
®»e»eiieiieii®.‘c>fceiieiieiieiie«ie«iew
Visuomenės, Ku It tiros, Politikos Laikraštis

Every Tuesday and Friday at Boston, MassPRENUMERATA METAMS

Apgarsinimu kainos ant užklausimo
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Washington 29 d. lapk. 
Amerikos turčiai per vienus 
tik pastaruosius metus įga
beno j Suv. Valstijas deiman 
tų vertės už 57 milijonus do
lerių.

BOSTON, MASS., 2 GRUODZO (DECEMBER) 1913 m

242 W. Broadway So. Boston, Mass

Kiaušinių boikotas 
pasekmes.

Tuom tarpu, kaip E. Pan 
khurst važinėja po Suvieny 
tas Valstijas—jos duktė Syl

Amerikoje..........................
Kanadoje ir užrubežiuose

sveriančia vos 125 sva

Mačiulskio liko pati si 
trimis mažomis mergaitė 
mis, vyriausioji tik 8 metų.
Velionis yra tarnavęs 5 me 

tus kariumenėje ir du kar 
tu buvęs Amerikoje, tik pra 
ėjusiais metais sugrįžęs tė'
vynen ir, vos pagyvenęs me
tus, tokią nelaimingą mirtį 
sutiko. Lietuvoje gyvenda
mas prigulėjo prie “Mari
jampolės Ūkininkų Draugo
vės” Gražiškių skyriaus. Bu
vo tai pirmeiviškų pažiūrų 
žmogus, mylėdavo šį-tą pa
skaityti, mylimiausias jo 
laikraštis buvo, tai “Lietu-

Bulotas vistiek gyvens Vil
niuje ir ves bylas, nes tas 
valdžios atsakymas jam vis
tiek nieko nekenkia: kokias 
teises jis turi teisme, tokias 
ir turės, todėl po senovei vi
sas bylas vesti galės.

mejimas
Calumet, Mich.

stambesnės kompanijos nu
tarė nusileisti prieš strei
kuojančius vario kasyklų 
darbininkus. Nutarė įvesti 
8 vai. darbo dieną ir mini-

via važinėja po Italiją 
agituodama už moterų tei

žalios mėsos syvai išgydo 
nuo džiovos.

Eina du sykiu savaitėj: Utarninkeir Petnyčioj 
Leidžia “LA IS V Bs BENDROVE“

Gubernatorius Amans ap
skelbė pietinėj daly Colora
do karės teises. Guberna
torius išleido paliepimą nau
doti p neš streikuojančius 
mainierius kareivius.

Colorado virsta antruoju 
Sibiru.

vos Ūkininkas”. Policija 
suėmė 5 žmones, bet tikrojo 
kaltininko dar nesurado..

Didžiausios išlaidos ant 
kariumenės.

Finų moterįs išsiima pilie- 
tystės popieras.

Cleveland, Ohio. Finų mo
terįs išsiiminėja pilietystės 
popieras. Iš 500 Clevelande 
gyvenančių finių moterų, 
100 išsiėmė pilietystės po
pieras: vienos pilnas, o kitos 
dar tik pirmas.

Federalinio teismo rūmų 
klerkai užklausius, dėlko fi
nų moterįs taip rūpinasi pi
lietystės popieroms, finų 
nų tautiškos draugijos sek
retorius atsako: “dėlto, kad 
yra sufragistėms; kuomet 
Finliandijoj jau moterįs turi 
tiesą balsuot, taip pat, kaip 

1” * V. Jurkšietis.

Washingtone atsivėrė Suv. 
Valstijų sufrg. konvencija. 
Sufragisčių vadovės sakosi 
laukią pilno moterų laimėji
mo politikoje.

Dabar Suv. Valstijose yra 
pusketvirto milijono moterų 
balsuotojų. Vadinasi, šeš
toji moterų dalis jau balsuo-

THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY

Jaunimas progresuoja.
Radviliškis (Šiaulių pav.). 

Pas mus, ypač tarp jaunimo 
smarkiai platinasi apšvieta 
ir susipratimas. Daugu
mas skaito pimeiviškus laik
raščius. Laike puotų ar 
šiaip jaunimo susirinkimų 
pasielgia gražiai, dorai ir be 
girtuoklevimų. Nors žino
ma, atsitinka kartais visaip, 
kur daugiau susirenka tam
suolių, kurių niekur netrūk
sta. Apšviestesniųjų tarpe 
yra labai išsiplatinę tautiš
ki žaislai.

PUSEI METįJ 
Kanadoje ir užrubežiuose — 

Amerikoje................................

Sudegė Krakių vienuolynas.
Pet. tel. agentūra prane

ša, kad Krakių miestely, K. 
gub. sudegė katalikių mote
rų vienuolynas. Vienuoly
nas ir bažnyčia šv. Katrynos 
vardu, pastatyti buw 
m. vyskupo gr. T**’

Prisiekęs advokatas A. 
Bulotas buvo padavęs pra
šymą valdžiai, kad jį pri- 
skaitytų prie Vilniaus teis
mo advokatų. Tečiaus val
džia atsisakė tai padaryti. 
Kodėl ji taip atsakė į Bulo
tos prašymą, nežinia. Bet

Kaip tai pavadinti?
Mažeikiuose ’(Šiaulių ap.). 

Pr. Dainius lietuvis, katali
kas, stato naujus didelius 
mūro namus. Statymo vie
toj iškeltas ženklas kryžiaus 
vainike, kaip tai dažnai na
mus statant daroma. Tame 
nieko ypatingo nebūtų, bet 
štai kas įdomu ir nesupran
tama: ant pačios kryžiaus 
viršūnės plevėsuoja valdžios 
vėliava, o ant vieno kryžiaus 
galo kabo butelis, ant kito, 
rodos, sūris. Taigi, ką tas 
viskas reiškia? Gal ten bus 
karčiama, bet gi tų namų 
šeimininkas galėtų tą viską 
pakabinti kur kitur, o ne 
vartoti kryžių.

Šį rudenį paimta kareivi- 
jon daug mokytojų, sakoma, 
visoje gubernijoje kelios de
šimtis. Nuo 1914 metų ati
daroma bent kelios dešimtįs 
naujų mokyklų. Tokiu bū
du mokytojams ir mokyto
joms atsiranda daug vietų.

Vertėtų ta proga pasinau
dot ir pasiskubint tas vietas 
užimti.

Girdėt, kad Suvalkų gub. 
atsistatydinsią nuo vietų ke
letas bulmistrų. Nors lau
kiama neužilgo bulmistrų 
rinkimų, bet kol kas ir tos 
vietos nepeiktinos. Kas ga
li, tegul pasirūpina užimti.

Beto, dar nauja žinia. 
Marijampolėj gubernato
riaus patvirtinti 6 nauji jo- 
markai. Taigi dabar bus 
čial2jomarkų ir 12 atjo- 
markių, arba išviso 24 jo- 
markai per metus, t. y. be
veik kas dvi savaitės.

Varšavos laikraščiai, išva
ryta 2,000 žydų, kurie užsi
iminėjo pirkliavimu gyvuo
ju tavoru, būtent moterimis

Dauguma tų žydų apsigy
veno Varšavoj. Policijai pa
vyko užklupti jų lizdą ir 
daugelis tapo areštuota. Po
licijai pavyko juos suareš
tuoti kaip tik tuomi laiku, 
kada jie vedė tarybas ir bu
vo pilname susirinkime.

Pavogė šventas turkų 
relikvijas.

Iš priežasties visuotino 
streiko Naujoj Zelandijoj a- 
reštuoti keturi darbininkų 
vadovai.

Bosai atsisakė pripažinti 
darbininkų organizaciją.

Penki indusai užmušti.
-Durban (Pietinė Afrika). 

Indusų darbininkų skerdy
nės pietinėj Afrikoj tęsiasi. 
Veik kasdien įvyksta susirė
mimai su policija. Paskuti
niame susirėmime užmušta 
5 indusai.

Atstovai sustreikavo.
Viename miestely netoli 

Montreal (Canadoj) su
streikavo 4 atstovai miesto 
taryboj. Kiti 4, kurie ne- 
streikuoja, nieko negali da
ryti, nes keturių skaičiaus 
neužtenka dėl vedimo posė-

Tai jau didelis darbinin
kų laimėjimas.
Turkų sultonas pralošė bylą

New York 29 d. lapk. Tur
kų sultonas pralošė bylą 
augščiausiame New Yorko 
teisme. Jisai norėjo gauti 
$10,000 palikimo tūlo ameri
kono, kuris buvo užmuštas

Mirtinumas mažėja.
Vyriausioji gydytojų val

dyba savo paskutiniųjų me
tų apyskaitoje pastebi, kad 
1912 metais mirtinumas Ru
sijoje, sulyginus su 1911 m. 
sumažėjęs 3,7 procentais ir 
2,6 procentais sulyginus su 
pereitų dešimtmečių.
Už slaptą išeivių gabenimą.

Minskas. Į Olonecko gu
berniją išsiųsta 5 agentai, 
gabenusieji išeivius. Septy
niems žmonėms uždrausta 
gyventi Minsko ir kitose ar- 
tymose gubernijose.

Dublin (Airija). Keturi 
šimtai naujų policmanų pri
buvo, kad prisidėti prie se
nųjų dėl nuslopinimo vieti
nių darbininkų streiko.

Sustreikavo studentai.
Krakove Dailės Akademi

joj sustreikavo visi studen-

Karės departmento sekre
torius Garrison reikalauja 
sekantiems metams iš kong
reso ant neva apsigynimo 
reikalų $106,000,000.

Kas metai kariškos išlai
dos vis kįla.
Amerikos sufragisčių kon-

Jauniaus Paminklas.
Kaune, lapk. 1 d., Visų šv. 

dienoj, 3 vai. po piet Kauno 
kapuose buvo pašventintas 
a. a. kun. K. Jauniaus pa
minklas, pastatytas iš sudė
tų visuomenės aukų.

Nemažai lietuvių dalyva
vo, nors atskirų pakvietimų 
nebuvo siuntinėta.

nais.
Naujas miesto majoras iš

leido paliepimą, kuriuom už
draudžiama rinkties ant 
gatvių darbininkų kuope
lėms didesniame skaičiuje, 
negu trįs žmonės.

Pieno upes su kisieliaus 
krantais.

Paryžiaus profesorius Ch. 
Riche t, kuris gavo Nobelio 
dovaną už nuopelnus medi
cinos moksle, praneša, kad 
greitu laiku galima bus iš
gydyt žmones nuo džiovos 
žalios mėsos syvais.

Jisai sako, jog ant savo 
pacientų išbandęs puikią 
veikmę naujo gydymo būdo.

Socijalistai senatoriais.
Italijoj yra labai ypatin

gos rųšies socijalistai, kurie 
labai moka prisitaikint prie 
dabartinės sistemos. Kelis 
tokius socijalistus reforma
torius net paskiria senato-

Dėlei pasportų.
Minsko gubernatorius pa

davė teisman kelis valdinin
kus už tai, kad jie, išduoda
mi užsienio pasportus, darė 
visokių neteisybių, sukimų.
Negauna paskolos iš prie

žasties Beilio teismo.
St. Peterburgas 29 d. lapk. 

Kijevo miesto majoras buvo 
nuvykęs Anglijon, kad už
traukti paskolę ant 7 milijo
nų dolerių.

Paskolos jisai negavo. 
Anglai jam atsakė: Tegul 
jūsų valdžia neužsiima kur
stymu vienos tautos prieš 
kitą.
Mirė Liudvikas Straševičius

Mirė žinomas lenkų veikė
jas ir “Kurjer Polski” re
daktorius Straševičius. L. 
Straševičius buvo dvarinin
kų partijos šalininkas, bet 
žmogus teisingas ir doras. 
Prasidėjus Lenkijoje kovai 
su žydais, L. Straševičius 
rimtai kovojo prieš antise
mitus.
Del Zeliinchano užmušimo.

Laižuva (Kauno gub.). 
Pas mus, rodos, žmonės ne
blogi, bet blogų darbų ne
trūksta. Neseniai nežino
mas vagis pavogė dviratį, 
vertės 150 rub. ir iš trak- 
tiero stalčiaus 100 rub., da
bar, apvogė monopolių.

Mūsų zakristijonas laike 
pamokslo uždarinėja visas 
bažnyčios duris, kad niekas 
negalėtų nei įeiti, nei išeiti. 
Žmonės tuomi labai neužsi-

Praneša, kad maras Dono 
apygardoje jau einąs ma
žyn. Spalių 13-15 d. Novo- 
pietrovske ir Kolačo sodžiuo 
se jau niekas daugiau nebe- 
susirgęs tą baisia liga; tik 
Gromoslavske susirgę dar 4 
ir 3 numirė.

Nedaryk kitam to, kas tau 
nemalonu.

Miršta nuo Thanksgiving 
dienos pietų.

Boulder, Colo. Tūlas Ha
rris apsiėmė į dvi ir pusę 
valandos suvalgyti pietus, 
kurie buvo paruošti dėl dvy
likos žmonių.

Jisai būtų laimėjęs 10 dol. 
Vienok jo akįs buvo dides
nės, negu pilvas. Nabagas 
dabar serga ir guli ant mir
ties patalo.
Kiek negrų nulinčiuojama?

Garsus negrų vadovas 
Booker Washington paskel
bė, jog negrai tankiai be 
mažiausio pasigailėjimo nu- 
linčiuojami už visai mužus 
prasikaltimus.

