14 d. lapk., Lietuvių 
Svetainėje (7 vai. vakare).

Bus kalbama apie tai, 
kaip kovoti su maisto pa
brangimu? Kaip girdėjom, 
tūi daugelis moterų labai į- 
pyko ant mūsų bučierių, ku
rie jau išties nelabai paiso 
savo kostumerių. Taip-pat 
žadama kalbėt ir apie bur- 
dingierius.

Pažiūrėsime, kaip ten iš
eis su tomis pirmomis pra
kalbomis ir kokią uniją ma
noma sutverti!

8 d. lapk. LSS. 71 kuopa 
Cambridge’uj, lošė “Švarką 
ir Milinę”. Sulošta, kad ge
riau ir negalima reikalauti. 

Publika buvo užsiganėdi 
nūs. Publikos buvo suvirs 
300. Buvo lakiojanti k rasa. 
R. Aukštoliūtė laimėjo šir- 
dukę, antrą dovaną gavo vy
riškis, trečią — M. Banevi
čiūtė (“Šakę”).

Kuopai liks pelno virš 60 
dol.

18 d. sp. kuopa buvo pa
rengusi koncertą rajono 
naudai. Pelno liko 9 dol. ii' 
35 c.

Po naujų metų statysim 
vėl naują veikalą, o per ad
ventus rengsim prakalbas, 
diskusijas ir prelekcijas.

J. B. Pasvalietis.

TEATRAS
IR ŠOKIAI

Rengia LSS. 60 kuopa
Subatoje, 15 LAPKRIČIO

Lietuvių Labdarystės Sve
tainėje, kampas E ir Silver 
strs, So. Boston, Mass.

Pradžia 8 vai. vakare.
Ant scenos bus statoma 

dvi juokingos komedijos: 
“Užkerėtas Jackus” ir “žy
das Statinėje”..

Po teatrui bus šokiai ir 
skrajojanti krasa. Ateiki
te visi, o męs užtikrinam, 
kad būsite užganėdinti.

Įžanga pigi.

Su pagarba Rengėjai.

1 1\ r . richter’Q
I ...išliuosuoja flegmą! |lexAuer” j

- 1\>..,G .v. n olz n 1 n 1 iinnlnn^n ntlllrlr.u '

Severos
Balsamas
Plaučiams (Severn’s Balsam 

for Lungs).

išliuosuoja flegmą ir tuom pačiu suteikia greitą palen
gvinimą. Jis yra geriausiai pritaikintas prie gydymo 
kosulio, užkimimo ir kitų panašių nesveikumų kvėpa
vimo organuose.

Kaina 25 ir 50 centy.

Aptiekose Reikalaukit Severos. Jeigu 
neturėtų, parsitraukit stačiai nuo mūs.

W. F. Severą Co/:1^T"5

Neužmirškite, kad nedė 
lioj, 16 d. lapkr., Bostone, 
Franklin Union Hali kalbės 
garsi ant visos Amerikos se
nelė Jones, praminta “mai- 
nierių motina”.

Ji kalbės apie Colorado 
mainierių streiką.

Važiuokite | Lietuvą
WHITE STAR UNIJA

Tiesiog iš Bostono už pigiausią kalną ir 
didžiausiais laivais, ant kurių yra ge
riausia patarnavimas, ^Laivai išplaukia 
reguliariškai iš Charlestown’o (dalis 
Bostono). Atsikvieskite savo gimines 
ir draugus iš senos tėvynės ir išpil kite 
laivakortes ant White Star Linijos. Del 
platesnių žinių kreipkitės į šias agentū
ras:
Kompanijos Offisas, 84 State St.,Boston 
G. Bartaszius, 261 Broadway, So. Boston 
l’oli.'-h Industrial Ass’n, 31 Cross St.
P. Bartkevicz, 877 Cambridge St.,

East Cambridge, Mass.
J. Rottenberg, 115 Salem St., Boston., 
arba pas kitus mūs užtvirtintus agentus 
Suvienytose Valstijose arba Kanadoje

I £ Užsisakykite išanksto KALENDORIUS rC i > I I /> I i dovanom savo kostumeriams. ŠįmetS Jf m Ę.-A 1 « JI UI % 1 JkTL 1 • “LAISVES” spaustuvė turi gražiausių 
ir pigiausių kalendorių.

arba 
ir at- 
. 15c.

