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AMERIKA
Ant visos Amerikos apskelb

tas boikotas kiaušinių.
Amerikos gaspadinių uni

ja, kuri turi 700,000 narių, 
išsiuntinėjo laiškus ir 
net telegramas, į visus savo 
skyrius, kad visur apskelb
tų boikotą kiaušinių. Minė
ta organizacija turi Suvie
nytose Valstijose 300 sky
rių.

Vargiai kas iš to išeis.
Debsas jau gelbsti Colorado 

mainieriams.
Socijalistų Partijos kan

didatas į prezidentus E. 
Debs jau pribuvo į Denver, 
Colo.' Jisai nutarė pagelbė
ti mainieriams. Kadangi 
Debs turi labai gerą vardą 
tarpe geležinkelininkų, tai 
nutarta ruošties prie streiko 
dėl išreiškimo simpatijos 
mainieriams.

Senatorius Thomas iš Co
lorado praneša prezidentui 
Wilsonui, kad padėjimas toj 
valstijoj labai opus ir jog 
federališka valdžia būtinai 
turi ateiti pagelbon mainie
riams.
Ir vėl kariumenė j W. Vir

giniją.
Atėjo trumputė žinia iš 

W. Virginijos, jog į Cabin 
Greek apskritį vėl pasiųsta 
kariumenė Tenais vėl buvę 
sumišimai.
Prezidento duktės vestuvės.

Antroji prezidento duktė 
Jessie 25 d. lapkr. ištekėjo 
už Fr. Bowes Sayre. Vestu
vinės iškilmės buvo puikios. 
Jauniesiems suaukauta do
vanų už $200,000.
12,000 darbininkų streikas.

Schenectady, N. Y. 12,000 
Electric Co. darbininkų nu
balsavo išeiti streikan, ka
dangi buvo atleista iš darbo 
keli tūkstančiai darbininku.C

Kunigo Schmidto teismas 
atidėtas.

Nors rašėme, kad žmog
žudžio kunigo Schmidto tei
smas pasibaigs šią savaitę, 
vienok teismas atidėtas ant 
8 d. gruodžio.
Per streikus darbininkai nu

stojo $4,000,000.
Pagal apskaitymą statis

tikos biuro New Jersey val
stijos, tai darbininkai laike 
pastarųjų 12 mėnesių nusto
jo ant algų streikų laiku 
$4,000,000.

Galimas daiktas. O jeigu 
po streikų ką nors ir laimė
jo, tai tas kliuvo mėsos tru- 
stui.

Už užmušimą detektyvo.
Vienas Colorado streikie- 

ris užmušė detektyvą. Tei
sėjas pasakė, kad tame ma
to suokalbį ir teisman bus 
patraukta dar daugiau žmo
nių.

O kada užmuša streikie- 
rį — tuomet niekas nekal
tas. Še, jums, ir mūsų teis
mų “teisybė.”

“Salaveišių” generolas.
New Yorke dabar vieši 

“salaveišių” generolas 
Booth. Jisai lankosi pas vi
sus žymesnius miesto virši
ninkus. Jį priima, kaip kokį 
karaliuką. Savo generolą 
saugoja 3,000 paprastų “sa
laveišių.”
600 užmušta, 700 paimta ne

laisvėn.
EI Paso, 26 d. lapkr. Neto

li Jaureco (Mexikoj) buvo 
smarkiausia kova tarpe fe- 
deralistų kariumenės ir su
kilėlių.

Sukilėliai paėmė viršų. 
Jie paėmė nelaisvėn 700 fe- 
deralistų ir beveik tiek pat 
užmušė.

“Mokslo” vyras.
Charles W. Eliot, žymiau

sias ideologas Amerikos 
buržuazijos, kuris savo lai
ku nepaprastai garbino 
streiklaužius, dabar nežino 
jau kaip girti taip vadina
mą vaikų kariumenę (boy 
scouts). Jisai sako, kad vi
sus mokyklų vaikus reikia 
auklėti karingoje dvasioje, 
nes tuomet tik iš jų išeis ge
ri patriotai.

Še jums ir mokslas!
Automobilių susidūrimo 

aukos.
New York, N. Y., 26 lapk. 

Penkios ypatos užmušta ir 
l sunkiai sužeista, kuomet 
Pelham Parkway susidūrė 
visu smarkumu bėganti au
tomobiliai.
Iš kumštininko virto kuni

gu.
Kitaning, Pa. Čia atlaikė 

pirmas pamaldas bažnyčioje 
M. Beer, kuris dar prieš 
metus buvo pugilistu (kumš
tininku.)

Nedaug tarpe jų ir yra 
skirtumo.
Socijalistų dienraštį nubau

dė ant $17,800.
Socijalistų dienraštis ‘Mil

waukee Leader’ papuolė po 
teismu būk tai už apšmeiži
mą vieno miesto urėdninko. 
Teismas nusprendė, jog “M. 
Leader” turi užsimokėti 
$17,800 “nuskriaustam” u- 
rėdninkui.

Laikraštis nepasiduos. Jis 
reikalauja naujo teismo.

Visi supranta, kad Mil- 
waukees politikieriai ant 
žūt ar būt, nori užsmaugti 
“Leaderį”.

BAISI ŽMOGŽUDYSTĖ.
Dorresville, III. Lapk. 19 

naktį pas A. J. stuboje Jonas 
Aidikis susibarė su savo pa
čia, kurią vadino namo. To
ji nėjo, sakydama: “jeigu 
jau nori mane nušauti, tai 
šauk šičia”. Tas, nieko ne
laukęs, išsitraukė revolverį 
ir suvarė šūvį į krūtinę.. Iš
bėgęs iš stubos ir pats sau 
net keturis šūvius susivarė j 
krūtinę.

Moteris dar buvo gyva a- 
pie pusantros valandos.

Pribuvus ant vietos polici
ja Joną Aidikį taipgi jau ra
do mirusį.

Aidikis paėjo nuo Pilviš
kių (Suvalkų gub.). Jo mo
teris paėjo nuo Seinų. Ap
sivedę išgyveno daugiau, 
kaip metus. Paliko vieną 
kūdikį.

Aidikis buvo paprastas iš
tvirkėlis, laikraščių neskai
tė. Jo moteris ir maž daug 
buvo tokia pat. Sako, jog 
palikus vyrą, atbėgo Ameri
kon.

Per laidotuves mūsų kata
likai, susirinkę, svarstė, 
kaip dievas sūdys ir tuštino 
bačkutes.

Man rodos, kad mūsų pa
rapijoms už bačkučių tušti
nimą būtinai po smert reik
tų nuteist bent ant kokių tri
jų metų.

K. Vaičiūnas.
Bijosi socijalistiškų laikraš

čių.
Hoosick Falls. N. Y.

Čia lankėsi kun. Verbaus- 
kas, rinkdamas aukas pa
statymui bažnyčios Butri
monyse (Vilniaus gub.). Tik 
vieną stubą kunigas aplen
kė. Tą, kur pareina “Kel
eivis” ir “Laisvė”.

I Tai matote, kaip galima 

atsikratyti nuo visokių au
kų rinkėjų.

Jaunas kaziukas.
Kas kuom rūpinasi?

Buffalo, N. Y. Sveikatos 
komisija atsisakė konfis
kuoti 50 bačkų supuvusių 
kiškių, kurie priklauso ka
pitalistui J. Gail. Sakoma, 
kad tie kiškiai nušauti Rusi
jos miškuose 10 metų . Buf
falo socijalistai pakelė pro
testą prieš tokį komisijos 
pasielgimą. Sveikatos komi- 
misijai brangesnis kapitali
stų pelną, negu darbininkų 
sveikata.

UŽSIENIS
Iš Europos į Australiją or

laiviu.
Garsus francūzų lakūnas 

J. Vedrines pasisakė greitu 
laiku manąs lėkti orlaiviu iš 
Vienuos į Australiją. Pa
keliu j užsuksiąs Konstanti
nopoliu. Tolymesniame mar
šrute pasieksiąs Ceyloną ir 
Malajiškas salas, iš ten sta
čiai Australijon.

Socijalistiškos unijos Vokie
tijoj.

Statistiškas biuras Vokie
tijos imperijos apskelbė ži
nias apie unijų stovį Vokie
tijoj.

1912 meta;s į socijalistiš- 
kas unijas priderėjo pustre
čio milijono žmonių.

Vokiečių tautiškosios uni
jos turi tik penktadalį mili
jono narių.

Prie taip vadinamų krikš
čioniškų unijų priklauso 
kiek daugiau, nei trečdalis 
milijono narių.
Paryžiaus darbininkų pro

testai.
Paryžiaus darbininkai su

šaukė kelis milžiniškus pro
testo mitingus, reikalauda
mi paliuosavimo iš kalėjimo 
sindikalistiškų laikraščių 
redaktorių. Tie redakto

LIETUVIŲ TAUTIŠKAS NAMAS, MONTELLO, MASS.
Montello, Mass. Lietuvių Tautiško 

Namo iškilmingos įkurtuvės atsibuvo 
27 d. lapkričio, 1913 metais.

Tautiškas Namas Montello — tai 
vaisius nenuilstančio darbo visų prog- 
resyviškų montelliečių, kurie, ruoš
dami savo pastogę, turėjo daug prie
šų iš tamsiųjų fanatikų.

3,000 Montello lietuvių, pasistatę

sau puikią svetainę, gali būti pavyz
džiu kitų miestų lietuviams, kur nors 
mūsų brolių yra daugiau, betgi jie 
mažiau tegalvoja apie visuomeniškus 
reikalus.

Lai bus naujas ai Tautiškas Na
mas Montello, Mass, prieglauda dėl tų, 
kurie jieško mokslo-šviesybės. Lai 
skamba tenais brolybės ir lygybės ide
alai I

riai buvo pasodinti kalėji- 
man, nes agitavo prieš trijų 
metų kareiviavimo sistemą, 
kuri neseniai tapo įvesta.

Abelnai tarpe darbininkų 
Franci jo j dabar labai dide
lis subruzdimas.

Prastos Kalėdos.
Vokietijos darbininkai 

šiemet laukia prastų kalėdų. 
Didžiausios krautuvės skun
džiasi, kad labai mažai kos- 
tumerių tesilanko.

Visur bedarbės, visur 
vargai!

Bcilį nori nužudyti.
Į Londoną praneša iš Ki

jevo, kad Beilis kasdien 
gauna iš juodašimčių dau
gybę grasinančių jam mirti
mi laiškų.

Beiliui buvo pasiūlyta 
vykti Amerikon ir skaityti 
lekcijas apie dabartinį žydų 
padėjimą Rusijoj. Betgi ji
sai nesutiko.

Streikas Pietų Afrikoj.
Tasai milžiniškas indusų 

streikas pietinėj Afrikoj, 
kuris vedamas vardan lygių 
tautiškų teisių, dar tebesi
tęsia.

Kasdien telegramos pra
neša apie streikierių susirė
mimus su policija.

Pretorijoj sustreikavo 5,- 
000 mainierių. Riaušėse už
mušta trįs žmonės ir 22 su
žeista.

Pačioje Indijoje žmonės 
irgi labai subruzdo, užsi
stodami už savo streikuo
jančius brolius.

Vokietijos parlamentas 
spręs apie moterų teises.
Berlynas, 25 lapkr. Šian

dien susirinko Vokietijos 
parlamentas. Vienas iš pir
mųjų billių, kurį jam reikės 
apspręsti — bus billius apie 
suteikimą moterims lygių su 
vyrais teisių.
Sufragistės ne juokais grą- 

sina.
Londono sufragistės bai

siai gązdina valdžią, jeigu 

ši norės areštuoti Pankhur- 
stienę, kuomet ji pribus An- 
glijon.

Pankhurstienės apsaugo
jimui bus sutverta net tam 
tikra gvardija. Na, o jeigu 
Pankhurstienę visgi areš
tuos, tuomet bus pakelta 
didžiausia revoliucija.

Astuonių valandų darbo 
diena mainieriams.

Franci jos parlamentas 
perleido billių, kuriuo sutei
kiama Franci jos angliaka
siams aštuonių valandų dar
bo diena.

Prie to parlamentą pri
vertė milžiniškas streikas 
Franci jos mainierių.

Kaizeris parduoda savo 
pylis.

Berlynas, 26 d. lapkr. 
Prūsų kaizeris Vilius turi 
45 pylis. Dabar jam, naba
gui, labai striukai su pini
gais. Nors algą ir pakėlė ir 
gauna apie penkis milijonus 
dolerių metinės algos, vie
nok to jau jam neužtenka. 
Taigi, dabar ir sumanė par
duoti pylis.
ženybos ir persiskyrimai.
Vokietijoj apskelbta sta

tistika vestuvių ir persisky
rimų. Pasirodo, jog laike 
kelių pastarųjų metų labai 
padidėjo skaičius persisky
rimų, o ženybų skaičius su
simažino.

1911 metais buvo 15,780 
persiskyrimų, taigi 24 ant 
kiekvieno šimto tūkstančių 
porų.

Sufragisčių “šposai.”
Oxford (Anglija). Sufra

gistės padegė didžiulius me
džių sandėlius. Nuostolių 
padaryta ant $100,000.

Tuomet įniršusi minia už
puolė ant sufragisčių kance
liarijų, sulaužė stalus, kėdės, 
spintas ir viską, ką tik ten 
rado.

Medžių sandėlius sudegi
no todėl, kad tuomi laiku 
Oxforde viešėjo Lloyd Geor
ge, Anglijos kancleris. Tai 
jam ant keršto įtaisė.