Per 10 paskutinių mėne
sių nulinčiuota 45 negrai.
Michigano mainierių lai-

Šiemet kai-kur Šiaulių ap. 
atsitiko daug nelaimių nuo 
ledų. Labiausia nukentėjo 
Šiauliaičių sodžius. Liepos 
26 d. sunaikino visus javus 
ir daržoves. Žmonės, neno
rėdami badu numirti, krei
pėsi pas “zemskį” pagelbos 
prašydami. Zemskis leido 
jų laukus apžiūrėti viršai
čiui su kitais vyrais. Vyrai, 
apžiūrėję, sako: “vistiek 
blogi metai, reikia prašyti 
klebono, kad užrašytų Ga
lin skio pinigų, kurie yra pa
likti varguoliams, ar šiaip 
nukantėjusiems. Na, ir už
rašė po 300 rub. ir mažiau. 
Neseniai gi išgirdome iš sa
kyklos, kad jokios pagelbos 
negausite, nes esate “pijo
kai”, dievas jus “pakorojo”, 
to buvote verti ir tt. Męs 
gal ir esame kalti, bet juk 
ne daugiau už kitus, ir vis
tiek mus negalima prieš vi
sus žmones kolioti ir pravar
džiuoti. Pagaliaus, gal kas 
ir prasikalto, bet juk už tai 
visam sodžiui garbės plėšti 
negalima, klebonas neturi 
teisės ką nors kolioti, ypač 
dar iš sakyklos.

(“L. Ukin”)

tančio.
Prekėjai gyvuoju tavoru

Vėl žmogžudyste.
Joniškis, Kauno gub. Čia 

spalių iš 11 į 12 naktį ta
po papildyta baisi žmogžu
dystė. Kirviu sukapota žy
do Celkaus šeimyna: tėvas, 
motina ir 18 metų sūnus. 
Nužudymas su tikslu apiplė
šimo. Policija net su šuni
mis jieškojo, bet žmogžu
džių nesurado. Kiek plėši
kai rado ir paėmė turto, 
sunku sužinoti. Spėjama, 
kad bus padaryta artimų ir 
gerai žinančių visas aplin
kybes žmonių.
Bulotas valdžiai neištikimas

Policija be jokio manda
gumo išvaiko demonstruo
jančius streikierius.

Kuom susirūpinę soci
jalistai?

Londone atsibuvo posėdis 
tarp tautiško socijalistų biu
ro. Buvo svarstoma apie 
tai, kokie klausimai* reikės 
pakelti sekančiame tarp
iau tiškame socijalistų suva
žiavime Viennoje, kuris atsi
bus sekančiais metais.

Franci jos socijalistai siū
lo svarstyti apie maisto pa
brangimą ir kaip su tuo ko
voti.

Argentinos socijalistai 
siūlo svarstyti apie žemes 
klausimą.
Augimas pasaulio gyventojų 

skaičiaus.

Turkų dvasiški ja smar
kiai skundžiasi ant krikščio
niu, kad šie laike Balkanų 
karės, kur tik galėdami, api
plėšė turkų mečetes. Padė
kime, bulgarų aficieriai pa
vogė Adrianopoly mahome
tonų bažnyčiose 
Mahometo ploščių 
relikvijas.
Ir Pankhurst’čiūtė

Sufragistės sako, kad dar 
11 valstijų suteiks moterims 
balsavimo teises.

Colorado jau apskelbtos 
kariškos teisės.

1907 metais.
Seni policmanai neištikimi.

Indianapoly pavaryta nuo 
tarnystės daugelis padorių 
policistų, kadangi jie nesiel- 

streikie-

nais.
Minėtiems socijalistams 

simpatizuoja net pats kara
lius.
Daugiau pinigų ant karės 

reikalų.
Franci j a, įsiklampinusi Mo- 
rokoje, nori užtraukti vidu
rinę paskolą ant $80,000,000.

Tam buvo baisiai priešin
gi socijalistai ir daugelis 
pirmeivių. Vienok parla
mentas dauguma balsų pri
pažino, kad pinigų reikia.
Vokietijos biznieriai daly

vaus Panamos parodoje.
Berlynas 26 d. lapk. Ke

turiolika šimtų žymesnių 
Vokietijos pirklybos firmų 
nutarė dalyvauti visasvieti- 
nėje parodoje San. Francis
co 1815 metais.
Areštai Naujoj Zelandijoj.

YEARLY SUBSCR1BTION RATE:
In the United States................................
To Foreign Countries..............................

Advertising rates c n application.
All communications should be addressed to

Standard Oil Co., didžiau
sia biznio įstaiga pasauly, 
duos savo šėrininkams šiais 
metais negirdėtus dar pro
centus. Kiekviena šimtinė 
atneša antra tiek,dar su ma
žoms magaryčioms.

Pereitais metais gavo tik 
pusę tiek pelno.

Prieš kelis metus tasai 
trustas lygir buvo teismo 
panaikintas, vienok faktiš
kai jisai egzistuoja.
Wisconsine žuvo daug me

džiotojų.
Stirnų medžiojimo sezone 

Wisconsino giriose ir kal
nuose likosi užmušta 22 me
džiotojai ir 23 sužeisti.

Išviso medžiotojų buvo 
kelios dešimtįs tūkstančių.

Patersone vėl kalba apie 
streiką.

IWW. unija vėl ruošiasi į 
streiką Patersone. Šiuom 
sykiu norima iškovoti 9 vai. 
darbo dieną.
Milžinas vyras gavo nykš- 

tuką-pačią.
James Simmons iš Phila- 

delphijos, kuris skaitomas 
daugiausia sveriančiu žmo
gum pasauly, (sveria 793

žmogžudystė.
Laukupėniuos (Vilkaviškio 

apskr.) spalių 17 d., lauke 
palei girią rado dviem šū
viais iš šautuvo sušaudytą 
girios sargą iš Skardupių 
kaimo, valstietį Simaną Ma- 
čiulskį. Kaip kiekvieną die
ną eidavo vakare girią ap
žiūrinėdamas, taip ir tą die
ną išėjo, bet jau nebesugrį-

Chicago 29 d. lap 
tas, apskelbtas maisto trus- 
tui, atnešė pasekmes. Va
kar jau parduota 3,000 tuzi
nų kiaušinių po 30 c.

Maištas ant garlaivio.
Seatlie, Wash. Ant bri

tiško garlaivio “Lynoma” 
kilo maištas. Maištą, žino
ma, pakėlė jūrininkai.
Kariškas teismas Colorado.

Apskelbus kariškas teises, 
Colorado valstijoj įvedami 
ir kariški teismai.

Pirman teisman turės sto
ti 6 streikieriai, kuriuos kal
tina kelių ginkluotų sargų

Milžiniškas streikas 
baigiasi.

Schenectady, N. Y. Mil
žiniškas 15,000 darbininkų 
streikas Electric Co. dirbtu
vėse jau baigiasi. Ačiū tar
pininkavimui majoro Lunno 
bosai daug kame nusileido.
Ir vėl socijalistiškų laikraš

tininkų teismas.
Praeitame “L.” N-ry pra

nešėme apie nuteisimą dien
raščio “Milwaukee Leader” 
ant $17,000.

Dabar gi turime pranešti, 
jog patraukti teisman du re
daktoriai laikraščio “Ma
ses”.

Telefonas*
So. Boston 21013.

Laike pastarųjų dešimties 
metų priaugo ant 63 milijo
nų žmonių baltosios rasės.

1895 metais pasaulio gy
ventojų skaičius išnešė 506 
milijonus, o dabar jau pri- 
skaitoma 750 milijonų.

Daugiausia žmonių gema 
Rusijoj; tenais ant tūkstan
čio galvų išpuola 49 gimimai.

Mažiausia žmonių gema 
Franci joj, nes tik 21 ant 
tūkstančio. Tuo tarpu, toj 
pačioj Franci joj mirimų 
skaičius išneša 19 ant tūks-
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Studentai sukilo.
Barcelonoj (Ispanijoj) su

kilo prieš policiją vietinio u- 
niversiteto studentai. Pri
ėjo prie to, kad pradėjo šau- 
dyties.

Iš vienos ir kitos pusių po 
kelis žmones užmušta. Po
licijai tik per didelį vargą 
pavyko užimti universitetą. 
Už pagimdymą vaiko $25.00.

Melborne (Australija). 
Sulyg naujų teisių, kiekvie
na moteris, pagimdžiusi kū
dikį, gaus $25.00 dovanų.

Šiais metais išmokėta 3 
milijonai dol.
400 policmanų prieš strei

kierius.

Kaukazo gyventojai, kaip 
rašo rusų laikraščiai, šiaip 
aiškina garsaus plėšikų va
do Zelim-chano užmušimą. 
Nesugaunamasis Zelim-cha- 
nas apsirgęs, girdi, drugiu ir 
miręs vieno ūkininko na
muose. Tuomet tas ūkinin
kas, norėdamas gauti už Ze
lim-chano vietos nurodymą 
paskirtuosius 10 tūkstančių 
rub., pranešęs aficieriui Ki- 
birovui, kad Zelim-chanas e- 
sąs jo namuose. Tasai savo 
kareiviais apsupęs namus ir 
liepęs šaudyti. Kareiviai 
negirdėdami iš triobos jo
kio balso, įsiveržę į vidų ir, 
pamatę gulintį Zelim-chaną, 
ėmę šaudyti į jo lavoną. Tai 
patvirtinęs ir gydytojo išty
rimas, kuris susekęs, kad iš 
Zelin-chano žaizdų neištekė
jas nei vienas lašas kraujo.

Rusų katalikų reikalai.
Kaip praneša iš Peterbur

go, vyriausybė uždariusi Pe
terburgo rusų katalikų kop
lyčią dėlto, kad 1839 ir 1875 
metais išleistieji įsakymai, 
kuriais buvo uždraustas Ru
sijoje unijotų tikėjimas, ligi- 
šiol nesą panaikinti irbalan- 
džio 17 dienos 1905 m. įsaky
mas anaiptol nesugrąžino u- 
nijotams jų teisių. Rusų 
valstybės įstatai tik leidžia 
laikyti savo bažnyčias Rymo 
ir armėnų katalikams, bet 
jokiu būdu ne unijotams, 
kuriais rusų vyriausybė 
skaitanti rusus katalikus.

carą.
Bulgarijos caras Ferdi

nandas išvažiavo iš Viennos 
į savo sostamiestį Sofiją. Jį 
saugoja specijališka gvardi
ja, nes, sakoma, susektas 
suokalbis, kurio tikslu buvo 
užmušti Ferdinandą. Tam 
suokalby jmaišyta daug žy
mių aficierų.
Naujas Albanijos karalius.

Albanijai jau paskirtas ir 
karalius. Jisai, priėmęs 
kandidatūrą ant karaliaus, 
jaučiasi padaręs Albanijai 
didžiausią geradarystę. 
Vienok karaliausiąs ne vel
tui: reikalauja pusės milijo
nų dol. metinės algos. O Al
banijos šalis nuvargusi ir 
nuskurusi.

Moterįs bus kunigais.
Dviejuose Šveicarijos ap- 

skričiuose moterįs galės bū
ti kunigais, žinoma, dar ne 
katalikiškais, bet protesto- 
niškais. Taip nubalsavo 
protestonų synodas, nutaręs 
įleisti moteris į teologijos 
skyrių.

Sustreikavo karės laivų 
statytojai.

Ferrol (Ispanija). Čia 
apšauktas generališkas strei 
kas visų arsenalo darbinin
kų. Priežastis streiko—pa
leidimas iš darbo daugelio 
darbininkų.

Dėlei streiko negali staty
ti dviejų didelių karės laivų.

242 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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SPAUDOS BALSAI
Dar dėlei aukų tautos na

mams.
“Keleivis” (N48) pažymi, 

jog pp. Basanavičius ir Y- 
čas surinko Vilniaus na
mams $23,722. “Nors faktiš
kai daugiausia tų aukų su
dėjo konservatiškoji lietu
vių visuomenės dalis, te- 
čiaus pasidėkavot reikia už
tai socijalistams” — sako 
“Keleivis’' ir toliaus taip 
sanprotauja: “jeigu ne so- 
cijalistai, aukų tautos na
mams nebūtų tiek sudėta. 
Męs žinom labai gerai, žino
jom dar prieš Basanavičiaus 
ir Yčo atvažiavimą, kad ku
nigai parems juos tik tuo
met, kada socijalistai pra
dės juos kritikuoti.”

“Keleivis” turi teisybę, 
manydamas, kad kunigai 
dėjo aukas ne ištikros šir
dies, bet ant keršto socijali- 
stąms. Vienok mums visgi 
rodosi, kad delegacijos mi
sija būtų dar geriau pavy
kusi, jeigu delegatai būtų 
buvę bepartyviškesni ir jei
gu būtų daugiau remtasi ne 
ant klebonijų, bet ant drau
gijų. Galima nurodyti visą 
eilę miestų, kur žuvo šimtai 
dolerių dėl tautos namo tik 
ačiū netikusiai pp. Basana
vičiaus ir Yčo politikai.

“Vien. Liet.” logika.
“Vienybė Lietuvninkų” 

neturi jokio rifnto darbo. 
Visas uždavinys to nusenu- 
sio, atšipusiais dantimis, 
laikraščio — tai ambryti ant 
socijalistū. Ir numeris iš nu
merio atkartojamos senos 
paskalos, seni, nuvalkioti 
argumentai.

Gerai dar, kad užvažiuo
ja koks nors misijonierius iš 
Lietuvos. Tuomet bent turi 
apie ką rašyti ir gauna pro
gą pazurzėti ant socijalistų.