' Orui i muskulai neatneša nai 
; jei Jus Romatizmas kankina.

10c.
15c.

bllIploS ligos

TEII’AT Mr Žukus.

net 15 svarą daugiau sveriu, 
1’ isiunčiu savo pa veiksi i, lik- 
dainas sveikas ir džiaugdama 
sis, pilnas ąii dole's S. Kolom 
Cinkas, 41 Avė, L., Salvei >i,

kios ir pavojingos ligos. Kiti 
n< galėjo išgydy t.

Mr Žukas.
?o: Nesuskaitytus 

liejimu u ones išgydant nuo moterišką 
pabaresu pilnutėliai sveiku irčiau-

ne J. Bernot, 42 Krankliu St., Springfield, Mus 
G U O DOT 1N A S D A K TA 11EI

Labai dėkingas už tikrą išgy
dymą ir už lickurstas, ntioku- I

Drūti muskulai neatneša naudos, 
. Su

T PAIN EXPELERIU
< jei drūčiai suboršti atneš Jum t uoj 
■t palengvinimą ir prašalins priežastį
4 SkaUSmi^. P.ouiuvnl <>/> Icknw ua D6c Ir 609 
i U F. Ad. Richter & Co.
r »IO rEAIU BT., NEW YORK.

mą Ttunikil antAnkero k

ženklo apsaugojmoT j

“Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.
Čenstakavo .Klioštoriaus Slaptybės 

arba kruvini Domazo Macocho dar
bai. Su paveikslais.................. 16c.

JĖZAUS DRAUGIJA arba jezuji- 
tai ...................

LIAUDIES DAINOS

E«i3aa»5?33»K31EH

50.000 Kataliogą DYKAI!
--------------------------------------------------------------------—---------------------------------r~".................■ —

Prisiysk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokiy auksorišky daikty. Siun
čiam j visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstoto didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokia kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgaviky.

Reikalaukite tuojaus.

J.P.Tuinila,

Subatoj, 15 d. lapk., į Bos 
toną atvažiuoja pagarsėja 
si ant viso pasaulio Anglijos 
sufragisčių vadovė, ponis 
Pankhurst Kalbės Tre 
mont Temple, vakare.

Tikietai, prasideda nuo 
25 c. ir augščiau.

Parsiduoda Forničiai.
Parsiduoda visai nauji forničiai už vi

sai pigią kaina. Priežastis pardavimo 
tame, kad savininkas išvažiuoja į Lie
tuvą. Gera proga jaunavedžiams ir 
šiaip gerai šeimynai. Atsišaukit grei
tai šiuo adresu:

Petras Vasiliauskas
389 -2nd St., 2nd fl., S . Boston, Mass.

“Salavaišiai” jau pirmuti 
niai pradėjo rūpinties apie 
“Thanksgiving” kalakutus, 
Bostone jie surengs pietus 
dėl 3,000 moterų ir vaikų.

Lietuviai ten neis — tai 
nereik žinot nei kur jie val
gys.

DIDELE SĄKROVA
Visokių lietuviškų,polsky ir rūsy knygų, 
laiškams popiery, tikry trejanky,geriau
sių britvy, puikų biznieriams kalendo
rių, laikrodėlių, retežėliu, žiedų, špilkų 
ir kitų auksinių daiktų. Reikalingi agen
tai. Knj gu kataliogą siunčiam gavus 
už 2c. štampą. (X'9<P

F. MILAZAUSKAS
25 Second St., So. Boston, Mass.

F'Kpfl®'! UI? o Q Išsiysdir.k šiandien tiktai
H K B L.""' d.317’!' °
£ JL llEvl Vfc. AO® Edmundo Steponaičio rr.s-

 ty knygą, kuri privalo r- s- 
tis kiekviename lietuvi.'.; a- 

me name. Steponaitis laivo vienas iš pirn yjy mūšy j.'iunyjy rašyboj ;, 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovei, karių visy pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tartos, v’suomer.ės rąmenes. bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musą raštijos.

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį 'galima gauti tiki ai už 1 del. pas

AL. STEPONAITIS
184 Atkins Avenue, Brooklyn, N. Y.

Šio laikraščio, ir visuose kituose knygynuose ir krautuvėse. Reikalaukit 
visur. Reikalaujame agenty kiekvienoje lietuviais apgyventoje vietoj -. 
Uždarbis geras. Klauskite apie rąlygds.