RUSIJA LIETUVA
Europos protestai prieš 

Rusijos carą.
Berlynas 24 lapk.—Visuo

se žymesniuose Europos 
laikraščiuose, kaip Franci- 
joj, taip Vokietijoj, taip 
Anglijoj ir kitur pasirodė 
atsiliepimas į visą civilizuo
tą pasaulį, šaukiantis pro
testuoti prieš barbarišką el
gimąsi caro valdžios su poli
tiškais kaliniais.

Po protestais pasirašo 500 
garsiausių Europos vyrų, 
būtent, rašytojai ir tt.

Tame atsiliepime pasaky
ta, kad 40,000 žmonių kanki
nasi Rusijos kazematuose už 
savo nuomones. Pradėjus 
nuo 1905 metų 3,000 kanki
nių nužudyta, o 10,000 palai
dota kalėjimų kapuose.

Paskutinis manifestas nei 
per nago juodymą nepageri
no kankinių padėjimo.

Beilio byla ir šitas protes
tas išnaujo atkreipia civili
zuoto pasaulio atydą į cariz
mo žmogžudystes.

Uždraudė įgabenti visus vo
kiečių laikraščius.

Berlynas 16 lapk. — Vie
nas Koelno dienraštis skel
bia žinią, kad Rusijos cenzū
ra uždraudė Įgabenti Rusi
jon visus vokiečių laikraš
čius.
Politiškas triukšmadarys.

Charkovo mieste važiavo 
policistas Ponomarenko. Jis 
staiga pradėjo mušti už ką 
tai savo vežiką ir dargi re
volverį išsitraukė. Vežikas 
pradėjo rėkt, pagelbos šauk- 
ties. Subėgo didelė daugy
bė žmonių. Kai-kurie tik 
žiūrėjo, kitigi užsistojo už 
mušamąjį vežiką. Policis
tas sudavė taip-pat dar ke
liems žmonėms. Atbėgo ir 
atjojo daugiau policistų, ku
rie puolėsi žmones vaikyti. 
Led pasisekė žmones nura
minti.

Traukinių susikūlimai.
Traukinių susikūlimų pa

staraisiais laikais 'vis-dau
giau atsitinka. Tartum ko
kia liga Rusijon užėjo. Dū
moje net klausimas dėlei to 
ketina būti. Nekurie dėlei 
tų nelaimių kaltina valdžią 
kam ji nuo geležinkelių pa
variusi gerai savo reikalą iš
manančius, užsitarnavusius, 
bet jai netinkamus žmones, 
o jų vieton pastačiusi nau
jus, sau prielankius, nors 
kartais visai to reikalo nesu
prantančius, žmones. Šią 
savaitę susikūlė keleivių 
traukinys tarp Penzos ir Že
mojo Naugardo. Užmušta 
14 ir sužeista 27 žmonės. Su
sikūlė 4 vai ryto, kuomet vi
si žmonės miegojo. Pasiro
dė, skersai bėgius buvo pa
dėtos geležį s’. Garvežys ir 
7 vagonai susikūlė j skeveld
ras. Tas geležis padėjo gir
tuokliaujanti naujokai,, ku
rie jau surasta.

Taip-pat buvo keliolika 
smulkesnių susikūlimų, kur 
tai daugiau, tai mažiau su
žeidžia bei užmuša. Ten jau 
daugiausia pasirodo gelžke- 
lio valdininkai kalti.
Paleistuvystės namų panai

kinimas.
Rusijos moterų teisių su

lyginimo lyga įnešė V. Dū
mon reikalavimą, po kuriuo 
pasirašo 30 atstovių, kad bū
tų prostitucijos gydytojų bei 
policijos priežiūra panaikin
ta. Taipgi reikalauja, kad 
būtų draudžiama paleistu
vystės nąpu} steigimas.

“Birutės” Red. J.Vanagaičio 
byla.

“Birutės” redaktorius p.J. 
Vanagaitis teismo nubaus
tas 50 markių arba 5 d. kalė
jimo dėlto, kad be valdžios 
leidimo priiminėdavo iš Ru
sijos išeivius.

J. Vanagaitis teisinosi 
tuomi, kad jis rūpinasi Diž. 
Lietuvos gyventojais, kad 
išeiviai nepakliūtų į blogas 
rankas; jis nurodydavęs ge
rą akių gydytoją ir tinkamą 
keliauti garlaivį.

Areštavo.
Gražiškiai, Vilkaviškio 

apskr. Spalių 24 d. areštavo 
Vaitkabalių kaimo ūkininką 
Kriaučiūną ir jo posūnį Fe- 
leksą Verbylą. KriauČiuną 
suėmė už tai, kad koks tai 
pas juos gyveno Kriaučiūno 
giminaitis, kuris nebuvo 
paliuosuotas nuo kariume
nės.

Naujas gelžkelis.
Ateinantį pavasarį būsiąs 

pradėtas tiesti gelžkelis nuo 
Siebiežo per Dvinską į Kau
ną. To naujo gelžkelio vai- . 
dyba būsianti Dvinske.

Pabėgo kalinys.
Ukmergė. Neseniai šis 

miestas buvo sujudintas ne
paprasta naujiena. Ukmer
gės kalėjime sėdėjo krimina- 
lis prasikaltėlis, pasmerktas 
12 metų katorgos. Kalinys 
buvo siuvėjas. Taigi kalėji
mo viršininkas sumanė pasi
naudoti. Jis davė savo na
muose kaliniui darbo, o tas, 
parinkęs tinkamą valandą, 
pabėgo per stogą. Žinoma, . 
viršininkas dabar labai nu
siminęs, nes kalinio nepasi
sekė pagauti.

Nepriimtas.
Rusų laikraščiai šiomis 

dienomis paskelbė žinią, kad 
A. Buloto prašymas priimti 
jį į Vilniaus advokatūrą at
mestas. A. Bulota, kuris 
dabar nuo pavasario apsigy
veno Vilniuje, jau nuo 10- 
ties metų priguli prie Peter
burgo teismo rūmų prisie
kusiųjų advokatų skaitliaus. 
Toks nepriskaitymas jojo 
dabar prie Vilniaus advoka
tūros jokios dėl jo praktiš
kos reikšmės neturi, nes A. 
Bulota, kaipo Peterburgo 
apskričio prisiekusis advo
katas, turi teisę visoje Rusi
joje vesti bylas.

Pralošė bylą.
Šeduva, Šiaulių ap. Pas

kutiniais laikais teismas nu
teisė šeduviečiams mokėti 
vokiečiui - dvarininkui Rop- 
pui činšų mokesčių 23 tūks.t. 
rublių. Šeduviečiai iki šios 
dienos valdo 2 tūkstančiu 
dešimtinių Roppo žemės čin
šo teisėmis. Kaip girdėti/ 
Roppas reikalaująs, kad 
skola būtų jam greitu laiku 
grąžinama.

Naujos mokyklos.
Garlevos valsčiuje, Suv. 

gub., vietinių gyventojų pi
nigais įsteigtos keturios 
naujos pradinės mokyklos: 
Digrių, Tvokiškių, Ražins- 
kių ir Rinkunų sodžiuose. 
Gretimam Leipunų sodžiuje 
įsteigtos devynios pradinės 
mokyklos.

Dar vienas kalėjimas.
Vidaus reikalų ministeri

ja leido Kauno gubernijos 
komitetui pirkti Rokiškyje 
iš grafo Przezdzieckio 600 
ketvirtainių sieksnių žemės 
kalėjimui statyti.

Kas, kas, bet kalėjimai 
Rusijoj kįla, kaip ant mie
lių!

, (Iš “L. Ž-



LAISVE
Senas Vincas..

K. Amalas

Scenos darbininkų 
padėjimas.

Kaip Jonas Šliupas ir 
- kiti atvirto prie dva

sios šventos.

* *

SPAUDOSBALSAI
Kaip buvo šlamštas, taip ir 

liko.
Kartais galima ir savo 

priešą pagerbti, jeigu tik 
tasai priešas moka talentin
gai ir su įsitikinimu apginti 
savo nuomones. Męs žino
me, jog, padėkime, nabaš- 
ninko Kaupo redakcijines 
pastabas “Drauge” labai 
atydžiai skaitydavo dauge
lis ne katalikų, nes matyda
vo, kad tose pastabose kom- 
petentiškai atstovaujama 
klerikališka pasauliožval- 
ga. Tas pats buvo ir su 
“Vien. Lietuvninkų”, kuo
met ją redagavo p. Sirvydas. 
Tas pats, bent išdalies, yra 
ir su dabartine “Lietuva”. 
Šiaip ar taip kalbėsime, ten 
galima matyti, jog žmonės 
turi šiokius ar tokius įsitiki
nimus, turi išsidirbę šiokią 
ar tokią ideologiją.

Visai kas kita su laikraš
čiais, kurie neturi savo aiš
kaus, nuosekliai ginamo 

•credo (tikiu). Prie tokių 
laikraščių pridera “Saulė” 
ir “Katalikas”. Nabašnin- 
kas Kaupas teisingai pasa
kė, jog “Katalikas” savo 
neidejiškumu, savo gatviš- 
kais plepalais labai mažai 
kuom nuo “Saulės” teskiria- 
si. Juos* galima dvynais 
pavadinti, jeigu tik “Saulė” 
perimtų naujos gadynės ra
šybą.

“Katalikas” giriasi padi
dinęs savo formatą. Be abe
jonės, kad būtų daugiau 
vietos užleisti pono Tanane- 
vičiaus firmos apsigarsini- 
mui. Argi nuo to pagerės 
ta prasčiausia, netvirta ran
ka rašoma, apžvalga, kurią 
inteligentiškesnė • (nors ir 
katalikiška) publika visai 
neskaito? Argi yra reikalas 
rimtai skaityties su zakristi- 
joniškoj dvasioj redaguoja
mu laikraščiu?
-'Kiek tenka patėmyti, tai 

net tautiška mūsų laikrašti
ja visuomet atranda šį tą 
vertesnio pastebėjimo “Sau
lėj”, negu “Katalike.”

Šlamštas buvo — šlamštas 
ir liko. Gerai dar, kad tas 
naujai prisegtas prie “Kata
liko” popieros arkušas už
imtas apskelbimais, o ne p. 
Jurgelionio mįslėmis ar p. 
Branduko taradaika.

Meškos patarnavimai.
Nespėja atvykti Ameri

kon kokie nors misi j ome
niai, žiūrėk “Lietuvos Ži
nios” ir pakiša jiem koją. 
Rodosi, tie patįs tautiečiai, 
tie patįs savi žmonės, bet 
nesulaiko savo liežuvėlį ir 
pradeda plepėti tada, kada 
ypatingai reikia tylėti.

Ar ne taip jie pasielgė su 
pp. Basanavičium ir Yču? 
Tiesa, paskui, susipratę, 
norėjo pėdas sumaišyti, bet 
po piet, jau ne pietus.

Dabar vėl ta pati istorija 
su p. Vanagaičiu. Nespėjo 
jis surinkti “Birutei” ir 100 
dol., kaip “Lietuvos Žinio
se” rašoma: “Man ir ki
tiems Prūsų lietuviams ne
gali būti suprantama, kiek 
gali būti naudos Prūsų lie
tuvių atgimimui, jeigu laik
raštį skaito ne Prūsų, bet 
Amerikos lietuviai. Kad 
“Birutės” Prūsų lietuviai 
neskaitė, ir kad ji beveik 
jokios įtekmės neturėjo — 
tai faktas, kurio užginčyti 
niekas negali... “Birutės” ir 
pono Vanagaičio vardas 
Prūsų Lietuvoj taip nepo- 
puliariškas, kad jokios pa- 
selpos iš šalies jų įtekmės 
pakelti negalės.”

Še tau, Jurguti, ir devin
tines! Tikėsime, kad už ši
tuos mūsų ir “L. Ž.” žodžius 
ponas Račkauskas nepakels 
protesto...

Pradžioj dievas sutvėrė 
dangų ir žemę ir visus daly
kus ant žemės. Jis žiūrėjo 
ant to visko ir sakė, kad tai 
geras darbas. Gi septintoj 
dienoj dievas ilsėjosi.

Adomui ir Jievai dievas 
pavedė gražiausį sodą. Nors 
tuomet juodu neturėjo nei 
automobilio, kad galėtų te- 
atran nuvažiuoti ,bei savo 
draugus aplankyti, vienok 
jie gyveno laimingai ir link
smai.

Bet laimė to prakilnaus 
padėjimo gana trumpa bu
vo. Vienoje gražioje vasa
ros dienoje, kada Adomas 
miestan išėjo, šėtonas pa
kabu rkšt, peršoko sodo sta- 
tinėlę ir įėjo į namus per už
pakalines duris. Jam neil
gai tereikėjo padėti laiko, 
kad Jievą į pagundą įtrau
kus ir dievą į amžiną rūsty
bę įvedus. Pagaliaus, jo šė
toniška didenybė visuomet 
buvo palinkusi \ prie piktų 
darbų ir pagundų. Ir jis jau 
tuomet savo geniališku ap
dovanojimu ir magiška gali- 
be per ilgus metus stūmė pa
sekmingai savo darbą. Mai
šys jau seniai suprato, kad 
šėtonas juokiasi iš dievo 
ir žmonių, sėdamas piktą 
sėklą prieš norą dievo. Tai
gi ilgai nemąsčius, Maižys 
tuoj pavartojo į savo žmo
nes edyktą, kuris yra inkor
poruotas jo trečioje knygo
je Pan ta te j aus,"arba papra
stai pavadinus —- Levitico.