Logikos pas tą nusenusį 
laikraštį nejieškok. Padėki
me, N48 kalbama apie ko
kius tai kapuciniškus laik
raščius, kurie būk tai turi 
gimti. Viename straipsny 
tūlas, dar nepasirodęs, laik
raštis giriama, kitame gi 
straipsnely, čia jau atspaus
dintame po pirmuoju, ve 
kas sakoma: “Pažvelgusį 
naujų laikraščių ‘gimimą’, 
matai, kad lietuvių veikėjų 
spėkos susiskaldo, išsidrai
ko.”

Še jums ir nuoseklumas! 
Ir tai to paties numerio toj 
pačioj apžvalgoj, kalbant a- 
pie tą patį reikalą!

Ar tik ne laikas ir redak
toriams važiuoti tuo keliu, 
kuriuo pastumtas vienas iš 
leidėjų ?

Aiškus dalykas, kad “Vie
nybės” personalas moka tik 
laižyti Varnagirio čebatus 
ir būti kunigų partijos pa
stumdėliais.

Pažymėtina, kad “Vieny
bė Liet.” vėl pradėjo ambry
ti apie F. J. Bagočių. Žino
ma, kuomet ji neturi jokio 
kito darbo, kitų uždavinių— 
jai tik ir liekasi pilstyti iš 
tuščio į nepilną. Beabejonės, 
jeigu tasai laikraštis turėtų 
nors už centą padorumo, ji
sai nesirūpintų tiek apie Ba
gočių, kiek praneštų apie 
savo leidėją Paukštį...

Apie atlyginimą kalbė
tojams.

Viename laikraštyje apra
šoma J. Naudžiaus paskaita 
Worcestery, Mass., Po pa
skaitos buvo kilusios disku
sijos apie atlyginimą kalbė
tojams. Referentas pasa
kęs, jog kalbėtojui pakaktų 
vien kelionės lėšų. Kas tai 
iš publikos priminė, kad 
daugelis kalbėtojų ima 
“penkines”.

Kasžin kada užsibaigs tos 
šnekos apie penkines? So
či j alistiški kalbėtojai tik no
ri, kad jiems atlygintų už 
darbą ir sugaištą laiką (kas 
visur ir visuomet daroma). 
Imdami atlyginimą soči ja- 
listiški kalbėtojai prisitaiko 
prie aplinkybių.

Darbininkų judėjimas pa
siekęs tūlą išsiplėtojimo 
laipsnį, negali amžinai vien 
ant aukų remties ir todėl j.

* • pasakymas klai-

Tautiškų namų steigi
mas—dienos klau

simas.
Lietuvių visuomenė kįla 

savo kultūriškame ir politiš
kame susipratime. Gyvųjų 
kasdieninių interesų skait
lius auga diena dienon ir, 
reikia laukti, jog tų intere
sų skaitlius juo tolyn, juo 
kils smarkyn.

Tuose miestuose ir mies
teliuose, kur lietuviai jau 
turi savo stiprias draugijas 
bei kuopas, tenais, kur tos 
kuopos ir draugijos rengia 
teatrus, prakalbas, balius 
ir šiaip jau įvairius visuome
niškus susirinkimus — tuo-^ 
jaus, patsai savimi kįla 
klausimas apie sutvėrimą 
kultūriško centro, kur turė
tų sau pastogę mūsų draugi
jos ir būt galima vykdinti tų 
draugijų užmanymus.

Šiuomi laiku, kiek mums 
žinoma, savo locnų svetai
nių įgijimu bei pastatymu 
rūpinasi Binghamtone, Ro- 
chestery, Stoughtone, Wor- 
cestery, Brightone, Dono
ra, Cambridge’iuj, Haver- 
hilly, St. Louis ir kitur.

Daugely vietų toje link
mėje jau vedama smarki 
agitacija.

Tas viskas parodo, jog 
Amerikos lietuviai nori atsi
stoti čionais ant stiprių ko
jy, j°g jie neskaito save 
čionais pakeleiviais - sve
čiais, bet šios šalies pilie
čiais. Tegul dr. Basanavi
čius ir pranašauja Amerikos 
lietuvių išnykimą, tegul ji
sai ir sako, kad tik Vilniaus 
namai turi svarbą — vienok 
męs, Amerikos lietuviai, 
privalome rūpinties neatidė
tinais šios dienos reikalais. 
Gyvendami kultūriškame 
krašte, tarpe kultūriškų 
žmonių — męs negalime bū
ti pastumdėliais, kurie užsi
ganėdintų trupiniais nuo 
svetimo stalo.

Pastatymas savos svetai
nės sustiprina mūsų galybę, 
padidina įsitikėjimą į savo 
spėkas. Tasai darbas pri
duoda daugiau energijos va
ryti pirmyn kultūrišką dar
bą. Tasai darbas priprati
na liaudį prie vienybės, prie 
solidariškumo.

Turime pažymėti, kad vi
sose tose vietose, kur rūpi
namasi pastatyti savo sve
tainę, visą tą darbą sumanė 
ir varo pirmyn nuosekliai 
pirmeiviška ir socijalistiška 
mūsų visuomenės dalis.

Užaušusios tautininkų ei
lės, prietaruose ir alkoho
li aus dumblyne paskendę 
dievočiai bei davatkos tais 
dalykais nesirūpina. Ne tik 
nesirūpina, bet, kiek tik ga
li, stengiasi užkenkti pradė
tam darbui. Visa, kas tik 
nekvepia bažnytine dvasia, 
visos įstaigos, kur kunigai 
negali būti vienvaldžiais, 
mūsų parapijonai atmeta. 
Todėl tat sumanymas staty
ti savo svetainę beveik visur 
prisideda prie koncentraci
jos,susispietimo pirmeiviškų 
spėkų ir smarkaus susidųri- 
mo su klerikališkais klap
čiukais. Tas viskas turi sa
vo agitatyvišką svarbą ir 
padeda griauti prietarų mū
rus.

Todėl “Laisvė” kviečia vi
sus progresyviškus žmones 
varyti kuosmarkiausią agi
taciją už tautiškus namus. 
Tenais, kur ta agitacija dar 
nepradėta, reikia būtinai ją 
pradėti.

Mūsų darbas parodys, kad 
mums rūpi platus kultūros 
reikalai, kad męs plačiom 
akim žiūrim į gyvenimo rei
kalus. Darbininkų klesos 
interesus ginančioji laikraš
tija visuomet rems tuos su
manymus. Darbininkų or
ganizacijos agitatoriai gyvu 
žodžiu aiškins, kaip aiškino 
ir ligišiol, tautos (arba ir 
liaudies) namų naudingu-

Muitų pasekmes
Kuomet tapo išrinktas 

Wilsonas prezidentu, tai 
ekonomiškos aplinkybės žy
miai persimainė. Bet aš vi
sai iš to nesistebiu. Juk jūs 
gerai atsimenat, kad prieš 
rinkimus ponas Wilsonas ir 
jo partija viską prižadėjo 
darbininkams. Jis prižadė
jo panaikinti trustus, jis 
prižadėjo nuimti muitus nuo 
visų reikalingiausių daiktų 
ir produktų, kas žymiai pa
gerins darbininkų būvį, žo
džiu, jis žadėjo iškasti vie
toj dabartinio Panamos ka
nalo, plačiausią upę iš “pa
laimintos žemės” į Suvieny
tas Valstijas, kuria bėgs 
pienas ir medus dėl darbi
ninkų.

Ar jis savo prižadėjimų 
neišpildė?

Jis nepasiliko melagiu. Vi- 
sųpirmiausia, tai panaikino 
muitus ant visų valgomųjų 
produktų, kuriuos pradėjo 
gabenti iš užsienių. Mėsą 
pradėjo gabenti iš Argenti
nos ir... kaina ant jos pakilo.

Mėsos trustas dar susti
prėjo ir susivienyjo su Ar
gentinos mėsininkais.

Daugelis iš kitų valgomų
jų produktų pabrango, o 
jeigu kurie ir nepabrango, 
tai pasiliko pirmoji jų kaina.

Kiaušinių kainos taip “nu
puolė”, kad bepuldamos pa
siekė 75c. už tuziną!

Na, ir ko-gi tau, darbinin
ke, daugiau reikia? Wilso
nas savo prižadus šventai iš
pildė, o tu pradedi šaukti 
“karaul!” Tu sakai, kad 
valgis brangsta, o darbai 
mažinasi ir darbininkų algos 
puola žemyn.

Daugelis net išdrįsta ant 
Wilsono rūgoti ir jį melagiu 
vadinti. Bet argi tai Wilso
no kaltė? Argi tai Wilsonas 
kaltas, kad patįs darbinin
kai nepriima jo malonių, ku
rias jis jiems suteikia?

Suprantama, jūs tuojaus 
pareikalausite ir faktų nuo 
manęs. Jeigu jau taip, tai 
štai jums nors vienas iš tūk
stančio tokių faktų.

Per neužmirštinus Wilso
no nuopelnus, į Buffalo 
(New Yorko valstijoj) atve
žė 50 bačkų zuikienos. Pir
miaus jūs jos būtumėt visai 
nematę, •'bet dabar, kuomet 
muitai panaikinti, ją atve
žė ir atvežė speciališkai dėl 
darbininkų, nes pirmiau zui
kieną valgė tik ponai. Svei
katos kūmisija apžiūrėjo 
bačkas ir štai ką surado: 
bačkos aržuolinės, dailiai 
padarytos, dugnai gerai už
taisyti ir jokio kvapo neiš
duoda, o kas svarbiausia, 
tai kiekviena net šešiais ge
ležiniais lankais apkaustyta. 
Ant viršaus užrašyta: “Švie
žia zuikiena, atgabenta iš 
Rusijos speciališkai dėl dar
bininkų.” Sveikatos komisi
ja nudžiugo, kad darbinin
kai užkąs “šviežios” zuikie
nos ir priėmė ją, kaipo ge
riausią mėsą.

Rodosi, reikėtų valgyti ir 
poną Wilsoną garbinti, bet 
kur tau! Buffalo socijalis- 
tai pakelia didžiausį lermą. 
Jie suseka, kad tie zuikiai 
jau dešimts metų atgal, 
kaip Rusijos miškuose nu
šauti ir pradeda reikalauti, 
kad ta visa mėsa būtų su
naikinta!

Na, ir sakykite, argi čia 
Wilsonas kaltas, kad jo at
vežtos mėsos darbininkai 
nepriima?

Ir kam jums tuomet šauk
ti, kad mėsa brangi? Jeigu 
jūs būtumėt priėmę tą zui
kieną ir dar ištarę ponui 
Wilsonui širdingą ačiū, tai 
jis jums būtų atvežęs dar pi
gesnės, nes, sako, turįs to
kios, kuri esanti jau dvide
šimts metų užmušta ir to
kiose pat bačkose sudėta.

Dabar, man rodos, matot 
aiškiai, kas kaltas tame pa
brangime mėsos: Wilso
nas, ar darbininkai? Jeigu 
dar manim netikite, tai pa
siklauskite* pas kunigėlius, 
tai ir tie jums tatai ir tie jums tą patį paša 
kys, o gal dar ant vienų so 
cijalistų kaltę suvers!

V. Paukštys,

Helen Keller.
Akla, kurčia ir buvusi nebylė, vienok 

pagarsėjusi ant viso pasaulio.

Lapkričio 20 d. Rocheste- 
ry, N. Y. pribuvo jau seniai 
visų laukiama Hellen Keller.

Septintoj valandoj vakare 
jau didelis būrys žmonių 
laukė salės duris atidarant. 
Pirmą kartą rochesteriečiai 
turėjo progą išgirsti kal
bant pagarsėjusią ant viso 
pasaulio moterį — Helen 
Keller. Veikiausia laikraš
čių skaitytojams jos vardas 
yra žinomas. Ji yra akla 
(neregė), kurčia ir buvusi 
nebylė, bet paskiaus išrado 
savotišką kalbą, kuri nors 
sunkiai, bet visgi supranta
ma. Ji dabar su savo moky
toja važinėja po Ameriką su 
prelekcijoms. Į Rochesterį 
jąs parsikvietė Young Peo
ple Socialist League.

Pirmiausia kalbėjo jos 
mokytoja p. Macy. Ji išaiš
kino, kokiais būdais mokino 
Eleną ir pakėlė iki dabarti
nio apšvietos laipsnio. “Ji 
mokinosi taip greit, kad ga
lima buvo manyt, jog ne mo
kytoja vedė mokinę, bet at
bulai — mokinė vedė moky
toją”.

Pabaigus p. Macy kalbėti, 
įvedė H. Keller. Kaipo ypa- 
ta, ji labai patraukianti. 
Liūdnumo pas ją nematyt. 
Ji taip šypsosi, kaip tik lai
mingiausi pasauly žmonės 
gali šypsotis. Jos balsas 
koks tai duslus, lyg iš po že
mių išeinantis. Ypač iš sy
kio labai sunkiai supranta
mas.
Paduodu keletą ištraukų iš 

jos kalbos:
“Brangus draugai, — ji 

sakė, — man linksma stoti 
prieš jus ir tiesti ranką su 
meile ir draugiškumu. Aš 
jaučiu meilę prie jūsų ir tas 
mane linksmina. Aš buvau 
akla — dabar matau! Bu
vau kurčia — dabar girdžiu! 
Buvau nebyle — dabar kal
bu. Rankos kitų padarė tą 
stebuklą.- Aš nematau 
žvaigždžių šviesos ant dan
gaus, bet jos šviečia mano 
mintyse ant visados. Kur
tumas ir aklumas turi savo 
stebėtinas ypatybes. Aš ga
liu žiūrėti, klausyti, jausti, 
mislyti — rankomis. Ir kas
dien aš stebiuosi iš ypatybių, 
kurios pas mane randasi. 
Gyvenimas vien dėl kitų — 
tik ir yra vertingas” — bu
vo paskutiniai jos žodžiai.