Į Bostono uostą pienuoja 
ma dar viena garlaivių lini
ja, šiuo kart iš Airijos. Tai 
gi, galima laukt dar daugiai 
vaikų nuo žaliosios salos.

Pranešimas.
Pranešu visiems lietuviams, jogei aš 
perkėliau savo krautuvėlę nuo 207C St., 
So. Boston, ant 196 BroadwEiy, 
(prie pat policijos stoties), So. Boston. 
Savo krautuvėj užlaikau cigarų, cigart- 
ty ir tabako. Taipti pataisau ir nučys- 
tinu čeverykus.

ANTANAS ABAZORIUS
1V6 Broadway, South Boston, Mass.

TRIS GEROS KNYGOS: «

Naujausios Dainos ir Eiles
Apie 80 visokiy daineliy. Kaina 20c

PAQAI1I II f PA I'A^ Astronomiška kny- I MO/AULI^ Kll apie smile, žemę,
ir kitas planetas, Su paveikslėliais............................

MEILES KARŠTLIGĖ knyRolŠ apie 
meile...................................................................................2Oc.

Imant visas tris sykiu, atiduodam už - 60c
Pinigus siuskit pačtos ženkleliais šiuo adresu.

J. STROPUS
6 Loring St., So. Boston, Mass.

Miesto taryba nutarė 
įnešti legislaturon, kad ši 
įstatymiškai užgirtų suma 
nymą, pavelijantį pačiam 
Bostono miestui pardavinėti 
ledą ir anglis. Tuomet ledu 
ir anglių trustams būtų šiek 
tiek aplaužyta ragai ir le
das su anglims atpigtų.

Keliauk Į Lietuvą arba 
iš Lietuvos visada per 
Bartasziaus Agentūrą,

ŽIŪRĖK! ŽIŪRĖK! Skaitytojai, imkit 
dovanas!

. Pranešam, kad subatoj, 15 
d. lapk., vakare LSS. 60 kuo 
pos artistai statys ant Lie 
tuvių svetainės scenos juo 
kingus veikalus: “Užkerėta 
Jackų” ir “Žydą Statinėje”

Būtinai nueikite pažiūrėt

16 d. (nedėlioj) vakare 60 
kuopos svetainėje dr. F. 
Matulaitis skaitys prelekci 
ją “apie maistą”.

SKAITYTOJAMS.
Meldžiame visų tų “Lais 

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

“L.” Administracija.

nes ji visus gerai aprūpina, pinigus iš
maino ir parsiunčia.

Žemiau paduodu laivų išplaukimo die - 
n as:
S.S. “Czar” į Liepojy, November 15,’13 

Kaina $33.00
S.S. “Kursk” į Liepojy, November 29, 

Kaina $33.00
S.S. “Rotterdam” j Rotterdamą

November 25, 1913. Kaina $37.00
S.S. “New Amsterdam”, į Rotterdamą

December 9, 1913. Kaina $37.00
S. S. Kaiserin Wilhelm II į Bruną, 
Expresas, 6 paras, November 18, $40.00
S.S. “Kronprinzessn C.” j Bremen

Expresas, 6 paras, Decem. 2. $4.00

Norintiems keliaut stačiai iš Bosto
no laivai išplaukia.
S.S. “Moltke” iš So. Boston j Hamburg 

November 22. Kaina $33.00
S.S. “Hamburg” iš So. Boston į Hamb.

December 6, 1913. Kaina $33.00
S. S. “Arabic” iš Bostono j Liepojy

November 18, 1913. Kaina $37.00
S.S. “Arabic” iš Bostono į Liepojy

December 15, 1913. Kaina $37.00
Laivakorčių ir kitų patarimų jūsy ke

lionei kreipkitės j jums artirniausį mūs 
ofisą.”*

GEO. BARTASZIUS
261 W. Broadway 558 Broome St.
SO. BOSTON, MASS. NEW YORK, N. V.

—Zr- —JT

Jau spaudoje kalbamokslis

tarptautiškos kalbos, nes jau viso pa
saulio žmonija lavinasi tos kalbos. Jei 
n-»ri kalbainckf !į ESPERANTO pama
tyti pirm išėjimo iš spaudos,tai prisiųsk 
įdėjęs sidabrinį dešimtuką, o męs pri
siusime sąsiu. oje pradžią spaudos ant 
pažiūros. Rašyk greitai ent šio ant- 
r: šo:
“L1TOVOJ ESPERANTO”
73 Porter Street, Montello, Mass.