Tai buvo ar ne metai prieš 
tai, kada dievas ir Maižys 
užsikerėblino ant kalno Si- 
nojaus ir rašė dešimts prisa
kymų, manydami nors tuo
mi išvaišinti šėtono pikteny
bes. Vienok ir šėtono ne 
kvailu būta; dažinojęs apie 
dievo gudrybes, jis pasislė
pė kambaryje, šalę pekliškos 
maldyklos, užkūrė aukurų 
kakalį ir pradėjo virinti se
kančius dalykus: 'širdį 
žmogžudžio, tulžį vagies, 
oaslaptį veidmainio, suvytu
sią sąžinę simonisto (švent- 
pirkiko.) ir prisisunku
sią patrijotizmu gįslą. Jis tą 
viską kaitino, virino, dėsti- 
liavo, perkolavo ir vėl viri
no iki tas viskas nepavirto į 
tokį elementą, kaip tai gali
ma būtų pavadinus — šma- 
ravydlą. Tuomi apsirūpi
nęs, šėtonas ir jo armija 
pradėjo pedliavoti tarpe mi
nios Maižiaus. Ir kada jau 
geradūšis senelis nulipo nuo 
kalno Sinojaus ir apgarsino 
savo darbą, jis didžiai nu
stebo, išvydęs šėtono pir
mesni ir net užpatentuotą 
išradimą, kuriuomi jis pa
sekmingai pedliavo.

Viltyje, jog šėtonas gali 
turėti didesnį pasisekimą 
savo išradime, Maižys tuoj 
pavartojo vieną edyktą ir 
apgarsino, tardamas: 
šėtone, nevaikščiosi
daugiau po pasaulį, kaipo 
liežuvninkas tarpe mano 
žmonių!” Bet šėtono vais
tas buvo ant tiek “maenas”, 
kad ir tas Maižiaus edyktas 
nieko negelbėjo. Negelbėjo 
nei visokie persergėjimai, 
proklamacijos, edyktai ir at
sišaukimai, kurie buvo iš
leisti šventame rašte prieš 
tokį nesąžinišką šėtono ped- 
liavimą. Ir tas buvo veikia
ma nuo pat Levitino iki Pet
rui. O šėtonas vis varė ir 
varo savo darbą, kaip kokis 
patrijotas pekliškos karaly
stės. Tik jis labai bėdavojo, 
kad negalįs išrasti būdą, 
kuriuomi jis galėtų nors 
šiek-tiek socijalistams įsiū
lyti savo šmaravydlos. Bet 
už tai tarpe dvasiški jos, y- 
pač lietuviškosios, jis turi 
gerą pasisekimą. Pastaroji 
perka šmaravydlą, kaip tą 
medų ir, savotiškai per
krikštijus, būtent, ant aly
vos šventos, tepa žmonių 
kaktas, persitikrindama, 
kad tai geras vaistas demo
ralizavimui savo avelių, iš 
kurių ir geresnį sau pelną 
galima turėti.

Taip tat Lietuvoje, Bet 
Amerikoj kaž-kas lietuviš-

kai dvasiški j ai nepergeriau
siai sekėsi agentauti šmara
vydla tarpe avelių, kad ir 
kas metą per Velykas šven
tas tepė jų kaktas augščiau 
minėtu išradimu. Ir tas, 
turbūt, jai nesisekė, nes 
mūsų garsusis mokslinčius 
Jonas Šliupas pasišventusiai 
atkalbinėjo žmones nuo to
kių monų. Jis atkalbinėjo ir 
šaukė visa gerkle, kad tai 
tik juodvarnių, ilgaskver
nių, Romos krokodylių dar
bas — apgaudinėti žmones.

Kada Lietuvos dvasiški j a 
išvydo, jok Amerikoj prade
da augti skaičius bedievių ir 
tuomi, žinoma, susimažina 
pelnas jėzuitų brolijai, ji 
nusprendė pasiųsti Ameri
kon — Tumą ir Olševskį, 
kad įkvėpus dvasią šventą 
lasvamanybės “kerštams”, 
o prie progos ir... pasipini
gavus. Tumas nelabai pasi
tikėjo ant to, jog, praclėjus 
tepti kaktas importuota 
šmaravydla, laisvamaniai 
tuoj ir atvirs prie dvasios 
šventos. Todėl jisai pavar
tojo dalį jėzuitiškos gudry
bės ir pradėjo tampyti ame
rikietiškas, prisisunkusias 
kvailu patrijotizmu gįslas.

Bučiuodamas Šliupą, jis 
tarė:

—Jonai, aš tave myliu! 
myliu, kaip tą mūsų Lietu
vą - tėvynę... Socijalistų vi
sa dūšia neapkenčiu!

—Ir aš tų tautos benkar- 
tų neapkenčiu! — sušuko 
Jonas.—Jie mūsų tėvynę no
ri žydams parduoti!

—Jonai, pasiduokime vie
nas kitam rankas ir pradė
kime išvien kovoti prieš ci- 
cilikus. Ir tau ant širdies 
bus lengviau ir tėvynei bus 
maloniau turėti tokį sūnų...

kabino Šliupui ant kaklo rą
žančių, ’, pastarasis įdavė 
Yčui raštišką persiprašy- 
mą prieš carą už protestų 
rašymą. Sugrįžus Rusijon, 
Yčas prižadėjo z ypatiškai 
įduoti carui konventą ir iš
prašyti nuo jo Šliupui “los- 
kas”.

Dabar Amerikos atsiver
tėliai prie dvasios šventos, 
išsitepę šmaravydla kaktas 
ir benediktavotais rašan
čiais apsikabinėję, kas ry
tą ir vakarą meldžiasi, o 
kas savaitę per savo dvasiš
kas gazietas kolioja bjau
riausiais žodžiais socijalis- 
tus.

Gyvas grabe
Apysakaite iš Scotlando lietuvių gyvenimo.

—Von, po velnių visi! — sukriokė sei
mininkas.

Svečiai, viens paskui kitą, slinko pro 
duris lauk. Vaznyčia įdėjo lavoną į vežimą 
ir drauge su šeimininku išvežė nabašninką 
i kapus. * * *

Panašių šermenų daug atsitinka tarp 
Škotijos lietuvių. Bet čia paėmiau tik vie
nas iš 1904 metų. Daugelį atsitikimų, net 
negalima aprašyt, nes labai nemoraliŠki, 
kurie būdavo atliekami po priedanga katalL 
kystės.

O tai vis atlieka karšti katalikai ir tam
sus žmoneliai-pijokėlįai, kurie ant socijalis- 
tų ir laikraščių ugnia spjauja.

“Tu, 
man

Tik Tumas su širvydu geri.
“vytis” persispausdino iš 

“Laisvės” moterų numerio 
kun. Tumo ir p. Sirvydo at
sakymus į anketą. Matomai, 
tie straipsniai “Vilčiai” tiko.

“Viltis” betgi neparodo 
nei mažiausio bešališkumo, 

■ neduodama savo skaityto
jams suprasti, ką rašė “L.” 
apie moterų reikalus kiti

taktiką ir perstoti protestus 
rašius prieš Rusijos carą? 
—Jonas abejutiškai žiūrėjo 
Tumui į akis.

—Tai geriausia, ka^. gali
ma padaryti. O dabar pave
lyk man patepti alyva šven
ta, pablagaslovyti ir bus at
liktas kriukis.

—Reiškia, nori mane at
versti prie dvasios šventos?

—Jonai, tai mūsų parei
ga! Malonu, dangaus ka
ralystę apturėjus!

Jonas giliai užsimąstė: 
senatvė — mirtis bile valan
dą gali apsilankyti su ilgu 
dalgiu; dievas1*— visagalis 
ir be juokų gali pasiųsti dū
šią pragaro gelmėsna. 
jo kūną šaltis perbėgo 
sipurtė ir tarė:

—Kunige, tėvynės ir dū
šių išganytojau, tepk alyva 
šventa!

Tuomet tai kunigas Tu
mas išsitraukė iš kišeniaus 
bonkutę šmaravydlos, va
tos gomuluką ir pradėjo 
tepti Jono kaktą, blagaslo- 
vydamas sekančiais žo
džiais:

—Garbė tau, Jonai, gar
bė man — dabar męs esame 
sūnus dievo. Tegu jis dar 
nepasirodė tarpe mūsų, bet 
męs žinome tą: kada jis pa
sirodys, męs jį mylėsime, 
nes jį matysime, kaip jis 
yra. Turėdami tą viltį, mū
sų nuodėmės dingsta toje 
begalinėje erdvėje, kaip tie 
nuo amerikiečių doleriai 
mano plačiame kelinių kiše- 
niuje. Amen.
• Jonas sudėjo rankas, iš
vertė akis viršun ir, kalbė
damas “Tėve mūsų”, laukė, 
ar nepasirodys dievas iš 
dangaus. Ir sulaukė tik' 
dvasią šventą, nes ją dievas 
pasiuntė.

Tumas su Olševskiu ištepė 
šmaravydla kaktas ir pabla- 
gaslovijo dėdę Šerną, Sir
vydą, Račkauską, Mikolai- 
nį ir kitus (Balutis jau pir
ma buvo pablagaslovytas). 
Atlikę tokį milžinišką dar
bą, Lietuvos pranašai grįžo 
atgal tėvynėn.

Už nekurio laiko ir Lietu
vos mokslo vyrai sumanė 
pasiųsti savo atstovus Ame
rikon, kad pasipinigavus. 
Yčas ir Basanavičius su sa
vim atsivežė pilnus kišenius 
benediktavotų rąžančių, ku
riuos įdavė Kauno vysku
pas, kaipo prezentą Ameri
kos atvirtėliams prie dva
sios šventos. Kada Yčas

Per

Nepakenčiamai sunkus, 
tankiai pažeminantis padė
jimas scenos darbininkų, y- 
patingai darbininkių, ' di
deliu ir mažesniu teatru, — 
dabartiniu laiku daugelio vi
suomenės veikėjų atkreipė 
atydą, kad iškelti tą visą 
piktą iš pačių šanknų ir, pri
taikant vaistus, išgydyti 
ligą.

Pernai metą Vokietijoj iš
ėjo net dvi knygos, pašvęs
tos vien ekonomijai Vokieti
jos teatro. Jose aprašomi 
dalykai, galima tvirtinti, 
tinka ir kitų kraštų teat
rams.

Pirmiausia, negalima nu- 
tylėt to fakto, kad daugelis 

• dabartinių teatrų yra labai 
abejotinos įstaigos, svar
biausiu užsiėmimu kurių 
yra paprasta prostitucija. 
Čielos armijos 
(demimondenių) 
užkimšo scena,V Z _
mos ją į parodą jausmingo 
pritraukimo, į tikrą turga
vietę, kur jos geriausia ir 
patogiausia gali parodyti 
savo malonumą, šios “arti
stes”, turėdamos turtingus 
u ž taryto j u s, m ate r i ai i šk ai 
beveik nepriklausančios nuo 
teatro savininko, padaro di
delę blėdį savo scenos drau
gėm, nesutinkančiom papil
dyti savo uždarbio iš tų šal
tinių, iš kurių naudojasi jų 
puikios pasaulinės panelės. 
Tokiu būdu, tos artistės, 
kurios nesutinka pašaliais 
uždarbiauti, priverstos yra 
užsiganėdinti “ubagiška al- 
mužna”. Ant visokių prote
stų iš pusės dorų scenos dar
bininkių, teatro savininkai 
arba tiesiai nurodo, jog rei
kia sekti prostitučių pavyz
džiu, arba paliepia eiti sau, 
nes vieton jos, stoja kita, 
daugiau nuolanki, kandida
tė. Tiktai tikras talentas 
gali būti liuosas nuo visokių 
suvaržymų. /

Kitu dabartinės scenos 
piktu, labai jaučiamu taip
gi, pasirodo didelis užplūdi
mas šiaip jau scenos mylėto
jų, esančių ant scenos vien 
tik “dėl pasilinksminimo”, 
dėlto, kad dasidirbti ant 
parėdų ir tt.. Atnešdamos 
didelę blėdį savo draugėm 
artistėm, jos toli gražu ne- 
papuošia scenos, kadangi 
tik retas atsitikimas būna, 
jog apsireiškia pas tokias 
tikras talentas.

Perdidelė konkurencija, 
intrigos, nešvarus darbai, 
nepadorus apsiėjimai vienų, 
negalėjimas apsiginti kitų— 
vis tai daro gyvenimą slogi
nančiu. Bėdos, baimė, ne- 

z^pasisekimai... sunkus dar^ 
bas, 'ankstybas išsekimas 
spėkų, ir nė jokio aprūpini
mo ant senatvės, laike ligos, 
ar kitokios nelaimės — da
ro scenos darbininkių padė
jimą nepakeliamai sunkiu.

Taip charakterizuoja 
scenos artisčių padėjimą 
vienas vokiečių kritikas.

R—s.

pasaulinių 
artisčių 

paversda-

Europos protestas prieš 
kruviną carą.

Žiniose iš Rusijos skaity
tojai ras pranešimą, kad vi
si įžymesni (europiečiai su
bruzdo protestuoti prieš Ru
sijos carą irt jo valdžią, taip 
žvėriškai kalkinančią Rusi
jos politiškus kalinius.

Visgi nuversti caro val
džios jie nėr iegs. Tą dll- 
tik darbininkų klesa.

atliks

(Pabaiga.)
Mažiukas pagriebė krėslą ir davė dič

kiui į galvą; tas, virsdamas, pervirto per 
grabą, nuvertė grabą ir degančias žvakes, 
kurios uždegė popierines kvietkas ir užtie
salus.

Kambary pasidarė gaisras. Mušamasis 
spruko per duris; mažiukas su savo sėbru 
išsivijo kaltininką. Šeimininkai tol darba
vosi, kol gaisrą užgesino, sutvarkė lavoną, 
stalus, surinko stiklus ir sugulė. Miestelyj 
viešpatavo rami tyla, nes buvo jau trečia 
valanda ryto. -

*

Diena buvo paskendus tirštoje migloje 
ir smulkus lietus krapino žemės paviršių. 
Šermenų kambaryj buvo tamsu. Apie sta
lus sėdėjo kelios moterįs ir trįs vyrai, kurie 
viens nuo antro leido stiklus alaus bei degti
nės. Prie durų prisiartino vežimas su pora 
juodų arklių ir apsistojo.