Labai užimanti prelekci- 
jos dalis buvo, kada p. Macy 
rodė publikai, kaip H. Keller 
gali girdėti pirštais. Iš pu
blikos buvo užduodami klau
simai. Macy juos atkartojo 
dėl Keller. Tuomi laiku H. 
Keller laikė uždėjus ranką 
ant Macy lūpų ir tokiu būdu 
suprato kiekvieną žodį.

Pirmas klausimas buvo: 
“Kaip jūs likotės socijalis- 
te?” Pagavus tą klausimą 
Keller , gardžiai nusijuokė: 
“aš mislijau”, — atsakė ji.

Iš kitų klausimų paaiškė
jo, kad ji ir sufragistė.

Just. Stančikas.

V. Paukštys.

Žemes mirtis
(Pagal prof. A. Berže.)

Tuo tarpu, pradedą lietus lyti, pripil
do tuos visus sprogimus ir plyšius vande
niu ; paskui tas vanduo užšąla ir, bešalda- 
mas, dar labiau pradeda plėšti žemės žievę, 
t. y. tas uolas. Tai antras priešas, kuris 
galutinai suardo uolas.

Čia jau pribūva ir trečias priešas — tai 
svarumas bei sunkuma^ Sutrūkusios uo
los neišsilaiko ant vietos iš priežasties sun
kumo ir pradeda kristi, ristis iš augštesnių 
vietų į žemesnes. Jos pradeda keršyti už 
sudraskymą, naikindamos pakeliuj visa, 
kas tik papuola. Pagaliaus, jos, kaipo kan- 
tuotos, negalėtų labai toli nusiristi, bet į 
pagelbą jom pribūva ketvirtas priešas — tai 
vanduo, kuris bėga iš augštesnių vietų į že
mesnes.

Pirmiaus, negu lašas vandens pasieks 
lygumos vietą, pirmiaus, negu jis susilies 
su jūrių bei vandenynų plotais, jis neturi 
nei poilsio, nei pasigailėjimo, jis bėga, neš
damas ir ardydamas tą, kas tik jam nori 
pastoti kelią ir sykiu darydamas žemės žie
vėj grabę. Tos visos grabės pavirsta į smar
kiausius vandenbėgius, sulaužo tas sienas, 
už kurių pirmiaus laikėsi vanduo. Vanden- 
bėgis išverčia didžiausius kalnus, sulaužo 
stipriausias uolas, jis bepasigailėjimo 
griauja ir laužo. Jokia pajiega negali jo 
sulaikyti, pakol jis neatsiduria jūrose.

Vandens bėgimas įeina į reguliariškas 
vėžes. Kaip mažas upelis, taip didžiausios 
upes, bepaliovos dieną ir naktį, atlieka sa
vo darbą: jos vis plauja, verčia, laužo ir 
nešą viską į jūras. Per ilgus šimtmečius 
upės nuplaus visą sausžemį ir palaidos jū
rose, kur jis amžinai ilsėsis po supančiomis 
bangomis. Reiškia, žemė bus paskandinta.

Jeigu dar vandens pajiegos neužtektų 
nuplauti visą sausžemį ir nunešti į jūras, tai 
vanduo turi sau pagelbininką, kuriuomi pil
nai užsitiki — tai ledai. Ant augštų kalnų 
randasi daugybė sniego. Tas sniegas ne 
nyksta, bet vis dauginasi ir, palengva, 
šliaužia žemyn, naikindamas medžius, na
mus ir net kaimus su miestais. Bešliaužda- 
mas jis pavirsta į ledą. Priešakinė dalis le
do tirpsta, o užpakalinę spaudžia ir stumia 
į priešakį sniegas, taipgi pavirsdamas į le- 
dą.Pasidaro didžiausi lediniai kalnai.Ir kuo
met tie lediniai kalnai pradės šliaužti į van
denynus, jie ardys, laužis ir neš į vandenį 
visą paviršių žemės!

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

Iš moterų į vyrus.
Neseniai Odesoje augštes- 

nius moteriškus kursus pa
baigė jauna mergaitė, duktė 
žinomos miestui ypatos. Lai
ke lankymo kursų, ji tuom 
pačiu laiku pildė tūlas virši
ninkystės pereigas ir nau
dojosi didele visų simpatija. 
Daugybė jos pažįstamų liko
si didei nustebintais, kada 
išgirdo apie jąją nepaprastą 
naujieną. Jauna mergaitė 
apsivedė su pirmiau buvusia 
savo drauge. • Pasirodo, kad 
dar vaikystėj esant, negali
ma buvo nuspręsti lytis jau
nos mergaitės. Matant di
delį panašumą moteriškai 
lyčiai, nutarta auklėti ją. 
kaipo mergaitę. -Ji buvo 
leidžiama į vieną iš viduri
nių mokyklų, o paskui perė
jo į moterų kursus. Pabai
gus kursus jiį kategoriškai 
pasakė tėvam^, jog nori bū
ti vyru. . Mergina buvo pa
statyta daktarų ištyrimui ir

Kiekvienas daiktas, kuris tik egzistuo
ja pasauly, turi savo pradžią ir pabaigą, y- 
ra apie jį rašoma, pasakojama ir tt. Bet 
apysaka apie mūsų žemę baisiai tragiška; 
vargiai kokia nors kita apysaka turi savy
je tisk skausmų, kiek mūsų žemės apysaka. 
Ne vien tik tragiška jos praeitis, bet tra
giškas jos gyvenimas ir tragiška bus atei
tis.

Kamuolys, ant kurio męs gyvename, ro
dosi, gana galingas, vienok jam neišsisukti 
nuo mirties, kaip ir kiekvienam daiktui, 
kuris tik egzistuoja pasauly. Ir kaip ilgai 
negyventų mūsų kamuolys, ir kiek milijo
nų metų męs jam nepaskirtume gyventi, 
bet begaliniame skaitmečio laike tas visas 
mūsų kamuolio amžis, tie šimtai milijonų 
metų" — pasirodo tik kibirkštėlė, kuri išle
kia ir akies mirksny išnyksta.

Degantis ugninis kamuolys užšalo — 
mūsų žemė gimė. Bet jos jauna žievė iš
syk labai daug kentėjo nuo vidurinio spau
dimo, tankiai sprogdavo ir išsiverždavo 
deganti lava. Begaliniai išsiveržimai plė
šo ją ir padengia karštais garais. Paga
liaus, žievė pradeda po truputį sustiprėti. 
Po žieve randasi' suspausta, verdanti me- 
dega, kuriai žievė neduoda vidury užšalti. 
Ant jos įvairus gazai ir garai padaro va
dinamą atmosferą. Pirmiausia atmosfera 
turi tą pačią temperatūrą, ką ir užšalusi že
mės žievė. Ant žievės, kuomet ji atsirado, 
buvo daugybė įvairių gazų, rūgščių ir ga
rų; jie dar negalėjo pavirsti į vandeninius 
garus bei debesius, nes tuomet dar ant že
mės temperatūra stovėjo daug augščiau vi
rimo vandens. Spaudimas'tų visų gazų bu
vo baisus, nes juose tuomet buvo visas van
duo dabartinių jūrų ir ežerų. Koks galėjo 
būti slėgimas tų gazų bei garų, galima su
prasti iš to, jog jeigu dabartinės jūros išsi
lietų, t. y. tos duobės būtų užlygintos, o van
duo apsemtų visą žemės kamuolį, tai visa 
žemė būtų paskandinta 3,000 metrų gilio 
vandeny.

Laikui bėgant, pradeda žemės žievė 
aušti ir tie visi garai pradeda rinktis į krū
vą. Pasidaro verdantis vanduo ir pradeda 
užpildyti visas žemės kamuolio įlankas, duo
bes ir plyšius. Bėgdamas verdantis van
duo, nuplauja paviršių žemės ir sutarpina 
viską, kas tik jam yra galima; čia męs ir 
turime jieškoti priežastį surumo jūrių van
dens, nes verdantis vanduo tuomet ir sutar- 
pino tuos kūnus, kurie buvo sūrus.

Juo labiau žemės žievė aušo, juo dau
giau darėsi vandens. Kuomet jau tempera
tūra nupuolė iki 55 laipsnių (laipsniai visur 
vartojami pagal Celsį), atsirado aplinkybės 
ir gyvijai ant jos atsirasti. Atsiranda gyvi
ja. Ta gyvija pradeda augti, bujoti, tobu
lintis ir, pagaliaus, pripildo visą žemės ka
muolį.

Nuo tų lakų prasideda žemės istorija, 
kurią tyrinėja geologija.

v * * *
Žemė gyvena!
Visųpirmiausia mūsų žemė turi savo

tišką “kraujo” vaikščiojimą. Saulės spin
duliai, tiesiai puolanti į vandenynus, įkaiti
na vandenį, pradeda iš jo kilti garai, kurie 
pakįla augštyn, ten užšąlą ir pavirsta j lie
tų bei sniegą. Lietus bei sniegas puola ve] 
atgal ant žemės, pradeda bėgti nuo kalnų, 
padaro upelius ir upes ir vėl subėga į van
denynus, ten vėl atsikartoja ta pati istori
ja, kuri mums primena vaikščiojimą po gįs- 
las kraujo. Upės ir upeliai lošia tą pačią 
rolę, kokią lošia mūsų kūne gįslos.

Žemė alsuoja. Užtenka mums pasėdėti 
dvi dieni pajūry, kad pamatyti, kaip per tą 
laiką du sykiu vanduo pakils ir nusileis. Ir 
kas gali mums užginti sulyginti tą pakilimą 
ir nupuolimą su žmogaus krūtinės iškilimu 
ir nupuolimu laike įtraukimo į plaučius 
oro? Męs drąsiai galime pasakyti, kad mil
žiniška žemės krūtinė, iškildama ir nusilei
sdama, traukia į savo plaučius orą! Žemė 
krūpčioja. Tai netikėtas susikratymas, tai 
lengvas sudrebėjimas sujudina ją ir persi
maino jos paviršius. Laikas nuo laiko že
mės žievė sprogsta ir iš ten išsiveržia sutar- 
pinta masa. Pagaliaus, žemė, nors savotiš
kai, ir nervuojasi: elektriškos srovės per
skrodžia ją visą, gal būt, su judindamos jos 
visą kūną. Tuom tarpu, pagal gamtos pri
traukimo įstatus, kuriuos atidengė ir sufor
mulavo Newton’as, ji keliauja aplink saulę 
ir sukasi aplink savo ašį, atlikdama savo vi
durinius reikalus. O tas jos sukimasis ir ke
lionė aplink saulę argi neparado jos gyvu
mo?

Męs gerai žinome, kad kiekvienas gy
vas sutvėrimas turi tavyje ligą ir mirtį. Ar 
žemė turi išėmimus šio įstatymo? Ar ji ko
voja su savo priešais, kurie kėsinasi ant jos 
gyvasties? Ar ji kovoja už savo būvį, kaip 
kiekvienas gyvas sutvėrimas?

Ji turi savo ligas, savo priešus, kurie 
kėsinasi ant jos gyvasties.

Saulė — tai pirmiausias jos priešas, ku
ri naikina jos gyvastį. Per dieną saulė savo 
spinduliais baisiai įkaitina didžiausias uo
las, bet jas įkaitina tik iš vienos pusės. Nak-

(Pabaiga)
Jei ji tokia besarmatė,

Kad su ja šlykštu kalbėt,
Ir nuodinga, kaip gyvatė,

Kad net koktu ir žiūrėt;
Man vistiek-pat; aš ją vesiu,

Neatbodams to visai, 
Jei tik keturias turėsiu

Dešimts tūkstačių pilnai.* * *
Jei kuprota ji, kaip voras,

Nosis, tarsi vašas koks;
Jos liemuo, lyg alksnio tvoros,

Susisukęs, šioks ir toks...' 
Jūs sau juokitės, klegėkit—

Aš ją vesiu, kaip matai,— 
Tūkstantėlių pažadėkit

Penkiasdešimts man tiktai.* * *
Jei ir proto bus nustojus,

Nežiūrėsiu išdidžiai, 
Ar be rankos, ar be kojos;

Drąsiai piršiuos ir kurčiai, 
Ar sudžiūvusiai, kaip skiedrai,—

Aš nepaisau ant kliūčių,— 
Jei sidabro bus tik viedrai— 

šešios-dešimts tūkstančių. 
* * *

Jei ji pikto, žiauraus būdo,
Porą kumščių tur skaudžių;

Laike kariško jos būdo
(Dieve gelbėk tad’ nuo jų) 

Šian ir ten joms švaisto, kerta...
Jau mažiau nėr ką norėt— 

Šimtą tūkstančių — juk verta!—
Ką čia ilgiau dar šnekėt!* * *

Na, dabar turbūt supratot
Jau kiekvien’s iš jūs, draugai, 

Jog įkainavau — jūs matot—
Aš pats save teisingai.

Nebandykit nei derėtis:
Taip nusprendžiau ir gana! 

Išties vertas; ką šykštėtis!
Ir aš jūsų jau tada.