Kuris iš “Laisvės” skaity
toju prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovani, 
sekančias knygas: “Censta 
chavo Klioštoriaus Slapty- 

“Revoliucijos atbab- 
“Mokslas Rankažinys- 
Lekcijos apie atskirimo 

“Vadovas kėliau-

bes”,
šiai”, 
tės”, “ 
ženklus”ir
jautiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siys- 
kit Money Orderiais šiuomi

242 Broadway, So. Boston, Mass.

NAUJIENA.
Kas užsirašys pas mane “Dilgeles’’ 

Ir “Rankpelnį”, tas gaus dovanų gra 
žią knygutę “Pragaro Gelmes.” (87 >

J. Rimka, P. O. Box 157 
Stoughton, Mass.

Samdome darbininkus
dėl gelešinkelių, Canadon 

fabrikų ir farmy.

United States
Employment Office

43Portland st.t Boston, Mass.

Pranešimas Montello 
Lietuviams.

Daukanto Amusement Kompanija, 
inkorporuota pagal tiesas Massachu
setts valstijos su capital stock iki 
$50,000. Su mieriu uždėti judančius 
paveikslus Naujam Tautiškam name 
ant kampo North Main ir Vine gat
vių. *Ant paskutinio šėrininkų susi
rinkimo nutarė dar parduoti keliatą 
Šerų iš priežasties pagražinimo prie
šakio arba įeigos į svetainę. Šerų 
prekės $50.00 vienas. Platesnes ži
nias galite gauti po šiuo antrašu:

Važiuokit į Lietuvą
IŠ BOSTONO

DAUKANTAS AMUSEMENT CO. 
(INC.)

675 N. Main St., Montello, Mass.
P. S. šis pranešimas geras tiktai 

iki Lapkričio 22, 1913.
Su guodone

A. STRAZDAS, 
Raštininkas (Clerk.)

kur atplaukia geriausi laivai ir pi
giausios šifkartes.

Pigiausias mainymas ir siūti į ima;, 
pinigų į visas dalis pasaulio. Padarom 
visokius dokumentus, k. t. doviernas- 
tis, atjieškojimus dalitj ir tt.

Visiems važiuojantiems per mūšų 
ofisą, padarom liuosą rubežių.

Priimame pinigus ant palaikymo. 
Skoliname pinigus pirkimui proper- 
čių. Už kiekvieną centą atsako mūsų 
kaucija $35,000.00, sudėta ižde Mass, 
valstijos.

Vienintelis Lietuviškai - Lenkiškai - 
Rusiškas bankinis namas Bostone, 
Polish Industrial Ass’n., Inc.

Su visokiais r reikalais kreipkitės 
šiuo adresu:

P. A. Genutis, 
(Užveizda Ųiętuviško skyriaus.) 
Z—2),, Boston/ Mass.87 Cross St.

į Nesveikiems, silpniems ir sergantiems susipratusioms 
j žmonėms.
t Tie, kurio ilgį laikiį sirgo landžiodami nuo vieno daktaro prie kito ir daug pinigą iėtnokB* 

jo tiems, kurio netik noiSgydė, lxitdar paarfhio labiau užsendlnaiit ligą; per ką negalėjo 
W gerai dirbti; tad aptu ėjo dubeltavą nuostolį, — vo be naii'h s išmokėtus pinigus ir nustojimą 
J uždarbio; tik todėl, l.ad užsidėjo su menkos vertės daktarais, kurie negali išgydyt.
V BET KITI, KURIE SUSIPRATĘ, NORS SILPNI IR SERGANTI ŽMONES;
T bot su visokioms Šviežioms ir užsemlytoms ligoms atsiėnukė prie garsaus, visiems žinomo kai- 
$ po geriausio Amerikoje PHILADELPHIJOS MEDICAL KLINJKO moksilnčlą daktarą, tad U* 

A po išgydyti trumpam laike, netrotijant.dovanai pinigą ir uždarbio; per ką apturėjo didelj 
A dubeltavą pelną, sveikatą, drūtumą ir pinigus stičedljo.
9 IŠ TŪKSTANČIŲ IŠGYDYTŲ NUO VISOKIŲ LIGŲ ŠTAI KĄ PATYS ŽMONES RAŠO
* PRISIUNČIANT SAVO PAVEIKSLUS DEKAVODAMI:

GARBINGAS PHILA. M. CLIN1CI Siunčiu didžiausią padėkav.mg už greitą Išgydymą 
J nuo skaudėjimo galvos, strčną, vidurlą ligos, negalėjimą valgyt ir miegot ir nuo susilpiiėjngio 
■ viso kūno. Pirmiau gydžiausi pas daugelį daktarą, bet anie 1 ik \ i<-(..j pa^elbos daug pinigą 16-
• leaušg, o ligą iabi.i.t paaršino. Vlenolc kaip prisiųstas Jus liekar tus suvartojau, tad pasilikau 
S Pilnai išgydytas, sveikas ir laimingas. Už tai dar kartą išturiu neiti l’li.la. M. Klinikų! ir Jus 
A garbingą vardą gu siusiu terp savo tautiečių, kad išgydot Ir tada kuipk Ii neįstengė. Su guodo*

MOKSLAS .RANKŽINYSTĖS 
kaip pažinti žmogaus praeitį 

eitį.............................................
LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 15c.
VADOVAS Keliaujantiems į Ameriką 

ir iškeliaujantiems ............... 15c.
PASLAPTIS. Puikių dialogų ir mo

nologų rinkinys........................ 15c.
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI. Dai

lus apsakimėlis iš revoliucijos lai
kų................................................. 15c.

TEATRAS ŽMONIJOS GYVENIME.
Labai naudinga knyga..............20c.

PRASIKALTIMAI ir prasikaltė
liai............................................... 10c.

“PASAULIŲ RATAS” ..............  25c.
“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas. 50c. 
“KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” .... 50c. 
“GIEDROS KALENDORIUS.” 15c. 
“SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLO 
....PAMATAI” .......................... 20c.
“MEILES KARŠTLIGĖ”.............. 20c.
(IRI U VĖSIUOSE, Jasiukaičio apys. 15c 
E. Steponaičio Raštai ....................... 1.00
ŽENYBA ir žmogaus gyvenimo siek. 10c 
“GREIČIAUSIAS PAMOKINIMAS

ANGLIŠKOS KALBOS” ... 25c.
Taipgi galima gauti šie puikus pa

veikslai:
“KAPITALIZMO SISTEMA.” 20c.

Reikalaudami knygų arba paveiks
lų, rašykite sekančiu adresu:

“LAISVĖ,”
242 Broadway, So. Boston. Mass

PAINEXPELLER
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
be pagalbos kaipo akrutas sudaužytas 
ant .skalu. Ar kenčiate skausmus Koma- 
tizino, Neuralgijos, UžsiŠnldymo ir 1.1, 
tada pamėginkite pora sykiu sutepti su

P A SO V E N C Z I A I S NAMINIAIS \AlSTAl3. 
Gaunama visose aptiekose už 25 ir 50 c. 
F. Ad. RiCHTEB & C0., 215 Pearl st. New York. 

tfi'Hiįjklt ant ant tfinker/o — senkto aįtounjo^ni^.

Or. Sgiwtas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa
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Serganti netrotykit laiko ir pinigą,bet tiesiog 
kreipkitės ypatiškai arba laišku prie daktaro 
Stankaus, o apturėsite tikrą ir teisingą gydy
mą. Atmink skaitytojau, jog Dr. Stankus yra 
baigęs didesnį daktarišką mokslą, kaip tai: po 
užbaigimui medicinos mokslo GARSIAME 
STE1TAV1ŠKAME UNIVERSITETE, važia
vo mokintis į POST GRADUATE MEDICI
NOS MOKYKLĄ, katra yra didžiausia ir jau 
paskutinė didžiąją daktarų mokykla visame 
pasaulyj. Čionai specijališkai mokinosi daryt- 
visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas. 
Taipgi buvo miestavu daktaru kur praktika- 
vojo pohošpitalių dispenseres dienomis ir na
ktimis. Dabar keli metai kaip Dr. Stankus 
įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ 
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokių li
gų. Atvažiuojanti iš tolinus gali pasilikti tie
siog jo SANATORIJOJE d-ėl gydymo.