—Jau atvažiavo lydėti! — sušuko vie
na iš moterų.

—O, dievuli!... Mano mieliausį sūnelį 
išvežš į amžinastį! — puldama ant grabelio, 
suriko girta motina.

—Neverk, kūmute, neverk, — ramino, 
tempdama šalin Milerienė.

—O šventintų žemių ar dėjot į grabe
lį? — paklausė Šmitienė. (Šventintą žemę 
deda todėl, kad Škotijos katalikai neturi 
savo kapinių.)

— Ne — atsakė šeimininkas.
—Duokit šian žemės! — imdama iš gra

bo lavoną, skatino Šmitienė.
—Štai — 'burtelėjo šeimininkas.
—Tiek mažai?! — dėdama ant lovos 

lavoną, stenėjo Šmitienė.
—Ir už tą biskį žemės ir mišias atlupo 

šešis šilingus! — skundėsi šeimininkas.
—Šešis šilingus! Tai lupikas. Juk tai 

bačkutė alaus! — stebėjosi Jonienė.
—Ar jau užvožti grabelį ? — paklausė 

graborius. o
—Tuoj, tuoj. Joniene, atnešk nabaš

ninką! — berdama žemę, kalbėjo Šmitienė.
—Tuoj.
—Tai, mažiukas, nė biskį nesustiręs. 

Toks gležnutis, kaip tik gyvas — dėdama į 
grabą Mičelienės miegantį vaiką, stebėjosi 
Šmitienė.

—Aš neduosiu išvešti savo sūnelio! — 
puolė artyn nabašninko motina.

—Vožšk grabą! — paliepė Šmitienė.
Graborius užvožė grabą, publika su

klaupė, papoteriavo “Aniuolas dievo”, gra
belį išnešė ir, susėdę keturi vyrai į vežimą,

Na, išsigerkim dabar, moterėlės! — 
prabilo Šmitienė.

—Gerai sakai, kaiminkėle, tuoj bėgsiu 
pietus virti, tai jau ir vyrai pareis iš dar
bo — imdama stiklą alaus, kalbėjo Miče- 
lienė.

Moterįs susėdo prie stalo ir viena ant
rai pildamos, tuštino stiklus.

* * *
Vežimas, poros arklių traukiamas , lė

tai artinosi prie kapinių. Grabelyj pasigir
do plonas ir užkimęs vaiko balselis. Vyrai, 
tartum perkūno trenkti, nubalo ir jau vie
nas mėgino šokti lauk, bet kitas, raminda
mas save ir kitus, tyliai prabilo:

—Kur čionais katė randasi?
—Uviau! — atsikartojo balsas grabe-

•yj-

Originališkas laikraštis.
' Šių metų pradžioje Australijoje pradė

jo eiti laikraštis, kuris pirmame savo nu
meryje nuoširdžiai praneša, jog... nenori 
turėti skaitytojų. “Didžiuma laikraščių,— 
rašo įžanginiame pirmojo numerio straips
nyje, — stengiasi padidinti savo skaitytojų 
skaitlių. Laikračšio gi “Compledium” įstei
gėjai išreiškia savo nuoširdų norą, kad jų 
skaitytojų skaitlius kas karts mažintųsi. 
Laikraštis įsteigtas tuo tikslu, kad skaityto
jas stengtųsi gyventi taip, jog jam daugiau 
neprisieitų to laikraščio skaityti”. Navat- 
nas redakcijos atsišaukimas į‘ skaitytojus
išrišamas, vienok, labai lengvai: laikraštis 
yra dalinamas devonai tiems žmonėms, ku
rie yra uždaryti Pietinės Australijos kalėji
muose.

Ko linkiu moterims?
Gerbiamoji Redakcija!
Jūsų užklaustas apie mot.erų judėjimą 

atsakau.
1) Į moterų judėjimą žiūriu, kaipo į 

nuoseklę pasekmę dabartinio ekonominio ir 
socialio žmonijos stovio. Tas klausimas kį- 
la savaimi. JĮ kelia patsai gyvenimas, pat
sai žmonijos lavinimosi bėgis. Užtatai ji
sai eis pirmyn ir laimės tiek, kiek to reika
lauja gyvenimas. O gyvenimas reikalauja, 
kad abi lyti būtų lygios, kiek tai leidžia jų 
fiziologiškos ir fiziškos kūno ypatybės.

Bet nelaimė būtų mums ir joms, jeigu 
moterįs, įgydamos teisę, nustotų moterišku
mo, to neišsemiamo poezijos šaltinio ir gy
venimo papuošimo.

2) Lietuvėms moterims veliju, kad juo 
veikiausiai išsiliuosuotu iš ekonominės ir 
dvasinės vergijos.

Su pagarba Dr. St. Matulaitis.

Šios gadynes preis-kurantas.
(Iš D. A. Aleksandrovo).

Na, panelės, man nubodo
Jau nevedusiam gyvent 

(Nors jums keistai gal išrodo—
Bet bijausi aš pasent),

Todėl klausiu, jeigu laimės,
Kuri norit paragaut, 

Tieskit ranką man be baimės:
Šiandien vyrą galit gaut.* *

Pirm išdėstysiu jums drąsiai
Savo jieškinio plianus:

Sąlygos gadynės dvasiai
Lai atsakymu tebus..

—Sustok! — sukriokė nesavu balsu 
šeimininkas į važnyčią.

—Kas atsitiko? — paklausė vaznyčia.
—Vaidinasi! — šokdamas iš karietos 

prabilo vienas.
—Tau čia biskį perdaug! — rodydamas 

pirštu į savo kaktą, juokavo vaznyčia.
—Ale ne! Verkia vaikas grabe — pa

tvirtino šeimininkas.
Vaznyčia sustabdė arklius, nulipo nuo 

sosto, atvožė grabą ir visi nustebo, pama
tę pamėlynavusiu veidu, vos beatgaunantį 
kvapą, vaiką.

—Jėzau, Marija! Tai mano vaikas! — 
sušuko Mičelis.

—Tai bobos apmainė, žemes pildamos 
į grabelį — pastebėjo vienas.

—Aš dar norėjau sakyti, kad ar tik ne 
kitą vaiką guldo į grabelį, bet pamislinau, 
kad jos geriau žino — patėmyjo mažiukas.

—Tai duoti į kailį, kad nežiūri. Būtu
me pakavo ję gyvą vaiką! — barėsi Mičelis.

—Grįžšk atgal! — paragino šeiminin
kas.

Karieta apsisuko, važnyčios botagas 
pliaukštelėjo ir arkliai, purtydami galvas, 
tarsi juokdamiesi iš atsitikimo, pradėjo 
bėgti miestelio link.* * *

Mičelienė pašoko nuo stalo, apsikabi
nus pabučiavo šeimininkę, ir tarė:

—Dėkui, kūmute, už viską. Bėgsiu 
pietus virti. Kur čia mano vaikelis..'. 
Kaip?4... Pastiręs!... Jėzus, Marija!.. Mano 
vaiką išvežė!

—rKoks perkūnas jums yra?! Būtume 
mano vaiką užkasę — barėsi eidamas į vidų, 
su vaiku ant rankų Mičelis.

—Tai Jonienė apmainė! — aiškino Šmi
tienė. v > x

—O tu, ar spanga buvai, kad nematei 
ką dedi į grabą? — atkirto Jonienė.

Idealą savo jums:
Sąlygos tik dvi yr svarbios— 

Kapitalas ir gražum’s.* * *
Svarbus punktas yr’ gražumas, 

Nemėginsiu užsigint;
Kapitalui gi svarbumas 

Reik didesnis prapažint.
Jei neikiek nėra gražumo,

Dar nereikia sielvartaut:
Kapitalas be gražumo 

Gal ir vienas atstovaut.* * *
Kad žinotumėt, panelės,

Kiek jums pinigų reikės,
Norint gauti sau vyrelį,

Aš tu o j aus jums iš eilės
Paskaitysiu apskelbimą

(Kaip jaunikis, kaip pedant’s);
Štai jums tiesiai, be keitimo,

Mano smulkus p reis-ku rant’s:* * *
Jei liemuo jūs storas, trumpas, 

Ne po madai nei ranka, 
Nosis lyg raugyt’s agurkas, 

Koja taipgi nemenka...
Nors man rykščių liepsit duoti, 

Nors pakarti, ištiesų, 
Dešimts tūkstančių šapuoti 

Reikės jumis pinigų!* * *' *■
Jei reti, rudi plaukeliai,

Ir dantukų dviejų nėr;
Šiurkštus, spiegiantis balselis,

1 Kaktą raukote perdėm, „
Ir dar mėgstat liežuvėliu

Gražiai loti, piktžodžiaut,—
Už dvidešimts tūkstantėlių 

Vienok vyrą galit gaut!* * ♦
Jei begalo jūs nervuotos,

Kakta, tarsi, išarta,
O piktumas žvėries duotas, 

Nosis nuolat susukta—
Vienok vilties nenustokit—

VyVas gauti nebėda— 
Tūkstantėlių tik šapuokit

Na... jau trisdešimts tada!
P. Posmyla.

(Pabaiga seka)
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Pir-
Bus 17 patrijotpalaikių be

rolėje. Daryti tokius savo- ;11"’ pasielgimas yra klastin-
Zanavykas.

Darbai-

F. D. Malkaitis.

visur vieta galima
PAJIEŠKOJIMAIDuonos neprietelius.

tiškus gestus, mirštantis 
žmogus, — susimildami, ne-

.......... ..... ......... ........... ' " imiTM

Juokų kąsneliai.
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KORESPONDENCIJOS
CHICAGOS CHRONIKA.

Chicagiečiai tuom tarpu 
net perdaug {apsikrovę dar
bais. Atsidarius žieminiam 
sezonui — ir nežinai nuo ko 
pradėti: pąsilinksminimo
vakarai, teatrai, prelekcijos, 
susirinkimai, diskusijos... ir 
kas čia viską suskaitys! 
Kuopose ūpas veikti — kį- 
la. O ypač — nei viena iš jų 
nenori toje “konkurencijo
je”, t. y. veikime būti pasku
tine. Tas parodo, kad chi
cagiečiai visame kame prog
resuoja. Nors jų eilėse vie- 
nas-kitas inteligentas ir 
prasiretina, bet pats judėji
mas eina savo keliu, 
myn, chicagiečiai!

* * *

Lapkričio 16 d. TMD. sce
nos mylėtojai vaidino “Ant 
bedugnės krašto”. Vaka
ras atsibuvo Mieldažio sve
tainėje. Siužetas imtas iš 
mūsų kaimo dejų. Galima 
kaip-kur ir nesutikti su au
toriaus nuomonėmis ir išve
džiojimais — ypač tokia sa
votiška užbaiga. Tačiau s, 
palikus tą viską nuošaliai, 
veikalėlis vaizdingai piešia 
mūsų kaimą ir jo ydas.

Iš lošėjų mylėtojų, geriau
sia savo rolę atliko p. Stuo- 
gis. Tačiaus ir jam reikia 
čia pat pastebėti: ant kiek 
jis geras kaimiečio girtuok
lio rolėje, ant tiek jis neti
kęs mirštančio alkoholike

Bet kas juokingiausia — 
tai “populiariškasis” chica- 
giečių “Stepukas”. Tai sa
votiško typo “Džian Bam
ba”. .. Vienas iš dviejų: R 
savęs ar iš publikos jis darė 
“fones”. Na, na...

Deklamatorkos, o ypač 
p-lė B. savo užduotį atliko 
pagirtinai. Pas ją nematy
si to mašinališkumo, kuris 
taip tankiai apsireiškia pas 
tūlas mūsų deklamatorkas.

Regis, draugija turės šiek 
tiek pelno, nes publikos bu
vo gana apsčiai.* * *

Prieš Kalėdas žada pasi
rodyti naujas laikraštis — 
“Jaunimo Sapnai”, ką se
niau ėjo prie “Laisvosios 
Minties”.

Linkėtina mūsų jaunam 
mokslaeivijos žadintojui 
kuogeriausios kloties!

Minus.
Philadelphia, Pa.

Nežinau, ar ir kitur lietu
viai taip kruta, kaip, Phila- 
delphijoj. Vienas * kokis 
nors triukšmas nepasibai
gia, žiūrėk jau kitas prasi
deda ir ant trečio apskelbi
mus dalina — ir taip be galo 
ir krašto. Taip smarkiai 
krutamą tik rudeniniam ir 
pavasariniam sezonuose — 
ant vasaros kiek sumažėja.

Vieni užimti kultūros ir 
progreso klausimais, kiti — 
poligamijos, treti — bandi
tizmo, ketvirti gembleryste 
ir t. p. Visi juda, visi kruta.

Ir ištikro, čion vietiniai 
lietuviai svarbią rolę lošia. 
Nerasi įstagos, kur lietuvių 
nebūtų. Lietuvių yra viso
kių profesijonalų ir jie dir
ba įvairiose išdirbystėse. 
Lietuviai dirba bankose,raš
tinėse, teatruose, ligonbu- 
čiuose, karčiamose, bažny
čiose, dirbtuvėse ir kitur, 
kur tik reikalaujama sam
domų rankų ar proto. Čion 
lietuvių yra daktarų, redak
torių, kunigų, aktorių mu
zikantų ir tt.

Lietuvių Republikonų Pa- 
gelbinis kliubas šiaurinėj 
miesto dalyj rengia pora 
paskaitų ir debatus, kurie 
atsibus sekančiai:

29 d. lapkr. J. Jašinskas, 
med. stud., skaitys prelekci
ją temoje: “Chemija” (me
dicinos galybė.)

d. gruodžio skaitys J. 
Stasiulevičius temoje: “Ke
letas žodžių iš Suv. Valstijų 
konstitucijos iš priešingos 
pusės”.