(Atsitikime, jeigu publika iššaukia).
Štai aš! Rodos, kad, panelės,

Mane šaukėt? Ar tikrai?
Galbūt, kad doros dainelės *

Nesupratot jūs pilnai?
Išvedimas toks: atėjo

Purvina gadynė jau.
Jeigu vyrą gaut norėjot—

'Ruoškit pinigus tuojau.* * *
Būkit bjaurios, kaip hijenos,

Būkit pamazgų juodžiau, 
Tebus pas jus ydos vienos,

Trissyk jūs pačių didžiau. 
Šiandien turgus: — progą gerą

tie pripažino,/ Kad ji... vy
ras. Paskui buvo kreiptasi, 
kur reikia ir mergaitei su
teikta vyro tięsos. J. T.

tį jos atšala; iš tos priežasties, atsikarto 
jant kasdien ir kasnakt permainai, jos p ra 
deda sprogti, atsiranda dideli plyšiai, vadi 
narni prarytimis.

ūmai
Tik prirengkit kapitalą— 

Vyrą galit pirkt nūnai.
1906 m. ' P. Posmyla.
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Klausime apie ateivių 
globojimą.

(Atsakymas A. Rinkevičiui)

“Laisvės” N 93 p. Rinkevi
čius perstato reikalą su A- 
gota Sakalauskiūte. Man 
rodosi, kad visuomet reikia 
pažiūrėti visapusiškai į da- 
lyką.,

Atvažiavus A. Sakalaus- 
kiūtei ant Ellis Island, mūsų 
atstovas pranešė J. Kairai
čiui, kad jo giminaitė ran
dasi ant Ellis Island. Ji pa
sakė, kad Kairaitienė yra 
jos pusseserė.

Kada Kairaitienė pribuvo 
ant Ellis Island, tai teismo 
tyrinėtojas paklausė Saka- 
lauskiūtės, kaip Kairaitie
nės vardas. Ji atsakė, kad 
Marcelė. Paklausus Kairai
tienės, kaip jos vardas, atsa
kė, kad Petronė.

Tokiu būdu pasirodė, kad 
viena kitos nepažįsta ir tuo
met Sakalauskiūte pasiun
čiama į sulaikytųjų narna. 
Tuomet mūsų atstovas pa
duoda aplikacijų, kad Saka- 
lauskiūtė butų atiduota po 
draugijos globa. Viskas pa
vyko ir viršminėta mergina 
tapo paimta į imigrantų na
mą.

Parsivedę merginą, pra
dėjo tyrinėti. Pasisakė tu
rinti brolį New Yorke. Nu
tarta buvo tas brolis surasti. 
Pasirodė, kad Kairaitienės 
sesuo buvo įdavus atvežti 
dovanų. Kada imigracijos 
name Kairaitienė gavo pasi
kalbėti su Sakalauskiūte ir 
patyrė, kad šioji turi gerą 
bagažių, tai nežinia, ar Kai
raitis gelbėjo tą merginą ar 
tik jos bagažių? Vienok 
šiaip ar taip kalbant, bet imi 
gracijos name mergina jau 
negalėjo prapulti.

Kada aš pribuvau tenais, 
tai papeikiau atstovą, kad 
taip ilgai nesurado jos brolį 
ir leidausi patsai jo jieškoti. 
Suradau jį už pusantros va
landos.

Kada brolis atėjo pas se
serį, tai labai ją pabarė, kad 
važiuoja pas svetimus, o ne 
pas savuosius. Buvo nu
tarta važiuoti pas brolį ir 
brolis turėjo užmokėti tulus 
iškaščius.

Bet Kairaitis jau buvo 
perkėlęs dalyką į teismą. 
Mergina, kuri tik ką pasisa
kė norinti eiti pas brolį, per 
teismą permaino savo nuo
sprendį ir sako norinti eiti 
pas Kairaičius.

Kaslink A. Rinkevičiaus 
aprašymo apie slavokų na
mą, tai turiu pasakyti, jog 
jam tas viskas nėra žinoma. 
Imigrantai už nakvynę ir 
valgį (į parą) moka 65 c. 
Imigracijos draugija turi 
rūpinties merginoms ne tik 
šesius mėnesius, bet tolei, 
kol atsiras tikri giminės.

Kaslink žiūrėjimo per lan
gą, tai visur turi būti tvar
ka. Visokių žmonių esama 
ir kiti dar gali išpulti. Prie 
namo yra ir kiemelis. Te
nais ir galima gaivinties 
saulės spinduliais.

Kad kas būtų pasigundęs 
ant tos bonkos degtinės, aš 
nenorėčiau tikėt. Ypatin
gai dar, kad name yra už
drausta turėt svaiginanti 
gėrimai.

Aš tiek dar pasakysiu, jog 
negalima merginų išleist be 
priežiūros. Tuomet su mū
sų draugija gali taip atsitik
ti, kaip su rusų imigracijos 
namu ar su lenkų Šv. Jurgio 
namu.

Ten jokių merginų negau
na išimti. Tai kaip geriau, 
ar kad grąžintų atgal Lietu
von, ar kad būtų po draugi
jos prieglauda?

Sulyg Sakalauskiūtės, tai 
visi gali suprasti, kad visgi 
geriau eiti pas brolį, kuris 
puikiai pasilaiko, negu pas 
visai nepažįstamus žmones.

Aš sutinku su p. Rinkevi
čium, kad mums reikia locno 
imigracijos namo. Bet tam 
kliudo mūsų menkos jiegos. 
Dabartiniu laiku tik kelios 
draugijos moka duokles ir 
prie dabartinio kasos stovio 
męs nieko negalim padaryti. 
Ažuot stačius namus po Kau 
ną ar Vilnių, reikėtų susi
prasti ir čionais namą sau

pasistatyti, šiandien tetu
rime tik $300Jkasoje ir užlai
kėm žmogų pas slavokus. 
Bet, jeigu draugijos ir toliau 
tylės, tai męs ir to neturėsi
me.

Męs visi dirbam, kiek ga
lim, nors ir savo kasdieni
niais darbais užversti.

Aš myliu kritiką, nes mus 
veda prie teisybės. Tik ta
da, kada męs netylėsime, ga
lima bus«daugiau susitvar
kyt.

S. Jankauskas 
L. I. Š. D. pirmininkas.

Socijalizmas Japonijoj.
Ypatinga ištikimybės dva

sia, pasitikėjimas ant “die
vo leistos karališkos famili- 
jos”, nuo senų senovės įlei- 
dusios šaknis į Japonijos 
valdiškos religijos pamatus, 
—padaro šią šalį didžiai 
^riešinga socijalizmui. Vis
tas, kas tiktai A surišta su 
žmonių valdymo idėja, su
gelia neapykantą ir baudžia
ma japonų valdžios, kaipo 
didžiausis prasikaltimas. Ja
ponijoj visiškai nesupranta, 
taip Europos valstybės ken
čia socijalistų judėjimą. 
Toks dalykas, kaip kad Bri
tanijos valdžia remiasi ant 
parlamento didžiumos, ku
rion priklauso ir socijalistiš- 
ta darbininkų partija, ir 
vėl, kad Italijoj pakeltas 
klausimas apie priėmimą 
vieno socijalisto - atstovo į 
ninisteriją, pasilieka nega- 
imu daiktu dėl japonų dva

sios. Japonija daug toliau 
stovi nuo europiško socializ- 
no supratimo, kaip Chini- 
ja. Vienok, nežiūrint į aš
triausius socijalistų perse- 
tiojimus (baudimas sun
kiausiomis bausmėmis, — 
net iki mirties), japonų 
valdžia nesijusdama atlie
ta tokius darbus, kurių so- 
cijalistai reikalauja: jinai 
paima į valstybės nuosavy- 
ję visus gelžkelius, įsteigia 
daugelį valdiškų fabrikų, iš- 
dirbimas druskos, tabako— 
darosi valdišku monopoliu; 
tokia pat monopolizacija no
rima įvesti ir į šilkų indus
triją. Valdžios įsikišimas į 
ypatišką išdirbystę taip di
delis, kad apie tai negali bū
ti ginčų; jinai yra ne kas 
kita, kaip pereinamoji for
ma.

Visai aišku, kad japonų 
valdžia neapkenčia socijalis
tų tik dėl to, kad socijalistai 
eina prieš monarchišką val
džią, reikalaudami, kad 
valdžia būtų pačių žmonių 
rankose.

Vienok, laiko dvasia ųe- 
užkariaujama, ir, nežiūrint 
į visokius socijalistų perse
kiojimus, “nauji paukščiai, 
naują giesmę gieda.” Nau
joji karta jau atsiliuosuoja 
nuo savo tėvų įsitikinimų; 
darbininkų klesa jau prade
da išeiti į kovą, gindama sa
vo teises. Streikas jaune 
naujiena Japonijoj. Prasi
deda naujas peri jodas japo
nų imperijos gyvenime.

R—s.

na: rūpestis apvogtos moti
nos., jieškojimai, ašaros, de
javimai. Kopi visur rūpi
nosi pagelbėti savo draugei: 
jis jieško sykiu su ja. bet a- 
judu nieko neranda. Paga- 
iaus atsiduoda likimui ir 
džiaugiasi vien likusiu ka
čiuku. Šitas auga, kaip ant 
mielių; jau pradeda bėgiot 
ir išeina į lauką. Bet čia ki
ta nelaimė atsitinka: vieną 
gražią dieną, kačiukas pra
puolė nežinia kur. Nelai
minga motina gailestauja, 
. ieško, šaukia, Kopi,kaip ga- 
ėdamas, jai gelbsti. Dvi 

dienas maži sutvėrimai jieš- 
<ojo, bet vis veltui — kačiu
ko nei pėdsako neliko. Tada 
Kopiuį, ateina labai gudri 
mislis galvon: jis smarkiai 
užsimąsto ir, palikęs katę iš
eina į sodą, išlenda per tvorą 
ir prapuola. - Praslinkus 20 
minutų Kopi parbėga par tą 
pačią tvoros skylę; jis links
mas neša dantise kokį tai 
pilką daiktą, kurį negalima 
štolo pažint. Su tuo daik

tu jis tiesiai eina į virtuvę, 
xur guli nelaiminga katė, ir 
su pasididžiavimu deda prie 
j os kojų dovaną. Toji dova
na pasirodo ne kas kitas, 
kaip jaunas zuikutis, kurį 
Kopi nežinia kur surado!

Ar tai ne stebėtinas min
ties apsireiškimas pas tą 
mažą gyvūnėlį? Ir ar ne 
“auksinė širdis” tasai ma
žių tis pudelis?!

Nevienas ir nevienas žmo
gus gali pasimokinti širdin
gumo nuo šių žemų sutvė
rimų. R—s.

KORESPONDENCIJOS.

Kate ir šuva.
Įdomų dalyką apie du gy

vulėliu papasakoja ponia 
Kiunesse-Karno savo kny
goje “Vie a la campagne” 
(Gyvenimas kaime).

Vienuose namuose gyveno 
pudelis-Kopi ir katė-Mine- 
ta; gyveno jiedu netaip, 
kaip priežodis sako: “kaip 
katė su šuniu”, bet didžiau
sioj santaikoj. Žinodami 
vienas kitą nuo to laiko, kaip 
tik prisimena, jiedu drauge 
valgo, geria ir miega, prisi
spaudę viens prie kito, kaip 
broliai, linksmai bovijasi ir 
nieko viens kitam nepavydi. 
Bet atsitinka nepaprastas 
dalykas: Minėta atsiveda 
vaikus.' Kopi labai džiau
giasi ; jis per dienas tupi prie 
pintinės, kur Minėta su sa
vo šeimynėle guli. Vienok 
piktas likimas suardo Kopio 
ir Minėtos linksmybes: nu- 
vaktavus, kada katė iš eina 
pasibėgioti, tarnaitė pavogė 
5 kačiukus ir prigirdė, palik
dama tik vieną kačiuką.

I Čion aprašoma baisi sce

Cicero, III.
Nors Cicero, III., galima 

suskaityt apie 500 lietuviškų 
šeimynų ir pavienių nema
žiau, betgi veikiama neper- 
daugiausia. Šiek-tiek dar 
veikia vietinis socijalistų 
skyrius. Pereitą rudenį so
cijalistai buvo parengę ant 
gatvių keliatą prakalbų. 
Nors priešai stengėsi užstoti 
jiems kelią, vienok negalėjo 
kąsti.

Dabar kas trečias utar- 
ninkas laikomos diskusijos, 
bet ir tos nekokią naudą at
neša, nes diskusijos negerai 
išgarsinamos.

Mūsų tautiečiai, kuriu čia 
seniau buvo keletas, susilie
jo į vieną krūvą su kunigais. 
Lietuvišku tautiečiu visas 
čia atsižymėjimas, tai užlai
kymas 17 saliūnų. Beje, dar 
čia buvo susitveręs tautiš
kas choras,, bet dėl stokos 
merginų iširo. Dabar vėl 
sutvėrė vyrų chorą, pakrai
pa laisvamaniška.

Plačiausį darbą čia turi 
rymiška partija, o ypač tar
pe lietuvių. Jie turi bažny
tinį skiepą, kur klausosi pa
sakų apie dievus ir velnius. 
Iš vietinio kunigo darbavi
mosi jokios naudos nėra. Šią 
vasarą jisai buvo surengęs 
savo darže fėrus, kur skuto 
avinukus. Iš tų šūkavimų 
net vietinio daržo gyvento
jai tankiai piktinosi.

Dabartiniu laiku klerika
lai ir mokslaines užgriebė ir 
ten iš pat jaunųjų dienų 
mulkina vaikučius.

Todėl socijalistai neturė
tų snausti. Vyrai, pajudin
kime žemę.

Jaunikaitis.

gyną ir kiekvieną metą pri- 
perka naujų knygų vertės 
lOdol.