GYDO TuIGAS
Nuo skaudėjimo strėnų, sąnarių rankų ir ko

jų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reu
matizmo. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečia, 
mų ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų ant '■ 
veido ir kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidų- i 
rių, niežėjimą skuros, dedervinių, slinkimą i 
plaukų, skaudėjimo galvos. Visokias Širdies, ■ 
inkstų, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos, ; 
negalėjimo miegoti ir išgąsčio, nuo slogų, per- • 
šalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negalė- , 
jimo valgyti ir abelną nusilpnėjimą. Visokias , 
moterų ligas: nereguliariškas mėnesines,skau- ; 
dėjimą strėnų ir paširdžių. Visokias vyriškas | 
ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą. 
Gydo ligas su lickarstomis kokios tiktai yra i 
ant svieto. I-igas, kurias negalima išgydyti su i 
lickars .uis ir po reikalavimui pačių pacijen- i 
tų — daro visokias operacijas. Turi savo loc- < 
nas, naujausio budo elektriškas mašinas dėl < 
gydymo ir egzaminavimo, su pagelba kurių ' 
galima permatyti visą žmogaus kūną.

Turi šimtus padėkavonių už išgydymą nuo ; 
visokių ligų. Gyduoles siunčia toliau į kitus < 
miestus ir miestelius Amerikoje, Kanadoje, < 
Anglijoje ir į kitas šalis. Visuomet kreipki- 1 
tęs ypatiškai arba laišku ant tikro adreso taip: < 

Dr. Ignotas Stankus i 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

Mr S. Kolom^iukas.
a Mrs Zofija Bustrykcne, C. M. and St. Paid -t. Sobieski, Wis

■ kartus labai gražiai dėknvoju Phila. M. Clinikui. už iš,-e;
■ nesveikumą ligos kaip nusilpnėjimo, teip ir skaudėjimą.
L ginu gydyties nereikalauju.
1A GERESNIŲ PAKTŲ nieks negali reikalaut ; ką ūžte irtin i didelės dut.gyliė, išgydytą.
Į KAD JAUTIESI NESVEIKAI ?^vk™.XAprTkuN“? 
f kreipsies, nes 1 iekar tas išsiunčia p<> visą Ameriką Ir kilus d dis .svieto, o Imsit dėkingi kaip ir 
S visi, kuriuos Phila. M. Klinikas apdovanojo tm.m didžiausiu imtu, t ii yra sveikata.

] THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 
fĮ todėl greičiau už k tus daktarus išgydo ir toki->s liens, kurią kiti neįstengė; kad čionai kiek* 
ą vienam atsišaukusiam užrašo ir sutaiso speci.-diškni liekaist.-is į: g. imusią gvarmduotą mediką*
S men tą naujausią išradimą, kurie pasaulyje j r i žim.r i l.a i | <> i ■ -t iu u - i ir tmlėl, kati prie Phila.

A M. Kiiniko yra net keletas Profesionališką Dnkmrų. tei-p kuri ų j r.-i net Amerikos valdžios meda- 
litį apdovanotą.

f ŠITIE GARBINGI mokslinčiai, Profc- Klinikoj 
!>r. WINC.ts V<i|»l.i:, Medical Director.

ĮSITEMYK, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada. 
------------------ Bt-.T NORI PASTOTI SVEIKU IR LAI- 

MINGU. i .d atsilai kyk, o jeigu toli gy.
o t ikėk, kad apturėsi 
nes čionai išgydo ir 

:<s nuo skaudėjimo: 
rimai spuogais nuo 
durių nedirbimo, už- 
*io i ratijo, užkrečia* 

'f mą slaptą lytiškų I igų. širdies, kepenų, ink-iu. silj-ną plaučių, I i mo, sunkaus kvėpavimo, 
ji nu peršalimo slogų, blogą suimti, n mig. netur-j.ino apeii-.o, b - pei! <>. b pjaustymo beopc- 
9 racijos, betsu 1 iekarstoms, kurios ti ks an’ius iŠ ydė. Teippat moteris nuo skausmingą mė- 
• nesiniti irkil'ikią ligų, l-iurios užpuola v .rginimui žmonių. VYRI.' ir MOTERŲ. Reikalaujant 
S rodos nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po Šiuo adresu: 

į THE PHILADELPHIA M. CLINIC, 
f 1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.
£ VALANDOS : nu<< 10 iŠ ryto iki I po p. Svent d., ii'mis nuo 10 ikif';rn. ir Petnyčiomis nuo 
A G iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kiiniko dovanai ir skaitykit knygą „Daktaras".
9 Pasarga: kurio daktarai negali ifgydyt, mi gali kreiptis prie Phila M. Clinlco,