Tos visos ceremonijos at
sibus L. R. P. kliubo' name,

N. 9 st., Philadelphia,322

JįA

LAISVfi
27 d. lapk., Thanksgiving 

day, atsibus Lietuvių Muzi- 
kališkoj svetainėj M. Pet
rausko koncertas, kurį su
rengia Jaunuomenės giedo- 
rių draugija.

Prieš Kalėdas LSS. 1 kuo
pa' statys ant scenos veikalą 
“Patamsio Galybė”.

J. D. Taunis.

Nebučiavo bažnyčioj kry
žiaus.

Spring Valley, Ill. Nese
niai čia buvo iš Cedar Point, 
Ill. vestuvės. Bažnyčioje 
kunigas davė visiems vesel- 
ninkams bučiuot kryžių. 
Vienas vaikinas, matyda
mas, kad kunigas duoda bu
čiuot, neapšluostęs, seilėtą 
kryžių, pasibjaurėjo iš to ir 
užsidengė burną skepetaite, 
kad kokia liga nuo kryžiaus 
nepriliptų. Užtai kunigas 
išvadino vaikiną, kaip tik 
mokėjo.

Ir dabar kunigas jau per 
du nedėldieniu vis keikia be
dievius, kam šie nenori bu
čiuot dievo purvinos kojos.

sulošta pusėtinai. Paskui 
dainavo net penki chorai. 2 
buvo iš Chicagos — LSS. 81 
kuopos mišrus ir vyrų cho
rai, Laisvės Jaunuomenės 
choras, vietinis lenkų choras 
“Lyga” ir “Aido”choras. At- 
sižymėjime pirmutinę vietą 
skiriu 81 kuopos chorui.

Nors svetainė buvo gana 
didelė, bet žmonės netilpo, 
nes labai daug buvo atsilan
kę. Tą vakarą buvo atva- 
žiavus iš Chicagos “Birutės” 
cįraugija, norėdama užbėgti 
“Aido” chorui už akių, bet 
tas jai visai nenusisekė. Šis 
faktas parodo, kad kensing- 
toniečiai daugiau myli soci
jalistus, negu tautiečius.

Kazys Bikas.

kurie neapsipačiavę.. Tiktai 
du šeimyniškai gyvena. Ši
čia sunku apsivesti, dėlto, 
<a’d merginų nėra, o šiaip 
puikiausiai galėtų gyventi.

Aplink mus daugiausia 
gyvena finai, švedai ir vo-

brauks iš DLKV. draugijosbrauks iš DLKV. draugijos.. “Matyt, p. Vanagaitis ne- 
Kiti neišmintingi žmonės’l supranta reikalų ir padėji- 

v’ ’ ’ ’ ’ ‘ ’ mo Amerikos darbininko!”
— daro išvedimą mūsų ko
respondentas.

Easton, Pa.
Męs, žemiau pasirašiusieji, 

matydami “Laisvėje” L.Bač- 
kio atsakymą ant korespon
dencijos, po kuria pasirašo 
Felix, kaipo pilni kooperaci
jos nariai, liudijame, kad 
ten buvo parašyta gryna tie
sa. L. Bačkis tyčia ir sau- 
vališkai atsiėmė Šerą. Tas

28 d. rugsėjo, reikalauda
mas šėro, sakė, kad panedėlį 
(29 d. rugs.) apleidžia Eas- 
toną, bet minėtą panedėlį, 
kaip nieko nežinodamas a- 
pie žadėtą kelionę, nuėjo 
prie savo seno darbo, kur ir 
po šei dienai dirba.

Kooperacijos gaspadorius,
S. P. Kulaitis 

Knygvedis J. Jankauskas.
V. G. Masulevich 

Dalininkai

Teisinai.
Detroit, Mich. M. Mockus 

apskundė teisman vietinės 
parapijos devynis katalikus 
už kreivą arba neteisingą 
prisiegą, jo amato gadinimą, 
šmeižimą, melagystę ir tt.

L. čečkauskas iš So. Bos
tono apskundė teisman tuos 
pačius katalikėlius ant 5,000 
dol. už sumušimą ties bažny
čia. Tai dabar Detroito ka
talikai prisivirė košės bent 
ant dviejų metų. V.

Concord, Mass. Šią vasa
rą ant farmų viskas gerai 
užderėjo ir viskas brangiai 
parsiduoda.

Bosai iš pavasario gązdi- 
no darbininkus, jog užstojus 
demokratų valdžiai, viskas 
bus pigu, taigi sumažės ir al
gos. O dabar nieko nesako, 
nes pranašavimai neišsipil
dė.

Čionais aplinkui lietuvių 
kelios dešimtįs dirba, bet re
tai kuris moka rašyt ar skai-

Atėjus nedėldieniui, kada 
neturi ką veikti, tai rėkia, 
ūžia, kaip padūkę. Tuomi 
baisiai piktina svetimtau
čius.

Kur dirba lietuviai, ten 
darbo diena tęsiasi net 12 
valandų. Nemokantiems 
anglų kalbos moka nuo 18 i- 
ki 20 dol. ant mėnesio.

Cleveland, Ohio. Patri- 
jotpalaikiai stengiasi visom 
keturiom, kad SLA. 14 kuo
pa paremtų Račkausko pro
testus, t. y. užprotestuotų 
prieš socijalistus ir jų laik
raščius.

Užmanymas nepavyko. 
Antram susirinkime, tūlas 
U. pasakė: “Jeigu mūsų 
tuopa neužprotestuos, tai 
be galvų liksime”. Ir vėl ne
pavyko kuopos vardu pro
testuoti. Susirašė 17 patri
jotpalaikių, pasiuntė “Tėvy
nės” redakcijai protestą. 
Jau mėnuo praslinko, o pro
testo nesimato. Nejaugi 
reikės SLA. 14 kp. 17 narių 
būti be galvų?!

Patrijotas be galvos.

gyvena finai, švedai 
dėčiai

Penki metai atgal bera- 
dau tik vieną lietuvį, 
met aš apsigyvenau ir, ma
tydamas, kad žemė gera ir 
daugiau lietuvių parsikvie- 
čiau. Dabar jau apie Neca
nicum užsibaigė nomestea- 
dai. Tik nuo pavienių dar 
galima gauti lauko pirkti.

Gaila tik, kad lietuviai 
mažai bežino šio krašto nau
dingumą. Jeigu kas iš “Lai
svės” skaitytojų ar šiaip jau 
š skaitytojų socijalistiškų 
aikraščių atsišauktų, mie- 
iausia duosiu patarimus.

J. Apinaitis
(Necanicum, Ore.)

Tuo-

Worcester, Mass.
16 d. lapk. 40 kuopa LSS. 

parengė prelekciją apie a- 
narchistus ir anarchizmą. 
Prelegentu buvo drg. J. 
Naudžius iš So. Bostono, ku
ris savo užduotį atliko gana 
ouikiai. Publika atydžiai 
klausėsi prelegento išvedžio
jimų ir gausiai plojo delnais.

Greitai vėl rengsime kon
certus, kuriuos worcesterie- 
čiai labai myli.

16 d. lapk. likosi areštuo
tas drg. M. Dusevičia, kuris 
dalino musų plakatus.

Tai jums ir “laisvoji” A- 
merika.

eido šiaip jau bjauriausias 
paskalas. O bobelės, tai net 
čiaudedamos tarškėjo ant 
socijalistų partijos. Kiti tai 
net gatve einant, užkabina.

Graudu ir liūdna, kad dar 
daug yra tamsių žmonelių, 
spjaudančių ant tų, kurie ei
na teisybės ir mokslo keliais.

Lapelis.

Iš Holyoko padanges.
' Holyoke, Mass. Lapk. 16 
d. Keistučio knygynas pa
rengė prakalbas. Vr<aimė- 
jom 5 naujus narius. Kalbė
jo J. Neviackas, kuris publi
ką pilnai užganėdino.

Tarpais deklamavo vaiki
nas Jurgis, kurio pavardės 
neturiu po ranka, dar nese
niai iš Lietuvos pribuvęs.'V * *

16 d. lapk. laidojom Skati
ką. 2 mėn. atgal susirgo a- 
'dų liga ir neteko šviesos. 
Dar jį kankino ir kokia tai 
vidurinė liga, kurios dakta
rai neįspėjo. Jam mirus, 
daktarai siūlė jo moteriai 
$200, kad duotų kūną dėl 
moksliškų tyrinėjimų, bet 
moteris nedavė.* * *

Lapk. 16 d. rado pasikoru
sį Petrą Milkevičių, gyvenu
sį prie Westfield kelio. Šis 
nelaimingas tik pora metų, 
taip iš Lietuvos. Buvo gir
tuoklis, mušeika ir be jokios 
doros. Sėdėjo kelis sykius 
ir belangėje.

Neikite tokiu keliu.
Berželis.

Dar apie Detroito mergi
nas. Gavome laišką iš mū
sų korespondento Našlaičio, 
kuriame jisai kritikuoja 
Paukštelį, “L.” num 85 ra
šiusį apginantį Detroito 
merginas laišką. Našlaitis 
sako: “netik Detroito, bet ir 
kitų miestų merginų pasiel
gimai jau gerai žinomi, kad 
jos greičiau linksta prie gu
žynių, nešvarių kalbų ir tt., 
negu prie apšvietos, 
skaitymo darbininkiškų laik 
raščių ir knygų. Matomai, 
Paukštelis nori tik mano 
garbę nuplėšti, bet veltui. 
Merginų prakilnumą, o ma
no melagystę negalima bus 
prirodyti”. Našlaitis sakosi 
rėmęsis faktais, o Paukštelis 
tik norėjęs jį ypatiškai įžeis
ti.

Turime pasakyti, kad 
Našlaičio pusėj daugiau tei
sybės, vienok merginos tuo
mi neturi užsigauti. Jeigu 
nupeikiama dauguma mer
ginų, tai dar nereiškia, kad 
visas iki vienai reikėtų peik
ti.

su kokiu tai Keršiu iš 
“Draugo.” Tokių dievo avi
nėlių pas jus veik nėra. Uba
gų poterių nesupaisysi.

Laisvamaniui (Racine). 
Jeigu parapijonai apskundė 
kunigą vyskupui dėl mergi
nos ir jeigu tūlas katalikas 
išgėdino merginą — tat po 
tokiomis žiniomis reikia ne 
slapyvardžiu, bet tikra pa
varde pasirašyti. Todėl ne-

U. M. W—ka (Rockford) 
Eilės silpnos. Netilps.

St. Klimaitis (Rochester).
Silpna. Netilps.

Laisves Vaikui (Walling- 
forde). Prie koresponden
cijos nėra jūsų pavardės. 
Netilps.

Minersville, Pa.
Lapk. 4 d. atidarė vakari

nę mokslainę Reding Coal 
Co. ant 4 gatvės. Iki šioliai 
dar visai mažai mainierių 
ankosi į mokyklą, daugiau

sia tik bosai, užveizdos, in
spektoriai ir kiti, kas žmo
nėms labai navatna. Kitų 
kompanijų mainieriai ir 
šiaip jau darbininkai visai 
neįleidžiama į mokyklą.

Visgi tai yra puiki proga 
Redingo Co. darbininkams 
išsilavinti. Lekcijos labai 
puikiai išguldomos utarnin- 
kų ir pėtnyčių vakarais.

A. J. Banučauskas.

ŽMOGŽUDYSTE.
Chicago, Ill. 20 d. lapkr. 

ant W. 33-rd st. buvęs už 
bartenderį atėjo pėdės atsi
imti, ‘ bet Ežys, nors turi ir 
saliuną ir namą ir jau senas, 
pėdės nedavė. Vaikinas iš 
nekantrumo kelis sykius šo
vė į Ežį ir, išbėgęs laukan, 
sėdo ant dviračio. Ežiukas, 
gailėdamas tėvo, griebė 
šautuvą ir taikė į bartende- 
4

Ežį nuvežė į ligonbutį. 
Manoma, kad pagis. Bar- 
tenderis negyvas.

Viskas atsitiko šalę baž
nyčios.

S. Pranaitis.

Chicago, Ill.
■22 d. lapkr. atsibuvo ves

tuvės, kuriose dalyvavo 
daugelis žymesnių Chicago- 
je socijalistiškų veikėjų. 
Jaunikiu buvo drg. Julijus 
Mickevičius, “Šakės” leidė
jas. Nuotaka — draugė Ste
fanija Golembiowska.

Bažnytinių ceremonijų 
nebuvo. Laikas praleista 
nepaprastai smagiai. Jau
niesiems linkėta daug-daug 
laimingų dienų ateity.

Geriausius linkėjimus jau
nai porai siunčia ir “Lais
vė.” .

Rockfordo Jaunimo Rate
lis (priderąs prie S. P.), kaip 
rašo Rockfordo Dėdė, labai 
gražiai darbuojasi. 8 d. lap
kričio statė ant scenos “Gy
vus Nabašninkus”. Visos y- 
patos labai gražiai atliko sa
vo užduotis. Buvo dar dek
lamacijų ir monologų.

Northampton, Mass.
Lapk. 16 d. per storonę 

Zalecko ir Šimkonio čia bu
vo surengtos prakalbos. Kal
bėjo J. Neviackas, kurio kal
ba pilnai užganėdino publi
ką.

Neviackui išvažiavus, kal
bėjo K. šimkonis apie šian
dieninį gyvenimą, ko publi
ka taipgi atydžiai klausėsi.

Gal ir šis kampelis pradės 
atgyti! Čia reikia įkurti 
draugiją. Kiek galėdamas, 
ir aš northamptoniečiams 
padėsiu. K. Šimkonis, 
7 Columbia st., Holyoke, 
Mass.