Pereitą žiemą buvo pradė
ta laikyt knygynhš atdaras 2 
kartu į savaitę ir buvo kvie
čiami vietiniai lietuviai, kaip 
prigulinti prie Apšvietos 
draugijos, taip ir neprigu- 
inti — lankytis į knygyną ir 

naudotis knygoms dovanai. 
Vietiniai lietuviai knygyno 
beveik nelankė ir po dviejų 
mėnesių reikėjo knygyną 
palikti po senovei — atida
ryt vieną kartą ant mėnesio.

Dabar, pradėjus orui at
vėsti, minėta draugija pra
dėjo vėl darbuotis apšvietos 
dirvoje ir jau parengė dve
jas prelekci j as.

Prelekcijas skaitė dr. F. 
Matulaitis iš So Bostono la
bai nuosekliai ir aiškiai. Po 
prelekcijų buvo duota dau
gelis klausimų apie užlaiky
mą sveikatos. Prelegantas 
aiškiai išgvildeno ir publika 
buvo užganėdinta. Po to 
raibėjo J. J. Gerdauskas a- 
pie mierius Apšvietos drau
gijos.

Tik turiu pastebėti, kad 
vietinės publikos visai ma
žai atsilanko ant taip bran
gių vakarų, nes kaip pirmą, 
;aip ir antrą kartą draugys
tei reikėjo pridėt po 10 dol. 
apdengimui lėšų. Todėl prie 
tokių aplinkybių, matomai, 
Apšvietos draugystė nega- 
ės to taip svarbaus darbo 
žoliaus varyti.

Tam yra dvi priežastįs: 
viena, kad reikia iš toli pre
legentas kviesti, kas atsieina 
gana brangiai. Antra — tai 
vietino klebono atžagarei- 
viškumas. Prieš paskutinę 
orelekciją buvo nueita vieno 
š draugystės narių pas kle- 
joną prašyt, kad paragintų 
parapijonus atsilankyt ant 
orelekcijų, tai kunigas netik 
<ą atsisakė paragint, bet 
dar per pamokslą liepė nei 
vienam neit.

Žinoma, tas neįstabu; 
juk męs žinome, kad kuni
gams nerūpi žmones supa
žindinti su blėdingumu gir
tuoklystės ir užsikrečiamų Ii 
gų, nes jie tik iš tokių ir gy
vena.

B. Salaveičikas.

Great Neck, N. Y.
22 d. lapk. artistai Šv. 

Franciškaus draugijos sulo
šė “Amerikoniškas Vestu
ves”. Tema, tarytum imta 
iš jų pačių gyvenirtio. Ta
me veikale nieko žingeidaus 
nėra. Roles savo artistai 
atliko silpnai. Tiktai keli 
lošė geriau.

Monologą atliko Kačer- 
gius. Po teatrui buvo šo
kiai, kur nemažai patuštinta 
skystimėlio. Keli fr&nukai 
visai jau nustojo gėdos.

Iš šono žiūrėjęs.

New Britain, Conn.
Čia yra Apšvietos drau

gystė, kuri rūpinasi platini
mu apšvietos tarpe vietinių 
lietuvių. '

Jau 11 metų, kaip minėta 
draugija užlaiko savo kny

Peikia Nashua moteris ir 
merginas.

Nashua, N. H. Noriu pa
peikti mūsų moteris ir mer
ginas. Man rodosi, kad vie
nos perdaug girtuokliaują, o 
kitos perdaug sportauja.

Yra iš merginų (nors ir 
nevisos) tokių sportukių, 
kurios visą savo uždarbį 
praleidžia ant .“p'entinimo- 
si”. Labai daug mėgsta 
sportauti su anglikais ir lie
tuviukais, kuriems nerūpi 
apšvieta. Kada jau jie jas 
pameta ir pradeda juoktis— 
tuomet pradeda jieškoti vai
kinų dėl apsivedimo. Neku- 
rios tai net vaikinams už- 
fundija, o labiausia vaiki
nų giminėms. Čia ne tiek 
vaikinai kalbina merginas, 
kiek merginos vaikinus.

Turiu nupeikti ir moteris. 
Daugelis iš jų taip-pat mėg
sta alutį. Vaikai liekasi na
mie be priežiūros. Į ką tai 
panašu? Nėra tos dienos, 
kad nepamatytum, jog tą ar 
kitą moterį veda jau gerai 
įkaušusią namo.

Smarkus Vaikas.
Nuo red. Moterįs ir mer

ginos, argi tai tiesa? Męs 
tikim, kad ir Nashua yra ap
sišvietusių moterų ir mergi
nų. Sutverkite savo drau
giją, tuomet geriau galėsite 
darbuotis.

puiki

Box 333,

Ine.

Pajieškau dėdės, kuris vadinasi L. 
Žukauskas. Jis ilgą laiką gyveno Chi

cago, Ill. ir ten mokinosi universitete 
keliatą metų. Kas žino, malonės pra
nešti šiuo adresu:

J. švedas,
Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., Bart- 
nykų gminas, Bajorų kaimas, Russia.

Pajieškau brolio Petro Kapšlaus- 
kio, Kauno gub., Raseinų pav., Palu- 
kesčių kaimo. Seniau gyveno Cedar 
Point, Ill. Turiu svarbų reikalą.

P. RaupŠlaukė - Jermolkaitienė, 
304 E. 6-th St., Kewanee, Ill.

Pajieškau J. Dapkevičiaus, N.Raud- 
mainio, S. Raupeikio ir Češaimanio.

J. Jenusevičienė,
1126 B’way avė. Grand Rapids, Mich.

Pajieškau draugo Albino Keulėno, 
liauno gub., Vilkmergės pav., Lauk- 
miniškių kaimo. Metai atgal gyveno 
Rygoj (Rusijoj). Jis pats arba kas 
apie j j žino, malonės atsišaukti.

P. Kerelis,
10723 Curtis avė, Pulman Sta.,

Chicago, Ill.

Pajieškau skriaudiko Povilo Vilno
nio, kuris prasišalino subatos naktį, 
15 november, 1913 m. Kas apie jį 
praneš, tam bus atlyginta. Warran- 
tas ant jo išimtas.

Petras Poška,
78 Lincoln st., *■ Brighton, Mass.

Pajieškau 3 dėdžių Baltraus, Motie
jaus ir Kazimiero Meiskevičių, Suval
kų gub., Vilkaviškio pav. Dabar gy
vena, rodosi, Pittsburgh, Pa.
\ J. Bradauckas, 

1722 W. 47-th st., Chicago, Ill.

Pajieškau dėdės Juozapo Misevi
čiaus, Kauno gub., Panevėžio pav., 
Pompėnų par., Gegužinės kaimo. Se
niau gyveno Rygoje, o dabar gyvena 
apie Lawrence, Mass.

M. Barvainis,
27 Glenwood avė., Binghamton, N. Y.

PARSIDUODA BUČERNE 
ir grosernė. Priežastis pardavimo— 
važiuoju į Lietuvą. Biznis išdirbtas 
per 6 metus, kas nori gero biznio, te
gul pasiskubina.

Joseph Deivis,
95 Gore st., Cambridge, Mass.

Pajieškau brolio F. Gelbogio, Kau
no gub., Raseinų pav., Jovališkių kai
mo. Seniau gyveno Waterbury, Conn.

Juzė Gelbogitė - Kalėdienė, 
603 South avė., Bridgeport, Conn.

Pajieškau brolio Stanislovo Šadurc- 
kio. Turiu svarbų reikalą. Jis pats 
arba kas apie jį žino, malonės atsi
šaukti.

Kazimieras šadurekas, 
33 Warecn st., Parson, Pa.

Pajieškau AnielSs Vilimiutės, Kau
no gub., Šiaulių pav., Kalnelio kaimo, 
Joniškio parap. Neseniai atvažiavo 
iš Lietuvos ir apsigyveno, rodos, 
Pittsburgh, Pa.

Jonas Juknis, 
2004 Canalport avė., Chicago, III.

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

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

Pajieškau J. Kilicko mainierio, ku
ris jau 4 mėnesiai, kaip išvažiavo iš 
Collinsville, Ill., palikdamas moterį 
su mažais kūdikiais dideliame varge.

A. Šimkus, 
1441 St. Louis avė., St. Louis, Mo.

Pajieškau Zabielės CibaiČios, Kau
no gub., Panevėžio pav., Jankūnų kai
mo. Turiu svarbų reikalą.

J. K. Sruoga,
12 Marshall st., Worcester, Mass.

Pajieškau dėdės S. Balsio, Suvalkų 
gub., Vilkaviškio pav., Parausių kai
mo. 30 metų kaip Amerikoj.

J. Balsis,
Kennan, Wis.

Pajieškau giminaičių Jono Snierup- 
rano ir Vinco Bagdono, abu Suvalkų 
gub., Marijampolės pav. Seniau gy
veno Waterbury, Conn.

K. Babienskas, 
1616 — 13-th avė., Rockford, Ill.

Pajieškau draugo M. Romono, Kau
no gub., Šiaulių pav., Binėnų kaimo. 
Meldžiu atsišaukti.

K. Valiulis, 
1322 — 5-th avė., Moline, III.

Pajieškau Marijonos Sakaliauckiu- 
tės, Suvalkų gub., Kalvarijos pav., 
Bobranikų kaimo. 4 metai Amerikoj. 
Turiu svarbų reikalą.

B. D.
St. Charles, III

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

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

Pajieškau draugų J. Vasilevičiaus, 
J. Asukevičiaus ir St. Kavaliausko. 
Visi Suvalkų gub., Kalvarijos pav., 
Dubų kaimo.

K. Zvalenskas, 
Box 254, Divernon, Ill.

Pajieškau Onos Asiavičiutės (pagal 
tėvo pavardės, o vyro pavardes neži
nau), Suvalkų gub., Kalvarijos pav. ir 
parap. Kas žino, malonės pranešti.

A. Venslovas, 
Box 314, Castle Shannon, Pa.

Pajieškau brolių Franciškaus ir 
Dominiko Karvelių, pusbrolio R. Ja
niūno, švogerio J. Markevičiaus, drau
go S. Ratkevičiaus ir A. Gutausko. 
Visi Kauno gub., Ukmergės pav., Ske
in on ių parap.

K. Karvelis, 
Box 516, Apollo, Pa.

Pajieškau Justino Matulio, Kauno 
gub., Skapiškio parap., Laičių kaimo. 
Jisai, apskriaudęs mus, nežinia 
kur išvažiavo. Jei kas žino, malonės 
pranešti.

K. Buckus, 
73 W. Perl st., Burlington, N. J.

Pajieškau brolio Povilo Juodgudžio, 
Kauno gub., Ežerėnų pav. Seniau gy
veno Clinton, Iowa. Jis pats arba kas 
apie jį žino, malonės atsišaukti.

Petras Juodgudis, 
Box 9, - Taft, 111.

PAJIESKOJIMAI
Juokų kąsneliai

Box 81,

K. Reyno

A,

Žmonių prisirinko gana 
daug ir visi užsilaikė tvar
koj. Iškalno galima spręs
ti, kad kuopa neprakišo, bet 
pelnė ir, kaip girdėjau, tai 
pelnas nuo atsibuvusio teat
ro bus paskirtas įrengimui 
knygyno Lietuvos Sūnų D. 
svetainėj. Labai pagirtinas 
dalykas. L. S. Draugija pa
vėlina laikyti susirinkimus, 
kaip LSS. 51 kuopai, taip ir 
TMD. 58 kuopai veltui. 51 
kuopa laiko savo mėnesinius 
susirinkimus kas pirmą ne- 
dėldienį kiekvieno mėnesio, 
sekantis susirinkimas atsi
bus 7 d. gruodžio, ant kurio 
bus renkama kuopos valdy
ba.

Plėšikų mūsų mieste taip 
daug atsirado, kad jau bau
gu darosi skaitant laikraš
čiuos žinias. J. D.

/ E. Chicago, Ind.
22 d. lapk. vietinis L. A. U- 

<ėsų kliubas parengė balių. 
Publikos atsilankė gana 
daug. Buvo lėkiojanti kra- 
sa su dovanomis. Pirmą do
vaną laimėjo Jakubaitė. Ant 
ra suvis nepasirodė. Neži
nia kame dalykas.

Ten buvęs.

Worcestcr, Mass.
25 d. lapk. “Birutė” sulošė 

Genovaitę”. Šitas veika
us jau daugumai yra žino

mas.
Didžiuma lošėjų pagirti

nai atliko savo roles, nors 
buvo ir tokių, kurie lošė silp
nai.

Vienas daiktas pagirtinas, 
būtent dainos. Ten, kur rei
kėjo su dainuot, tai sudai
nuota gerai.

Spektaklį galima pava
dinti nusisekusiu. Kaip nuo 
klerikalų, tai nieko daugiau 
ir negalima buvo laukti.

Zanavykas.

ic

Kas ką augina?
Farmeriai augina rugius, 

rugiai augina degtinę, degti
nė augina parapijonus, pa
rapi jonai augina kunigus, o 
šie išaugina velnius.* * *

—Ar tu nežinai, kodėl tau
tiečiai liovėsi protestavę 
prieš socijalistus? Ar jų 
taip mažai, ar pasirašyt pa
vardės nemoka?

—O, jeigu jie mokėtų pa
sirašyt pavardę, tai visus 
laikraščius protestais užpil
dytų. * * *
Dešimts pačios prisakymų.

Aš esmi tavo pati, kuri ta
ve išvedžiau iš pagundų že
mės ir neramių mįslių kara-

1) Neturėk svetimų pačių 
prieš mane.