I pumniiv, nuu “išų ”

Į KAD ESI NESVEIKAS
» veni, tadapršyk savo ligą bei nesveikumu* IbTjviŠko 

tikrą page.lbą sveikai, ii l.aip tuksiančiai. It t -i. jmi džiaugia
A tokius, kuri ąkiti neg dėjo išgydjiikaip svi<-ži..s teip irtižsi

blogo i r nečysto kraujo, nuo

»ą I

VViNAS IR LIKERIAI.
Kad Išgarsinti my-s geriau sį vyną, štai kokius nuleidimus męs padarėme lapkričio mėn.

1 butelis Apriko’u Brendės..............$1.00
1 butelis Pyčiu Vyno ........................... 50c

Viską atiduosime tik už......... $1.W

1 butelis Rusiškos Višniuvkos..... .S1.00
1 butelis Grandžių Vyno.................... 60c

Viską atiduosime tik ui...$1.00

Gvarantuojame, jou mąs vynas yra tyrlaukis Ir geriausi*.
Perkant gorčiais, nuleidžiame už žemiausias kainas

Kentucky Straight Degtines pilnos mieros gorčius—$2.00 
Californijos Brendęs gorčius—2.00

AIų, Eliy, Porterį ir Toniką galite gauti skryniomis, bačkomis, pusbaČ- 
kiais ir bertair.iais. Perkantiems daug ant baliy, veseiijy, krikštyny ir 

k ty pas linksminimy nulfidžiame labai pigiai.
Atsilankykite pas mus, o užtikriname, kad iš mus patarnavimo busite užganėdinti

“Štoras su žemiausiomis kainomis”

AM* M-I.

352=354 Harrison Avenue,

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE LIKIERIŲ PARDAVĖJAI

BOSTON, MASS.

rime 
ir prirenka- 
ine Akinius

SITO1NE
Akių Si'ccijaliutas

399 a Broadway gg’SJL 
arti E Street

Pabaicusi kur.-ą Womans Medical 
College, Baltimore, Md.

Pa«sckminRai atlieka savo darbą prie 
Rimdymo. taipsri suteikia visokia, rodaa ir 
paRelbą iri vairiose moterų Uroso.

g F. Stropiene,
.eneeMoeJifiiieiteifejiewateiiew

WILLIAM U
Lietuv išk.-i

Vincus I-. J

Telephone So. Bo» ton O05

LIETUVIŠKAS

J. HOWARD 
■avanlė buvo 
Kuvuliatiskns

Breadway
SO. BOSTON, MASS.

TEISINGIAUSIA
IR GERIAUSIA

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, er tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktary. Tai vie
natine lietuvišku ttplieka Bostone ir 
Massachusetts \lelijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

Aptii korius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st

> sąo. UOSTOM, MASS. *
J

Telephone So. l’oslon. 845 M

i) R.

e)

c) 
V

A p -v

F. MATULAITS
405 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
VnlBitdos;

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

k Nauji Lietuviška
Lf.KRAUTUVE

Užlaikome, parduo
dame ir pataisome Re
giausia SIUVAMAS 
MAŠINAS, pui kiau
šius Granuifomis ir ki
tokius muzikališkus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Bai- 
sikelius, visokius laik

rodžius ir tam panašius daiktus. Duodamu 
lekcijas ant visu inu: ikališku instrumentu.

A. RAULUKAIT1S ir J. GIRDVAINIS 
Lietuvis i savininkai

THE j 
MAGIC < 
SILENT

SO. BOSTON CYCLE «.
310 Broadway, So. Boston, Mass

• > <5

I

o. Boston 21014 ir 21018.

Nauji Laiškai
Tik ką atspausdinom dau

gybę puikiausių laiškų, įvai
riausio turinio, su gražiau
siomis /dainomis ir kvietko- 
mis. Tais laiškais kiekvie
nas galės pasidžiaugti. Kas 
ims J 00 laiškų (sykiu ir kon- 
vertus) — tas tegul prisiun
čia 70 c. Kas ims 1000 laiš
kų — tam apsieis tik $5.00.

Taigi pasiskubinkit su už
sakymais.

Viršminėti laiškai yra 
gaunami “Laisvės” krautu
vėje.