Cleveland, Ohio.
Sumažėjus darbams, dau

gelis iš lietuvių likosi be dar
bo. Renkant miesto admi
nistraciją, daugelis ir lietu
vių šaukė, kad tik rinkti de
mokratus. Tuomet, sako, 
pasigerins ir darbai. Todėl 
daugumas ir atidavė savo 
balsus už demokratus.
. Vienok ir Socijalistų Par
tija gavo 17,000 balsų, nors 
balsavimo procedūra buvo 
kitoniškesnės, nei ligišiol, 
mados, per ką dauguma pa
darė didelį apsirikimą.

A. Šiurpulys.

Shclton, Conn.
17 d. lapk. sustreikavo 300 

audėjų Blumington Co., ku
riems numažino algas. Jie 
norėjo gauti seną užmokes
tį. Kompanija nenusileido, 
bet tuoj apstatė šapą policis- 
tais. Žmonės buvo gąsdi
nami, kad eitų į šapą, nes ki
taip visai ją uždarys.

Streiklaužiams buvo mo
kama dvigubos algos, o strei 
kierių neprisileido artyn ša- 
pos. " M. Chupas.

Worcesterio Socijalistų 
choras.

23 d. lapk. galutinai susi
tvarkė dainininkų choras 
Kaip girdėt, susirašė dau
giau 30 dainininkų. Vedėjas 
bus, turbūt, Vasiliauskas 
dar neseniai čia apsigyve
nęs.

Nuo savęs linkiu chorui 
kuodidžiausio pasisekimo.

Zanavykas.
Stoiighton, Mass.

Kadangi susivienijusių 
draugysčių “Sandara” nu
tarė, kad neprigulinčių į pa- 
šelpines draugystes burdin- 
gierių nelaikyti ant burdo. 
tai burdingieriai sujudo ii' 
mano pakelti boikotą prieš 
gaspadines ir eit pas svetim
taučius, nes girdi už savo pi
nigus 
gaut.

Šv. Jurgis gaus “kiką”.
Athol, Mass. Per penke

rius metus buvo Šv. Jurgio 
parapija. Kun. Meškauskis, 
dažinojęs, kad tai neprigul- 
minga, tuo pačiu vardu bu
vo, pasakė, kad vardas nege
ras ir reikia duoti kita. Da
vė Šv. Franciškaus vardą.

Mat, ir šventuosius visaip 
“kikina”.

“V..L.”, “Liet.” ir “Drau
ge”, kad giria, tai giria kil
ni gūžį. Mat, kunigas malo
ningas dėl tūlo Karoso.

J. Kavlaičia.

Kensington, Ill.
Čionais atsibuvo gana pui

kus ir įvairus vakaras, kuris 
buvo parengtas vietinio L. 
M. D. “Aido” choro.

Pirmiausia buvo vaidinta* 
Žemaitės komedija “Vals
čiaus Sūdąs”. Apie šį loši
mą nieko negalima daug pa
sakyti, tik tiek pasakysiu, 
kad vaidinimas išėjo pusėti
nai.

Taipgi buvo sulošta dialo
gas “Pas fotografą”. Šį di
alogą atliko pats autorius J. 
Uktveris ir R. Babelis, gana 
gerai. Toliaus sekė Varš- 
ganto komedija “Tiktai nie
kam nesakyk”. Toji taipgi

Oregon valstijoj.
Necanicum, Ore. Pas mu

mis labai gražus ruduo. 
Nedaug šalčiau, kaip prieš 
šv. Joną. Taigi dar grybai 
iki naujų metų gal ir šiemet 
nesustos augę. O dar kas 
geriausia visokiems tingi
niams — tai bus jau mėnuo, 
kaip priplūdo pilni upeliai 
žuvų. Gera žmonėms švie
žiena. Kas tik netingi, gali 
su rankomis prisigaudyti.

Pas mus apsigyveno dar 
du lietuviai. Taigi dabar y- 
ra jau 10 farmerių lietuvių 
ir du rusai socijalistai.

Visiems smagu, kad nėra 
šalčio, o viskas derlingą, 
bet tiems nelabai smagu,

De Kalb, III.
16 d. lapk. vietinė socija

listų kuopa turėjo prakal
bas, Kalbėjo K. Rutkus. 
Kalbos tema:

1) Kam reikalinga karė?
2) Dėlko keliama streikai?
3) Kaip galima užsidirbt mi
lijonus? 4) Religija ir jos 
naudingumas.

Kalbėjo gana įdomiai. 
Publikos buvo pilna svetainė 
ir visi ramiai užsilaikė. Au
kų lėšoms padengti surink
ta $5.73.

Wilburton, Okla.
Pranešu draugams ir gi

minėms, kad mano vyras 
Juozas Ivanauskas likosi su
degintas anglių kasyklose 11 
d. lapkričio.

Palaidotas ant Wilburto- 
no miesto kapinių; Lai bū
na jam lengva šios šalies že
melė. Paliko mane ir dvi 
mažas dukreles. Norinti 
platesnių žinių — kreipkitės 
prie K. Ivanauskienės. Sava
nna, Okla.

V. Miliautis.

E., Vandergrift, Pa.
Čia neseniai tapo atgai

vinta LSS. kuopa. 16 d. lap
kričio buvo susirinkimas, 
kur prisidėjo dar du nariai.

Po susirinkimo pasklido 
žinios, -kad socijalistus iš-

IŠTRAUKOS Iš KORES
PONDENCIJŲ.

Rūgoja ant p. Vanagaičio. 
Vienas iš mūsų Rochesterio 
korespondentų, Tikras Ka
talikas, peikia Vanagaitį už 
jo prakalbą ir už jo išvedžio
jimus. “Iš jo kalbos buvo 
matyti, kad “Birutė” bus 
tautiškai 
pažvalgų” — rašo korespon
dentas.

TMD. 52 kuopa nupirko 1 
Šerą. Vapagaitis sakęs: 
“Užsirašykite “Birutę” su 
“Sūkuriu”, tik du doleriai, o 
kas tai amerikonui du dole
riai !”

atžagareiviškų

Rock Island, Ill. — Lietu
vių mūsų miestely kaip ir 
nėra. Uždarbiai čia nepras
ti. Darbininkui į savaitę 
mokama nuo 12 iki 15 dol. 
Kurie dirba unijose gauna į 
savaitę 25 dol. Tik šiuomi 
laiku pribuvusiam ne taip 
lengva darbas gauti.

Moline, III. Pas mus šiuo
mi laiku sunku darbas gauti. 
Didžiausiose dirbtuvėse dar
bai silpnai eina, kaip tai Wa
gon Co., Wm. White Co.

Wheel Works ir pianšapė- 
se darbai eina pusėtinai.

Seniau šitas miestas buvo 
pagarsėjęs gerai einančiais 
darbais. Šiuomi gi laiku, 
darbai visur sumažėjo, su
mažėjo ir pas mus.

J. Gb.

Telegramos.
(Pypkių-cibukų agentūros.)

Youngstown, Ohio. Neku- 
rie mulkiai laike rinkimų 
čia balsavo už demokratus. 
Jiems buvo pasakyta: “jeigu 
išrinksim demokratus, tai 
mergų bus, kaip šieno. Taip 
kaip seniau buvo”. Mulkiai 
išsižioję laukė tos valandos. 
O dabar, po rinkimų, nei de
mokratų, nei mergų. Beda, 
vyručiai, ant šio pasaulio.

Jersey City, N. J. Pas 
mus pablūdo kunigėlis. Per 
uždūšinę dieną, pamokslą 
besakydamas, paliepė savo 
parapijonams: “prašau su
kalbėti po tris dolerius už 
dūšeles čyščiuj kenčian
čias”. Taigi iš parapijonų 
burnų ne žodžiai, bet dole
riai turi kristi. Nabagai bi
josi ! Jau ir taip jie neišmai
tina kunigėli ir laikas nuo 
laiko siunčia ubagaut į 
Bingham toną.

New York City. Račkaus- 
kėlis gavo gromatą nuo Y- 
čo. Yčas taip jaučiasi, ta
rytum, jisai būtų augštumos 
sulyg Eifelio bokšto. • Ame
rikoj pas kunigus ant burdo 
buvo puiku, o Lietuvos kle
bonijose bus dar puikiau.

Račkauskas gailiai apsi
verkė, perskaitęs laišką, ir 
pasakė: “nuo Yčo, kaip nuo 
žąsies vanduo visas nubėga. 
O man, nabagėliui, net pro
testą nevalia parašyt”.

Redakcijos atsakymai.
Gervanosiui (Bostone). A- 

pie gaspadinių subruzdimą 
tilpo anksčiau. Todėl Jūsų 
raštelis netilps.

Visiems kapsukams. Jūsų 
pasirinktas pseudonimas 
per dažnai vartojamas. Pa
sirinkite sau kitus.

Aš (Nashua.) Netilps.
Gatves Lempai (S tou

gh tone). Korespondencija 
apie tas vestuves netilps. Vi
suomenei nelabai svarbu ži
noti apie girtuoklėlius. Sun
ku būtų sutalpinti visas ži
nias apie vestuves, nes be
veik visur girtuokliaujama.

V. K. Račkauskui, “Tėvy
nes” redaktoriui. Ponų Ba
sanavičiaus ir Yčo praneši
mas ir linkėjimai nėbus iš
spausdinti “Laisvėj.”

Vietiniam (Wallingforde.)
Nėra reikalo diskusuoti

Pajieškau apsivedimui merginos, 
nuo 17 iki 27 metų. AS esmi 25 metų, 
pusėtinai pamokintas, kalbu keliom 
kalbom. Taigi merginos, kurios my
lite apsivedimą ir dorą gyvenimą, at
siliepkite ant sekančio adreso. Būtų 
geistina, kad sykiu ir savo paveikslą 
prisiųstumėt.

S. Matulis, (96)
P. O. Box 120, Wilkes Barre, Pa.

Pajieškau brolio Jono Kuro, Suval
kų gub., Vladislavovo pav., Naumies
čio parap., Urbantų kaimo. 13 metų, 
kaip Amerikoj. Metas atgal gyveno 
Pana, III. Dabar nežipau kur randa
si. Jis pats, arba kas apie jj žino, 
malonės pranešti šiuo adresu:

Antanas Kuras, (96)282 — 3rd st.. So. Boston, Mass.

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 pri 
versti Jums “Laisvės” siun 
tinėjimą sulaikyti.

Administracija.
*

ŠTAI KA AŠ TURIU PASAKYTI

Jeigu jums reikia banko, tai aš patariu atlikti savo reikalus per

CENTRAL MANUFACT. DISTRICT BANK
1112 W. 35th Street, netoli Morgan St., Chicago, III.

Nes jis yra: 1. Po valdžios globa ir priežiūra.
2. Turi kapitalo 4^262,^00.00.
3. Atlieka dalykus sąžiniškai ir mandagiai.

,•; n- "KalbaLietuviškai
SIUNTIMAS PINIGŲ. LAIVAKORTES. VISOKĮ DOKUMENTAI.

Lietuvių Skyriaus Vedėjas A.. PETRAT1S.

Atdara: nuo nuo 9 r. Iki 8 vak. aubatomlH ir panedėilai*. Alain nn<>9 r. Iki 4 no plat.
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<VIETINES ŽINIOS

Užkietėjimas

gy-

Afi užlaikau Colurnbios gramafontiB su lietuviš
komis dainomis, kurias ifixieda labai Kražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dalnclS. Re
kordai yra padaryti stipriai ir Kali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c,

Jeigu norite turėti gera gramafoną, tai tuojaus 
rašykit pas mane, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausia kaina. Jeigu nori mano katalio- 
go, tai atsiuskit štampą už 2c., aš nusiusiu jumis 
dideli puiku kaialoga. kuriame rasit visokiu ma
šinų su trobomis ir bs t.rubu.

Galit gauti Wictor mašinų ir rekordų, 
gražiai dainuoja lietuviškai, net malonu 
klausyti.

Kreipkitės šiuo adresu:

CHARLEY GRANECKAS,
28 Essex st., Athol, Mass

LAISVE

>•

29 d. lapk. Lietuvių Sve
tainėje bus sulošta juokin
giausi veikalėliai, kokių 
da lietuviai nematė savo gy
venime. Bus Jošiama “Jau
navedžių naktis” ir “Meš
ka”. Ateikite, o pamatysi
te, kad tai teisybė sakoma. 
Prisijuokę, galėsite links
mai pasišokti.

Komitetas.

Brightono “Vienybė” ant 
23 d. lapkričio rengė prakal
bas. Bet pasirodė, kad su
sirinkus žmonėms, svetainės 
duiįs buvo uždarytos. Kiek 
nesistengta surasti užveizdą
— bet jo nerasta. Tai mato
te, kaip jam rūpi žmonių rei
kalai ir išlaikymas duoto žo
džio.

Taigi, atsiprašom visų tų, 
kurie turėjo sugaišt, belauk
dami, ir negalėjo sulaukti 
prakalbų.

Taip-pat turime atsipra
šyti drg. P. Svotelio, kuris 
buvo užkviestas kalbėt.

Taip-pat atkreipiame akį 
visų brightoniečių į svetai
nės reikalingumą. Jeigu 
męs būtume turėję svetainę
— tuomet nebūtų išėjęs tas 
nesusipratimas. Taigi, bro
liai ir seserįs, rūpinkimės 
įsteigti savo svetainę.

“Vienybės” Komitetas.

Gudrų majorą turi bosto
niečiai. Jisai visai nesipik
tina, kad maistas taip smar
kiai brangsta. Sako, jog tai 
visai normališkas dalykas. 
Girdi, darbininkų algos pa
kilo,tai ir maistas pabrango.