2) Negerbk svetimos mo
teries dovanai.

3) Šventomis dienomis už
siimk tik su manim viena.

4) Užmiršk visas paneles, 
su kurioms draugavai.

5) Nekazyruok.
6) Pečių užkurk, burdin- 

gierių suvaldyk.
7) Malkų prikapok.
8) Pakedenk tuos, kurie 

mane, tavo pačią, apšneka.
9) Atiduok man savo “pė

dę” iš tikro iš pilno.
10) Bereikalingai nebu

dink !
Mylėk mane visa liepsna 

tavo širdies ir tuos sutvėri
mus, kurie pasirodė ir pasi
rodys dar..

venimas — Barabošius.
3) Griuvėsiuose

K. Jasiukaičio apysaka.
4) Moterų padėjimas bei 

ytiškas klausimas Evange- 
ijoj ir apaštalų laiškuose — 

Z. Aleksa.
5) Macochas.
6) Lekcijos apie atskyri

mą ženklų.
Pasidarbuokit sau ir 

mums!
“Laisvės” Išleistuvc.

Pranešimas.
Kolo Kompanija, New 

Yorke, parduoda savo išdir
binius tiesiai suvartotojams 
ir todėl ji gali daug pigiau 
parduoti.

Kiekvienas, kuris pirmą 
sykį perka 100 Prince Olaf 
cigaretų už $1.00, gauna dy- 
<ai sidabrinę skrynutę dėl 
cigaretų ir dailų muštuką.

Kas pirmą sykį perka 25 
PrinccOlaC Perfecto cigarus 
už $1.00, gauna dykai puikų 
odos portfilį dėl cigarų.

Kas pirmą sykį perka 1 
svarą Prince Olaf rūkomo 
;abako, gauna dykai gražią 
pypkę ir guminį maišiuką 
dėl tabako.

Sykiu su būsiančiais siun
tiniais kas mėnuo bus siun
čiamos ir kitos dovanos, 
kaip tai: Sausio mėnesyj 19- 
14 — fontain pen (kišeninė 
plunksna), vasario — žiedas 
ir tt.

Kiekvienam rūkoriui tik
rai tariam kreiptis prie tos 
kompanijos.

Jos adresas šitoksai:
Kolo Kompanija, 

114—118 Liberty St.
New York, N. Y.

Orderius prisiunčia per 
pačtą greitai ir teisingai.

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.

“L.” Administracija

Chicago, Ill.
Lapk. 15 d. LSS. 81 kuo

pos susirinkime drg. Kairys 
pakėlė klausimą apie sušel- 
pimą Baltimorės streikie- 
rių. Tapo perskaityta atsi
šaukimas iš “Kovos”. Au
kų surinkta $4.23.
' Pinigus kuopos iždininkas 
pasiųs streikierianąs.

P. P. Grikas.

Grand Rapids, Mich.
23 d. lapkričio TMD. 58 

kuopa turėjo surengusi te
atrą “Švarkas ir (Milinė”.

Naujos dovanos “Lai
sves” skaitytojams.
Draugai ir Draugės!

Męs norėtume, kąd kož- 
nas mūsų skaitytojas iki 
naujų metų prikalbintų dėl 
“Laisvės” naują skaitytoją. 
Tas duos mums progą page
rint “Laisvę”.

Ęožnam skaitytojui, pri
kalbinusiam naują metinį 
skaitytoją, męs duosime do
vanų dvi savo laidos knyge
les. Pasirinkit, kokios jums 
daugiausia patinka iš talpi
namo čia surašo:

1) Liaudies Dainos.
2) Ženyba ir ženybinis gy-

v v
ŠTAI KA- AS 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 ^»262?J!5OO.OO.
3. Atlieka dalykus sąžiniškai ir mandagiai.

..............■■•••• ■■■ ----—Kalba Lietuviškai —
SIUNTIMAS PINIGU. LAIVAKORTES. VISOKĮ DOKUMENTAI.

Lietuvių Skyriaus Vedėjas A.. PETRATIS.
Atdara: nuo nuo 9 r. iki 8 vak. aubatomh Ir panedellals. Alalp nno9 r. Iki 4 po plet.
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a LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 15c,
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Pranešimas Montello

1815 E. Moyamensing Avė.
IS^CJ V <X PHILADELPHIA, F>HIX’IN’>Y.

10c T
“PASAULIŲ RATAS 25c.

“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas. 50c.

“KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” 50c.

15c

.20c.

15c.

(O

Samdome darbininkus ©

558 Broome St.
NEW YORK, N. V.

0 
©

<K 
*

Didžiausias
Darbininkų 
Sąvaitinis 
Laikraštis * r 

K

v 
*

Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

Hines, apdraudos

© r

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

LIAUDIES DAINOS 15c.

MOKSLAS .RANKŽINYSTĖS arba 
kaip pažinti žmogaus praeitį ir at
eitį............................................... 15c.

. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 

Rašykit lietuviška šiuo adresu:

VADOVAS Keliaujantiems į Ameriką 
ir iškeliaujantiems ............... 15c.

PASLAPTIS. Puikių dialogų ir mo
nologų rinkinys...........................15c.

Reikalaudami knygų, rašykite se
kančiu adresu:

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

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c St.

> SO. BOSTON, MASS. • 

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

t'
K

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

Čenstakavo .Klioštoriaus Slaptybės 
arba kruvini Domazo Macocho dar
bai. Su paveikslais.................. 15c.

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

WILLIAM F. J. HOWARD 
Lietuviška ; avardS buvo 

Vincas l:. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

REVOLIUCIJOS ATBALSIAI. Dai
lus apsakimėlis iš revoliucijos lai
kų................................................. 15c.

PRASIKALTIMAI ir prasikaltė
liai.

IIMMKĮĮĮH9O IIĮPi-•1 WfflPWIl'MIW

Pasekmingai atlieka savo darbą prie K 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 5 

i pagelbą invairiose moterų ligose.

| F. Stropiene,“^"“': i
* SO. HOSTOIS'. MASS. X

M E

| Akušerka!
Pabaigusi kursą Womans Medical of 

College, Baltimore, MJ. £
Q)

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE LIKIERIŲ PARDAVĖJAI

BOSTON, MASS.

TEISINGIAUSIA <k T^’T’IT’IZ t
IR GERIAUSIA D. K Į IT K A

LIETUVIŠKA * A^14***
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VIETINES ŽINIOS
Dabartinis Bostono majo

ras Fitzgerald pranešė, kad 
apsiimąs būti kandidatu į 
miesto majorus.

Demokratai išsijuosę agi
tuoja už jį. Darbininkams 
jisai nieko gero nepadarė. 
Tiek tik, kad buvo atsarges
nis už gubernatorių Fossą 
ir netaip įsišokdavo.

30 d. lapk. LSS. 60 kuopos 
buvo koncertas, kuris pavy
ko gerai. Kaip monologis- 
tai, taip ir deklamatorkos 
(p-lės Ulčinskiūtės) viską 
atliko gerai. Tik nuo Rau- 
Hnaičio juokų, tai niekas ne
sijuokė.

Žmonių buvo pilna svetai
nė. Aukų surinkta 7 dol.

Vargo Mergelė.

Niekuomet Mass, valsti
joj medžioklės sezone nebu
vo užmušta tiek stirnų, kiek 
šįmet, 
kaip bučeriai”.

“Medžiotojai elgėsi.
........... . — pasakė 

prezidentas gyvulių apsau
gojimo draugijos.

Teatras LSS. 207 kuopos 
29 d. lapk. pavyko gana ge
rai. Lošta “Jaunavedžių 
Naktis” ir “Meška”. Gaila 
tik, kad nekurie artistai ne
mokėjo savo rolių.

Nors oras buvo lietingas 
ir tūli “geradariai” buvo iš
platinę žinią, kad “šią suba
tą teatro nebus”, vienok 
publikos buvo nemažai.

Didžiausio papeikimo ver
ta, kad buvo padaryta tik 
vienos kainos tikietai. Tai 
nepraktiška, neparanku ir 
padaryta be mažiausio apsi- 
rokavimo. Pagaliaus, tai 
nėra jokis demokratizmas, 
tik ypatingos pretenzijos 
prie demokratizmo., P.

Neužmirškit šią subatą 
atsilankyti ant puikaus per
statymo “Marija Magdelie- 
te”.

Įsitėmykit, kad geriausia 
važiuoti ant “eleveitės’’ ir 
ant Washington ir Dudley 
sts. išlipt. Ten pat ir teatras. 
Galima važiuot ir karais.

Teatras vadinasi Opera 
House (N113 Dudley St.).

Seredoj, 3 gruodžio, atsi
bus Labdarystės Draugijos 
metinis susirinkimas. Vi
si nariai atsilankykit, nes 
bus renkami viršininkai.

Pastaromis dienomis Bos
tone konfiskuota 7 tūkstan
čiai svarų kalakutienos, ku
ri pripažinta sugedusia.

Tai kuomi žmonės turi 
maitinties! O juk tai lašas 
jūrėse.

Atkreipiame atydą tų sa
vo skaitytojų, kurie moka 
angliškai, jog Bostono soci- 
jalistai yra nutarę kas ne- 
dėldienis po pietų Franklin 
Union Hali rengti referatus, 
diskusijas ir tt. Tarpe pre
legentų randame vardus: 
Lunn’o, Cahano, G. Kirkpat
rick ir kitų.

Pradžia 3 vai po piet. Ver
ta pasiklausyt.

Bostono moterįs-mokyto- 
jos nori sutverti savo uniją. 
Dabar tuo tikslu varoma 
smarki agitacija.

Bostono uosto direktoriai 
nubalsavo dar daugiau pa
didinti uostą. Nutarta už
imti pustrečio milijono pėdų 
žemės.

Bostono bankieriai šelpia 
Y. M. C. A. Ta organizaci
ja nutarė surinkt fondą iš 
4 milijonų 
turčiai 
čiais.

dolerių. Visi 
aukauja tūkstan-

John 
kolektorius už visokias suk
tybes areštuotas prieš pat 
apsiyedimą.

Laimė buvo tai arti, o čia 
prisieina kentėt už senus nu
sidėjimus!

' ^u nikiai .!

TEATRAS Naujos Mados
GRAMAFONA[

$20 vertės mašiną atiduoda tik už $17

Istoriška 5 Aktų Drama iš 
Kristaus gyvenimo.

“MARIJA MAGDALIETe”
Parašė P. Heyse’s. 

Stato scenoje LSS. 60 kuopa 
So. Boston, Mass.

Subatoj, 6 d. gruodžio (Dec) 
1913 m.

Dideliame ir gražiame 
teatre

DUDLEY ST. OPERA 
—HOUSE— ..

113 Dudley St, Boston, Mass
PASARGA: Važiuojant 

iš So. Bostono, Cambridge 
ar iš kitur, reikia imti arba 
persimainyti ant Dudley st. 
karo arba eleveitės ir išlipt 
ant Dudley st.

Svetainė atsidarys 6:30 v. 
vakare. . Lošimas prasi

dės lygiai ant 7:45val.
Įžanga 25, 35, 50, 75 c. ir$l.

Patariame tikietus gauti 
iš anksto, ypatingai iš to- 
liaus atvažiavusiems, kad 
turėti užtikrintas sėdynes. 
Galima gauti vietinėse re
dakcijose ir pas 60 kuopos 
narius.

L. S. S. 60 Kuopa.

GERA PROGA.
Parsiduoda namas tarpe D ir E sts, 

ant Bell Court, So. Bostone, dėl 3 fa- 
milijų, vertės $900.00, galima gauti 
už $500.00. Norintieji dažinoti, kreip
kitės šiuo adresu:

J. Girdwainis, 
310 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Važiuokite į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA

Tiesiog iš Bostono už pigiausią kainą 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 j 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

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)

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”, įRotterdamą

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

Expresas, G paras, Decem. 2. $4.00

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‘9č)

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

į žmonėms
f Tie, kurio ilgą laiką sirgo landžiodami nuo vieno daktaro prie kito ir daug pinigą išmotai-
* Jo tiems, kurio netik neišgydė, bet dar paaršlno labiau užsendinant ligą; per ką negalėjo
* gerai dirbti; tad aplti ėjo dubeltavą nuostolį, — ve bo naudos išmokėtus pinigus ir nustojlmą 
J uždarbio; lik todėl, kad užsidėjo su tpenkos vertės daktarais, kurie negali išgydyt.
f BET KITI, KURIE SUSIPRATĘ, NORS SILPNI IR SERGANTI ŽMONgS;
» bot su visokioms šviežioms ir užsendytoms ligoms atsišaukė prie garsaus, visiems žinomo kai-
* po geriausio Amerikoje PHILADELPHIJOS MEDICAL KLIN1KO moksllnčiy daktarą, tad ta- 

A po Išgydyti trumpam laike, notrolljantdovanai pinigą ir uždarbio; per ką apturėjo didelį 
J dubeltavą pelną, sveikatą, drūtumą ir pinigus stičedijo.
f Iš TŪKSTANČIŲ IŠGYDYTŲ NUO VISOKIŲ LIGŲ ŠTAI KĄ PATYS ŽMONBS RAŠO 
« PRISIUNČIANT SAVO PAVEIKSLUS DBKAVODAMI:

GARBINGAS PHILA. M. CLINICI Siunčiu didžiausią padėkavong už greitą Išgydymą 
J nuo skaudėjimo galvos, sireną, vidnrią ilgos, negalėjimą valgyt ir miegot ir nuo šusllpnėjuslo 
■ viso kūno. Pirmiau gydžiausi pas daugelį daktarą, bot anie tik vietoj pngelbos daug pinigą iš- 
L kaušg, o ligą lai>la.i pnnršino. Vienok kaip prisląstas Jąs liekarstas suvartojau, tad pasilikau 
V pilnai išgydytas, sveikas ir laimingas. Už tai dar kartą ištariu ačiū l’hlla. M. Klinikul Ir Jus 
A garbingą vardą ga siusiu terp savo tautiečią, kad išgydot. ir tada kaip k.ti neįstengė. Su guodo- 
į no J. Bcrnot, 42 Franklin SI., Springfield, Mass.