Ar ne ubagiškas protavi
mas? Vadinasi, jeigu dar
bininkas iškovojo kelis cen
tus, tai nešk tuos centus ir 
dar su magaryčioms, krau- 
tuvninkams ir trustams.

Prieš Thanksgiving dieną 
visiems rugiapjūtė. Vieni 
perka, kiti parduoda. Šįmet 
buvo tikra rugiapjūtė ir 
sveikatos departmento in
spektoriams. Jie sukonfis- 
kavo daugiau, negu visą to
ną pagedusių kurkiu, krali- 
kų ir vištų.

O kiek 
valgyta?

tokių tonų dar su-

į

t

Marijos repe-

akto- 
viešai

Magdalietės 
ticijos.

Nežinodamas visų 
rių antrašų, turiu 
pranešti, kad repeticijos at
sibus pėtnyčioj, 28 d. lapk., 
visiems žinomoj svetanėj, 
lygiai ant 7:30 vakare. To
dėl visų meldžiu punktuališ- 
kai pribūti.

J. A. Bekampis.

Galvos 
Skaudėjimas

neprivalo būti lengvai 
traktuojamas. Jis reika
lauja greitos pagelbos ir 
greito palengvinimo. Im
kit

Severos Plotkeies 
nuo Skaudėjimo 
Galvos ir 
Neuralgijos

Severas Wafers for Headache 
and Neuralgia

o atjausite tą, ko reikalau
jate: greitą palengvinimą 
galvos skaudėjimo. Jos 
išeis jums ant sveikatos. 
Laikykit visados jų dėžutę 
po ranka.
Kaina 25 centai už dėžutę 
su 12 plotkelių.

galvos sukimai, tulžiavimas 
ir panašus nesveikumai iš 
jakny duodasi lengvai 
dyti, jeigu vartosime

Severos Pigulkas
Del Kepenų

(Severas Liver Pills)

Jos
pa-

sulig padavadijimo. 
veikia smagiu budu ir 
taiso sirguliuojančių žmo
nių sveikatos padėjimą. 
Imkite po vieną arba po dvi 
kas vakaras, o ištikro jau
sitės daug geriau.

Kaina 25 centai.

Aptiekose. Neimkit kitų. Sa
kykit "Severos”’ Jeigu neturė
tų, parsitraukit stačiai nuo mus.

W. F.Severą Co,
i C E DAR . RA PI DŠ, IOW A.

Kaip girdėjom, tai Labda
rystės Draugija turi, iš fėrų, 
kurie atsibuvo pereitą savai
tę, net $300.00 pelno.

Malonu girdėti.

Pranešimas Montello
lietuviams.

Pranešu, jog aš atidariau dirbtuvė
lę padarymui naujų ir pataisymui se
nų čeverykų. Darbą atlieku greitai ir 
pigiai. Turinti suplyšusius čevery- 
kus, neškite pas mane, o aš pataisy
siu. (100)

Važiuokit į Lietuvą
IŠ BOSTONODAKTARAS IGNOTAS STANKUS

Vienatinis tikras lietuvys daktaras ir chirurgas cieloje 
Philadelphijoje. Kito lietuviško daktaro nėra mieste Phi- 
ladelphijos. Serganti netrotykit laiko ir pinigų.bet tiesiog 
kreipkjtes ypatiškai arba laišku prie daktaro Stankaus, 
o apturėsite tikrą ir teisingą gydymą. Atmink skaityto
jau, jog Dr, Stankus yra baigęs didesnį daktarišką mok
slą, kaip tai: po užbaigimui medicinos mokslo GARSIA
ME STEITAVIŠKAME UNIVERSITETE, važiavo mo
kintis į POST GRADUATE MEDICINOS MOKYKLĄ, 
katra yra didžiausia ir jau paskutinė didžiųjų daktarų 
mokykla visame pasaulyj. Čionai specijališkai mokinosi 
daryti visokias operacijas irgydyti pavojingas ligas, Taip
gi buvo miestavu daktaru kur praktikavojo pohošpitalių 
dispenseres dienomis ir naktimis. Dabar treti metai kaip 
Dr. Stankus įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokių ligų. Atvažiuojanti iš tolinus gali pasilikti tiesiog joB 
SANATORIJOJE dėl gydymo. ■

GYDO DIGAS I
Nuo skaudėjimo strėnų, sąnarių rankų ir kojų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reuma-B 

tizmo. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečiamų ir slaptų lytiškų ligi;. Augimo spuogų ant veido irB 
kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidurių, niežėjimą skuros, dedervinių, slinkimą plaukų, skau-B 
dėjimo galvos. Visokias širdies, inkstų, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos, negalėjimo miego-K 
ti ir išgąsčio, nuo slogų, peršalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negalėjimo valgyti ir nbelnąH 
nusilpnėjimą. Visokias moterų ligas: nereguliariškas mėnesines,skaudėjimą strėnų ir paširdžių.B 
Visokias vyriškas ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą. Gydo ligas su liekarstomis ko-M 
kios tiktai yra ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su liekarstomis ir po reikalavimui] 
pačių pacijentų — daro visokias operacijas. Turi savo locnas, naujausio budo elektriškas ma-| 
šinas dėl gydymo ir egzaminavimo, su pagelba kurių galima permatyti visą žmogaus kūną. I 

PASARGA “'S-O Aš siunčiu gyduoles ir toliaus į kitus miestus, bet siunčiu tiktai tiems, kat-Į 
rie aprašo simptomus savo ligos ir iš jų aprašymo yra galima suprasti ligą. Pas mane nėra neil 
raštininkų nei aptiekorių, nes jų darbas ir pagelba yra niekam netikusi prie daktariško gydy-l 
mo. Kuomet ligonis atsišaukia per laišką, tai aš pats perskaitau, o jei reikalauja, tai savo ran-l 
komis sutaisau ir pasiunčiu jam gyduoles. Nemislyk skaitytojau, kad geriau supranta ligą kuo-| 
met nueini ypatiškai pas daktarą savo miestelyje ir jis tuojau įkiša termometrą į burną, pabar-Į 
škina, pasiklauso krūtinėj ir nei žodžio nepaklausęs apie jųsų ligos simptomus, tuojaus parašo! 
receptą dėl liekarstų. Buk tikras, kad toksai daktaras jųsų ligos nesupranta, tiktai jo tas bar-l 
škinimas ir paklausimas krutinės yra niekas kitas, kaip tiktai trumpa komedija, kad paimti! 
nuo jųsų kelis centus. Jeigu ligonis parašys laišką arba apsakys simptomus savo ligos, tai yra:l 
ką jaučia savyje, kas ir kokioje vietoje skauda ir kas kenkia, tai daktaras teisingai atspės jo li-l 
gą, o atspėjęs, pritaisys tikras gyduoles. I

PADĖKA VONIOS UŽ IŠGYDYMĄ
Čionai sutalpinti visų yra negalima, bet kelios padėkavonės talpinusi su pavelijimu pa-l 

čių pacijentų. Kitos visos padėkavonės yra užlaikomos didžioj slaptybėje. Jurgis Bucikas, P.l 
O. Box 706, Tamaqua, Pa. sako taip: Labai blogai apsirgau. Vietiniai daktarai atsisakė nuo iš-| 
gydymo, o vienas iš jų sakė greičiausiai daryti operaciją. Kuomet nuvažiavau pas daktarą! 
Stankų ir pasilikęs jo Sanatorijoje likausi išgydytas į trumpą laiką be peilio ir be operacijos.! 
Kotrina Rutkienė, Minersville, Pa. Labai didžiai sirgau, turėjau skaudėjimą strėnų, nugaros,] 
kojų, nereguliariškas mėnesinės ir gėlimą paširdžių. Vietiniai daktarai nieko negelbėjo, tiktai 
ateidami į mano namus leido po skuros į paširdžius tą prakeiktą zrodlyvą morfiną, kad tiktai 
tam sykiui skausmus sustabdyti. Nuvažiavau pas Daktarą Ignotą Stankų ir pasilikau jo Sana
torijoje dėl gydymo. Dr. Stankus pripažino visiškai kitokią ligą, tuojau padarė operaciją ir] 
davė tikras gyduoles nuo tos ligos. Už nedėlios laiko aš išgijau ir sugrįžau namo sveika. Aš 
Steponas Baranauskis, 846 So. P'ront st., Philadelphia, Pa. Per keliatą metų jaučiau negerumą 
gerklėje, o prieš atmainą oro net ir skausmą. Ant galo iškarto pradėjo tinti kaklas, gelti galva 
ir pasikėlė didis karštis. Dr. Stankus po sustabdymo karščio, padarė man operaciją ant gerk
lės ir dabar jokio negerumo gerklėje nejaučiu ir esu sveikas. Antanas Sailis, 1311 Monroe st., 
Philadelphia, Pa. Daktaras Stankus išgydė mane nuo kosulio, skaudėjimo krutinėję, sunkaus 
dūsavimo, skaudėjimo paširdžių,galvos ir abelno nusilpnėjimo. Už ką ištariu jam širdingą ačiū I 
Helena Kopp, 497 Edgewood st., New Haven, Conn. Likosi išgydyta nuo slinkimo plaukų. Aš 
Pabijonas Druteika, 701 W. River st., Waterbury, Conn. Siunčiu savo paveikslą ir ištariu šir
dingą ačiū Dr. Ignotui Stankui už prisiųstas man gyduolės ir išgydymą manęs nuo baisios li
gos, kaip tai: kosulio, skrepliavimo, skaudėjimo krutinėję ir paširdžiose.

Visuomet kreipkitės ypatiškai arba su laišku ant tikro adreso taip:

DAKTARAS IGNATIUS STANKUS
1210 S. BROAD STREET, - - PHII.ADELPIIIA, RA.|

Ofiso valandos: Iš ryto nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 2 iki 4, vakarais nuo 7 iki8 vai.
Nedčliomis nuo 9 iki 11 vai. ryto ir nuo 1 iki 4 valandai po pietų.

Važiuokite į 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 išpirkite 
laivakortes ant White Star Linijos. Dėl , 
platesnių žinių kreipkitės į šias agentū
ras:
Kompanijos Offisas, 84 State St.,Boston 
G.Bartaszius, 261 Broadway, So. Boston 
Polish 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

SKAITYKIT ir PLATINKIT
“LAISVĘ”!

G

kur atplaukia geriausi laivai ir pi
giausios šifkartės.

Pigiausias mainymas ir siuntimas 
pinigų į visas dalis pasaulio. Padarom 
visokius dokumentus, k. t. doviernas- 
tis, atjieškojimus dalių ir tt.

Visiems važiuojantiems per mūsų 
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 reikalais kreipkitės 
šiuo adresu:

P. A. Genutis,
(Užveizda Lietuviško skyriaus.)

37 Cross St., Boston, Mass.

į Nesveikiems, silpniems ir sergantiems susipratusiems 
j žmonėms.
■ Tie, kurio ilgę laikę sirgo landžiodami nuo vieno daktaro prie kito ir daug pinigų IšmokC- 
įk jo tiems, kurie netik neišgydė, bet dar paaršino labiau užsondinant lig(; per kį negalėjo 
» gerai dirbti; tad nptn ėjo duboltavą nuostolĮ, - ve bo naudos išmokėtus pinigus Ir nustojimę 
i uždarbio; tik todėl, kad užsidėjo su menkos vertės daktarais, kurie negali išgydyt.
V BET KITI, KURIE SUSIPRATĘ, NORS SILPNI IR SERGANTI ŽMONES;
f bot su visokioms šviežioms ir užsendytoms ligoms atsišaukė prie garsaus, visiems žinomo kai- 
$ po gerinusio Amerikoje PHILADELPHiJOS MEDICAL KLINIKO mokslinčių daktarų, tad ta- 

A p<> Išgydyti trumpam laike, netrotljantdovanai pinigų ir uždarbio; per kį apturėjo didelj 
B dubeltavą pelną, sveikatą, drūtumą ir pinigus sučėdijo.
f IŠ TŪKSTANČIŲ IŠGYDYTŲ NUO VISOKIŲ LIGŲ ŠTAI KĄ PATYS ŽMONES RAŠO
k PRISIUNČIANT SAVO PAVEIKSLUS DfiKAVODAMI:
't GARBINGAS 1’111 LA. M. CLINIC! Siunčiu didžiausiu padčkavong už greitį išgydymu 
1 nuo skaudėjimo galvos, strėnų, vidurių ligos, negalėjimę valgyt ir miegot ir nuo susilpnčjuslo
■ viso kūno. Pirmiau gydžiausi pas daugelį daktarų, liet anie t ik viepij pagelbos daug pinigų 16- 
T kaušj:, o ligį labiau paaršino. Vienok kaip prisiųstas Jųs lickarsltis suvartojau, tad pasilikau 
S piln ii išgydytus, sveikas irlainilngus. Už tai dar kartį ištariu ačiū Phila. M. Klinikai ir Jus 
A garbingį vardį gn siusiu terp savo tautiečių, kad išgydot ir tada kaip k.ti neįstengė. Su guodo-

Naujos Mados
GRAMAFONAj

$20 vertes mašiną atiduoda tik už $17

ne J. Bernot, 42 Franklin St., Springfield, Mass.
G GODOTI NAS DAKTAREI 

Labai dėkingas už tikrą išgy
dymą ir už liekarstas, nuo ku
rių pastojau kaip naujai ant 
svieto užginąs, išgelbstintnųo 
slaptos ligos. Taip gerai dabar 
jaučiuos, kad Į t umpą laiką 
net 15 svarų daugiau sveriu. 
P. isiunčiu savo paveikslą, lik 
dtimas sveikas ir džiaugdama
sis, pilnas guodonos S. Kolom 
člukas, 41 Avė, L., Salveslon. 
Tex.

TEIPAT Mr Žukas. MeKees 
Roeks, Pa., prisiunsdamas su- 
\ o paveikslą, nemažiau yra dė
kingas už išgydymą nuo sun
kios ir pavojingos ligos. Kiti 
negalėjo išgydyt.

Mr S. Koloinčiukas.

ŽIURĖK!?ŽIUREK!

Jau spaudoje kalbamokslis

R. Richter’ 
“P AI N- 

. EXPEUER
Drūti muskulai neatneša naudos,
jei Jus Romatizmas kankina. Su

PAIN EXPELERIU
jei drūčiai suboršt i ai neš Jum tuoj

_ ____________ Mr Žukas.
Mrs Zofija Bustrykene, C. M. and St. Pau) st. Sobieski, Wis. Ami ką rafto: Nesuskaitytus 

kartus labai Kražiai dčkavoju Phibi. M. Clinikui, už išgells-jimą iltines ifgydunt nuo moteriškų 
nesveikumų ligos kaip nusilpnėjimo, teip ir skaudėjimų. Dabaresu pilnutėliai sveika ir dau
giau gydytina nereikalauju.

GERESNIŲ PAKTŲ nieks negali reikalaut; ką užtvirtina didelės daugyls's iSsrydytų.
...T-rmri MCCVCII/AC TA! GERIAU PADARYSI, KAD KAD JAU I 1ESI NESVEIKAI, IŠSYK TIESIOK PRIE KLINIKO

kreipsies, nesliekar.tas išsiunčia po visą Ameriką ir kitas dalis svieto, o busit dėkingi kaip ir 
visi, kuriuos Phila. M. Klinikas apdovanojo tuom didžiausiu turtu, tai yra sveikata.

THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC 
todėl greičiau už k tus daktarus išgydo ir tokias ligas, kurių kiti neįstengė; kad čionai kiek
vienam atsišaukusiam užrašo Ir sutaiso speciališknl Ii.‘karstas iš geriausių gvaruntuotų mediką-

* mantų naujausių išradimų, kurie pasaulyje yra žinomi kaipo geriausi ir todėl, kad prie Phila. 
į M. Kliniko yra net keletas Profesionališkų Daktarų, terp kurių yra net Amerikos valdžios tneda-

lių apdovanotų.
■ ŠITIE GARBINGI mokslinčiai, Profesonal. Daktarai, pirma ranka prie Klinikoj

Daktaras ALEX. BROWNAS, Superintendent, Dr. W1XCAS YODER, Medical DireeUir.
ĮSITBMYK, kad slaptybės ligą saugiai užlaikoma, visada.

1 ETATV 17CI l\T17GiVI7IR' A Q BeT NORI PASTOTI SVEIKU IR I.AI-B Lol IMJtLO V mINGU t..d atsilankyk. O jeigu toli gy.
« vent, tad apršyk savo ' igį bei nesveikumus lietuviškoj kalboje kas kenkia, o t ikek, kada pt urėti i

tiUriį pagelbiį sveikai i kaip tuksiančiai, kurie jau džiaugiasi irdėkavoja. nesč.onni išgydo ir
A tokias, kuriųkiti neg Įėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsiseuėj: sias ligas nuo skaudėjimo: 
B pečiuos, rankose, kojose, sąnariuose, krntinėj, strėnose, ga'vos šonų ; išliėrimai spuogais nuo 
f blogo ir nečystokraujo, nuo sanžngystės sėklos nubėgimo, nusllpnėj nm, vidurių nedirbtum, už-
* kietėjimo slogos, greito pailsimo, nerviškumo, baimės, silpno ir ntimnžč jusio kraujo, užkrečia- fc 

mų slaptų lytiškų ligi;. Širdies, kepenų, inkstų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, •
J nu peršalimo slogų, blogų sapnų, n tnigos, neturėjimo apetito, be petį o, b • pjaustymo l>e ojte- 1 
P racijos, betsn liekarstoms, kurios tūkstančius išgydė. Teippat moteris nuo skausmingų mč- f 
’ ncsin’ų irkitokiųligų, kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERŲ. Reikalaujant į 
3 rodos nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu: W
ž THE PHILADELPHIA M. CLINIC, į 
f 11 17 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA. J
2 VALANDOS; nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Ctarn. ir l’ėtnyčiomis nuo
A 6 iki 8 v ik. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knygą „Daktaras". J
J Pasarga: kurio daktarai negali išgydyt, tai gali kreiptis prie Phila M. Clinico, 1
■ o apturės rodą. ■

skausmų.
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F. Ad. Richter & Co.
PEARL ST., NEW YORK.

Tėmikit ant Ankcro
ženklo apsaugoimo

VVINAS IR LIKERIAI.
Kad išgarsinti mus geriausį vyną, štai kokius nuleidimus męs padarėme lapkričio men.

1 butelis Aprikotu Brendčs..............$1.00
1 butelis Pyčlu Vyno ............................ 50c

Viską atiduosime tik už..........$1.00

1 butelis Rusiškos Višniuvkos........ $1.00
1 butelis Grandžių Vyno.................. 50c

Viską atiduosime tik už . .$1.00

tarptautiškos kalbos, nes jau viso pa
saulio žmonija lavinasi tos kalbos. Jei 
nori kalbamokslį ESPERANTO pama
tyti pirm išėjimo iš spaudos, tai prisiųsk 
įdėjęs sidabrinį dešimtuką, o męs. pri
siusime sąsiuvoje pradžią spaudos ant 
pažiūros. Rašyk greitai ant šio ant
rašo :

“LITOVOJESPERANTO”
73 Porter Ave., Montello, Mass.

Gvurantuojame, jog mus vynas yra tyriausia Ir geriausia.
Perkant gorčiais, nuleidžiame už žemiausias kainas

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

Aly, Eliy, Porterį ir Toniką galite gauti skryniomis, bačkomis, pusbaČ- 
kiais ir bertainiais. Perkantiems daug ant baliy, veselijy, krikštyny ir 

kity pas'linksminimy nuleidžiame labai pigiai.
Atsilankykite pas mus, o užtikriname, kad iš mus patarnavimo busite užganėdinti

“Storas su žemiausiomis kainomis’’

H. L. Golden & Co
352=354 Harrison Avenue,

“Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.
Čenstakavo .Klioštoriaus Slaptybės 

arba kruvini Domazo Macocho dar
bai. Su paveikslais.................. 15c.

JĖZAUS DRAUGIJA arba jezuji- 
tai ....................................... 10c.

LIAUDIES DAINOS 15c
MOKSLAS . RANKŽINYSTĖS arba 

kaip pažinti žmogaus praeitį ir at
eitį............................................... 15c

LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 15c 
VADOVAS Keliaujantiems į Ameriką 

ir iškeliaujantiems ...............
PASLAPTIS. Puikių dialogų ir 

nologų rinkinys........................
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.

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

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

PRASIKALTIMAI ir prasikaltę 
liai............................................... 10c

“PASAULIŲ RATAS” ............... 25c
“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas. 50c 
“KAS IŠGANYS LIAUDJ.” .... 50c 
“GIEDROS KALENDORIUS.” 15c 
“SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLO 
....PAMATAI” ........   20c.
“MEILĖS KARŠTLIGĖ”.............. 20c.
GRIUVĖSIUOSE, 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,”
Į 242 Broadway. So. Boston. M»ss

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE IJK1ERIŲ PARDAVĖJAI

BOSTON, MASS.
'jf 1/WT& Y W 'flpl W A Užsisakykite išanksto KALENDORIUS 

rV I S IW B iH Bru I A I I J°vanom savo kostumeriams. Šįmet ą J i/4 M 1 1 41 B % I 4B B » “LAISVES” spaustnvė turi gražiausiy 
ir pigiausiy kalendoriy.

e)

Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS

1 d:

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Samdome darbininkus
(D

(0

558 Broome St.
NEW YORK. N. Y.

§

GEO. BARTASZ1US
261 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Pabaigusi kursą Woman* Medical įf
College, Baltimore, Md. *

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 2 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir R 
pagelbą invainose moterų ligose. £»

« F. Stropiene,,6,!,"^,?.'.: | 
M SO. BOSTOIN. MASS. * 
ŽefcaG.fc&fcefcP.fcGfco.fcefcefcefcefceM

Šiemet Bostone Thanksgi
ving dienoj suėjo į poras 600 
jaunavedžių.

Tai rekordinis skaitlius, 
kada nors buvęs Bostone.

So. Bostono žmonės vis 
labiau pradeda skųstis ant 
mūsų Tamošiaus. Kas atsi
mena jį tais laikais, kada jis 
buvo tik į Ameriką atvykęs, 
tai sako, jog buvęs visiškai 
kitoniškas žmogus. Dabar 
jokio pirmeiviškumo jame 
nėra. Jisai pasirodė vienu 
iš atžagareiviškiausių gany
tojų. Ypač dabar, kad Jur- 
geliuno Co. vis labiau arti
nasi prie klerikalų — Tamo
šius pasidarė baisiai aršus, 
tik plūstasi ir grubijonija.

Bostoniečiai, ar taip jau 
ir bus? X.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
tojų prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanę 
sekančias knygas: “Censta- 
chavo Klioštoriaus Slapty
bes”, 
šiai”, ' 
t§s”,“' 
ženklus”ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siųs
kit Money Orderiais šiuomi

“Revoliucijos atbal- 
“Mokslas Rankažinys- 
Lekcijos apie atskirimo

242 Rroadwav So. Boston, Mass.

A. K. ŠŪKIS,
573 N. Main st., Montello, Mass.

Keliauk į Lietuvą arba 
iš Lietuvos visada per 
Bartasziaus Agentūrą, 

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

Žemiau paduodu laivų išplaukimo die
nas:
S.S. “New Amsterdam”, į Rotterdamą 

December 9, 1913. Kaina $37.00
“Kronprinzessn C.” į Bremen 

$4.00
S.S.

Expresas, 6 paras, Decem. 2.

Norintiems keliaut stačiai iš Bosto
no laivai išplaukia.
S.S. “Hamburg” iŠ So. Boston į Hamb.

December 6, 1913. Kaina $33.00
S.S. “Arabic” iš Bostono į Liepojų

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

lionei kreipkitės j jums artimiausį mūs 
ofisą.

dėl gelešinkelių, Canadon 
fabrikų ir farmų.

United States
Employment Office

43Portlandst., Boston, Mass.

DIDELE SĄKROVA
Visokių lietuviškų,polskų ir rusų knygų, 
laiškams popierų, tikrų trejankų,geriau
sių britvų, puikų biznieriams kalendo
rių, laikrodėlių, retežėlių, žiedų, špilkų 
ir kitų auksinių daiktų. Reikalingi agen
tai. Knj gu kataliogą siunčiam gavus 
už 2c. štampą. (X*93)

F. MILAŠAUSKAS
25 Second St So. Boston, Mass

vieną
Edmundo Steponą 
t u kny

"50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiysk už 3c štampą,*b apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokiįi auksorišky daikty. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato 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.

I P Tninila 822 Washington St.U •£ • 1 U111&1C1} BOSTON, MASS:

15c.
mo
15c.

Dai

ne name.
kurie duoda m
minusias tikslas jau nebevien žadinimus t m
ir gaivinimas, tvėrimas pačios daii>o. Ls i

Tąjį dailų poezijos ir prozos rir.l 't į galii

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas

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

Šio laikraščio, ir visuose kituose knygynuose ir krautuves*"'. Rcikahiul.it 
visur. Reikalaujame agentų kiekvienoje lietuvie.ir a] gyventoje \ ietej- . >1 DU. 
Uždarbis geras. Klauskite apie sąlygas.

AKIS 
ap ž iū- 

rime 
ir prirenka
mo Akinius

STOINE
Akių Specijalistas

399 a Broadway boston 
arti E Street

WILLIAA1 F. J. HOWARD 
Lietuviška i avardė buvo 

Vincas P. J. Kavaliauskas 

315 W. Broadway 
30. BOSTON. MASS.

fcfcefcefcafcefcefcefcofcafceefceefcai

jAkušerka
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TEISINGIAUSIA A DTPiriZ A 
IR GERIAUSIA A F I F T ft. A

LIETUVIŠKA 1

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

'PA1NEXPELLER
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
bo pagelbos kaipo akrui as sudaužytas 
ant skalu. Ar kenčiate skausmus Roma- 
tizino, Neuralgijos, Užsišaldymo ir 1.1, 
tada pamėginkite pora sykiu sutepti su

| PAIN EXPELERIU, 
PASOVtNCZIAIS NAMINIAIS XAISTAIS.

Gaunama visose aptiekose už 25 ir 50 c.
F. Ad. RICHTER & CO., 215 Pearl st. New York.

&einyklt ant ant tfMerlo — Bcnklo apMugo'lint.
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ii Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITS
405 Broadway 

SO. BOSTON, MASS.
Valandos: ,

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

226 Broadway, kamp. c St.
> SO. BOSTON. MASS. *

THE

SILENT

Nauja Lietuviška

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

dame Ir pataisome ge
riausias IU V A MAS 
MASINAS, puikiau
sius Gmmafonus ir ki
tokius muzikališkus 
instrumentus. Val
kams keričiukus, Bai- 
sikelius, visokius laik

rodžius ir tam panafilvs daiktus. Duodame 
lekcijas ant visu muzikali&ku instrumentu.

A. RAULUKAITIS Ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

SO. BOSTON cycle; ©o.
310 Broadway, So. Boston, Mass.

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 
i ims 100 laiškų (sykiu ir kon- 

. \ 1 J I • •
NAQIC vertus) — tas tegul prisiun

čia 70 c. Kas ims 1000 laiš
kų — tam apsieis tik $5.00.

Taigi pasiskubinkit su už
sakymais.

Viršminėti
gaunami
veie.

laiškai yra
“Laisvės” krautu-
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