GUODOTINAS DAKTAREI 
Labai dėkingas už tikrą išgy
dymą ir už llekarstas, nuo ku
rią pastojau kaip naujai ant 
svieto užgimęs, išgcllisllntnuo 
slaptos ligos. Taip gerai dabar 
jaučiuos, kad į t timpą laiką 
net 15 svarą daugiau sveriu. 
Pilstančiu savo paveikslą, lik
damas sveikas ir džiaugdama
sis, pilnas guodonės S. Kolom- 
čiukas, 41 Avė, L., Salveston. 
Tox. /

TEIPAT Mr Žukas, Me.K CCS 

Rocks, Pa., prisiunsdamas sa
vo paveikslą, nemažiau yra dė
kingas už išgydymą nuo sun
kios ir pavojingos ligos. Kiti 
negulėjo išgydyt.

Mr Žukas.
Štai ką rašto: Nesuskaitytus r. Richter’ 

“PAIN- 
EXPELLER

Drūti muskulai neatneša naudos,
jei Jus Romai izmas kankina. Sn

PAIN EXPELERIU
jei drūčiai suberšl i at neš Jum I noj

Aš užlaikau Columbios gramafonus bu lietuviš
komis dainomis. kurias IŠRieda labai Kražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainelė. Re
kordai yra padaryti stipriai ir gali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.

Jeigu norite turėti gerą gramafoną, tai tuojaus 
rašykit pas mane, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausią kuiną. Jeigu nori mano katalio- 
go, tai atsiuskit štampą už 2c., aš nusiusto jumis 
dideli puiku katalogą, kuriame rasit visokiu ma
šinų su trubomis ir ba trubu.

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

Kreipkitės šiuo adresu:

CHARLEY GRANECKAS,
28 Essex st., Athol, Mass.

TIKRI GERYMAI UŽ TEISINGĄ KAINĄ
Jeigu norite gerų ir tyrų gerymų: degtinės, vyno likierių ir kordia- 

lų, tai užsisakykite pas mus per laišką arba nusipirkite mūs sandėlyj.

Šis mūs apgarsinimas yra teisingas!
Męs manome, jog Naujosios Anglijos žmones nori žinoti tikrai, ko

kios rųšies jie perka gėrymus ir kiek jie tikrai prekiuoja. Męs nepasiū
lome gerymų žemiau kainos, kad tik pritraukti kostumerį, o paskui paim
ti brangiau už kitus gerymus.

GERA RŪŠIS GĖRYMŲ UŽ ŽEMAS KAINAS!
Visi Naujosios Anglijos mūs kostumeriai žino, jog męs per 15 metų 

teisingai jiems pristatėme visokius gėrimus iš mus sandėlio po numeriu: 
. 352-354 Harrison Avenue, Boston, Mass.

Specijališkai ant Kalėdų ir Naujų Metų
Harrison xxxx Rugiu Degtinė, kvorta$1.00 
K y. Taylor 
G. O. Blake 
Hunter Rugiu 
Kentucky Bourbon 
Golden xxxx Rugiu 
Old Darling 
Duffy’s Ma'It
Penn Haven, Užpcčėtytosc bon., kv,

bonka 
kvorta 
kvorta 
kvorta 
bonka

.69

.79 p

.89 ‘

.60

.75

.65

.75

.75

LHennessy *** Francuzu BrendS bonka$1.50 
J Marteli ♦♦♦ 
'A. Galli vet & Filis 

f J. & P Leroy***
Jules Mulct & Co ♦**
Marrett & Co ***

[ Golden Gate Brandy 
Black & White Scotch

• Alex Fėrguson & Co., Scotch

bonka 1.50 
lx>nka 1.50 
bonka 1.25 
lx>nka 
bonka 
bonka 
įninka 
bonka

1.00 
.75 
.75 

1.15 
1.00

Mr S. Koiomči tikas.
T Mrs Zofija Bustrykene, C. M. and St. Paul st. Sobieski, \Vls.
a kartus labui gražiai dėkavoju Phllu. M. Clinikui, už Išgeliiėjimą n anes išgydant nuo moterišką 
f nesveikumą ligos kaip nusilpnėjimo, tetp ir skaudėjimą. Dabar esu pilnutėliai sveiku ir djui- 

giau gydyties nereikalauju.
• GERESNIŲ FAKTŲ nieks negali reikalaut; ką užtvirtina didelės daugybės išgydytą.
A i a I T’T'I TT C I MC C\/CI 1/ A v’ TA! GERIAU PADARYSI, KAD
J KAD JAUTIESI NESVEIKA^, IŠSYK TIESIOK PRIE KLINIKŲ
f kreipsies, nes lieka r> ta s išsiunčia po visą Ameriką ir kitas dalis svieto, o busitdėkingl kaip ir 
5 visi, kuriuos Pliila. M. Klinikas apdovanojo tnom didžiausiu turtu, tai yra sveikata.
» THE PHILADELPHIA MEDICAL CLINIC

V todėl greičiau už kitus daktarus išgydo ir tokias ligas, kurią kiti neįstengė; kad čionai klek- 
I vienam atsišaukusiam užrašo ir sutaiso speciališkal iieknrstas išgeriausią gvaranluotą mediką- 
S inentą naujausią išradimą, kurie pasaulyje yr i žinomi kaipo geriausi ir todėl, kad prie Pliila.
1 M. Kllniko yra net keletas Profesionališką Daktarą, terp kurią yra net Amerikos valdžios nieda-

■ lią apdovanotą.
■ ŠITIE GARBINGI mokslinčiai, Profosonal. Daktarai, pirma ranka prie Kliniko;

Daktaras ALEX. BROW NAS, Superintendent, Dr. WINCAS YODER, Medical Director.
't įSITEMYK, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
J iz An FQI NFQVFIK" AQ bet nori pastoti sveiku ir lai-
V IV./VL/ M-jOI V MINGU, tad atsilankyk, o jeigu toli gy.
T voni, tad apršyk savo ligą bei nesveikumus lietuviškoj kalboje kas kenkia, o tikėk, kad apturėsi 

tikrą pagelbą sveikatai kaip tuksiančiai, kurie jau džiaugiasi ir dėtai veja, nes čionai išgydo ir 
A tokias, kuriąkiti negalėjo išgydyti kaip šviežias telp i r užsisėdėjusias ligas nuo skaudėjimo: 
g pečiuos,rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, galvos, šoną: išbėrimai spuogais nuo 
f blogo ir neČyslokraujo, nuo saužngystės sėklos nubčgimo, nusilpnėj mo, vidnrią nedirbtam, už- 
0 kietėjimo slogos, greito pailsimo, nerviškumo, baimės, silpno ir niimažėjusio Kraujo, užkrečia- 

mą slaptą lytišlcą ligi}. Širdies, kepenų, inkstų, silpną plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, 
J nu peršalimo slogų, blogų sapnų, n 'inigos, neturėjimo apetito, be peilio, b- pjaustymo bo ope- 
f racijos, bet su liekarstoms, kurios tūkstančius išgydė. Teippat moteris nuo skausmingą mė- 
’ nesinią irkitokią ligų, kurios užpuola varginimui žmonių, VYRŲ ir MOTERŲ. Reikalaujant 
$ rodos nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

j THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
J 1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA.
įį VALANDOS ; nuo 10 iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Ūtarn. ir I’ėtnyčlomis nuo 
101ki8vak. Reikalaukit nuo Kllniko dovanai ir skaitykit knygą „Daktaras".

Pasarga: kurio daktarai negali išgydyt, tai gali kreiptis prie Pliila. M. Clinico, 
W o apturės rodą.

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

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

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

“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams $2.00 Amerikoj ir kitur.

Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Dabar “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

tyt ita ir

F. Ad. Richlcr & Co.
215 PEARL ST., NEW YORK.

Temikit antAnkcro
ženklo apsaugoimo

> skausmų.

“Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.

lifornijos Vynas, Port, Sherry, Angelica ir Muscatel 25c už kvortą. $1.00 už gorčių.,

Roxbury Rugiu kv. .75 McDonalds Scotch bonka .85
Penvvick Rugiu kv. .85 E. & J. Roach Irish bonka 1.00
Green River kv. 1.00 Canadian Club (Walker’s bonka 1.05
Rusiška Monopolka 57 grad. Ixrnka .75 Apricot Brendė geresnės rūšies bonka 1.00
Allash Kummel (Rusijos) bonka 1.25 Apricot Brandė, kordialas bonka .75
Berliner Kummel (Vokietijos) bonka 1.25 Grušiu BrendS bonka .75
Getride Kummel geriausios rūšies, b. LOO Slyvų BrendS bonaa .75
Rusiška Višniuvka bonka 1.00 Kachetiner raudonas Rusiškasi Vynas 1.00
Rusiška Malinovka bonka 1.00 Kachetiner baltas Rusiškas Vynas b. 1.00
Višniakas smiltinoj bonkoj bonka .75 Cachor ” bonk. 1.00
Malinovka smiltinSj bonkoj bonka .75 Cerkownoje ‘bonk. 1.00
Višniakas paauksuotoj bonkoj bonka .85 Don Carlos Sherry “ Ispaniškas 1.00
Nalivka paauksuotoj bonkoj bonka .85 Geralda Sherry bonka 1.00
Pommeranzen Orange Cordial bonka .75 Nieport Ixmdono Doku Port bonka 1.00
Creme DeMenth dailioj bonkoj b. .75 Spanish Malaga bonka 1.00
Creme De Rose dailioj bonkoj bonka .75 Taragona Port (Ispaniškas) bonka .75
Anistowka dailioj bonkoj bonka .76 Duff Gordon Sherry bonka .75
Hollandijos Džine bonka .85 Spanish Port or Sherry bonka .75
Genevos Džino bonka .75 Pyčiu Vynas bonka .50
Booth’s Old Tom (Anglijos) bonka .90 Pyčiu Vynas geresnSs rūšies lx>nka .75
Booth’s High A Dry lx>nka .90 Malaga Vynas bonka .60
Borovicska (Ungarijos) bonka 1.25 Grape Wine bonka .50
Ixtwndes Jamaica Rum bonka .85 A vieSiu Vynas bonka .50
New England Rum bonka .60 Aprikotu Vynas bonka .50
Žyt niowka bonka LOO Kordialai Meškos bonkose bonka .75
Kalifornijos Brendėt 50c 65c 75c ir $1.00 už kvort;i; $2.00, $2.50 ir $3.00 už gorčių. Kentucky
Bourbon arba Rugiu Degtinė $1.50, $1.75, $2.00, $2 .50, $3.0o, 3,50. $4.00 ir $6.00 už gorčių. Ka-

Tik kų męs aplaižėme iš Vokietijos gražinusį rinkinį KALENDORIŲ ateinantiems me
tams, kuriuos duosime klckvien tm mąs kostuinerlul. Pasiskubinkite, nes gali ncllkt.

Atsilankykite pas mus, o užtikriname, kad iš mus patarnavimo busite užgančdinti

“Storas su žemiausiomis kainomis”

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

W A Užsisakykite išanksto KALENDORIUS 
rC H S I B i | dovanom savo kostumeriams. ŠįmetĮJI JĮff 1 J'uil M J n B n “LAISVĖS” spaustuve turi gražiausių

ir pigiausių kalendorių.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA-OLSELIS
Vyno, Visokių Likierių, Deklines, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Eliaus ir visokių importuotų gėrimų.

DUOSIM PUIKŲ KALENDPRIŲ.
Jei nori sveikų gėrimų ant Kalėdų, kurie tavo sveikavai nekenktų, tai 
ateik pas mus. Sykį p 
atsiveši, I" 
o męs prisiųsim orderius per expresą.

WILLIAM ZAKON&CO.
21-23 Cross St., SJSmL."“'""' Boston, Mass.

“GIEDROS KALENDORIUS.

MEILĖS KARŠTLIGĖ”

ŽENYBA ir žmogaus gyvenimo siek. 10c

PIGIAUSIAS ir geriausias darbinin
ko pragyvenimas” ....................... 10c.

GREIČIAUSIAS PAMOKINIMAS
ANGLIŠKOS KALBOS” ... 25c.

NAUJOS kantičkos arba politiškos 
giesmes” ................................... 30c.

GRIUVĖSIUOSE, Jasiukaičio apys. 15c
E. Steponaičio Raštai ........................1.00

DARBAS” puikiausis Zolo romanas.
Kaina ......................................... 75c.

“GYVENIMO BANGA”

“SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLO
....PAMATAI” ........................... 20c.

me name. Steponaitis Luvo vienus iš pirmų

■'50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bilo kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojaus.

I P Tllinila 822 Washington ,St.JeH . iUllllld, BOSTOIN> MASS:

Išsiųsta:.!; šiai.aic i 
vieną dolerį, o ap urcsi 
Edmundo Stepon-MTo r. - 
tų knygą, kuri privalu r s- 
tis k'ckviėhamę lietnviška- 
ą :rū. ų j .'inųjų rašytoj.’, 

kurie duoda mums pr džlą grynos lite .duro'- sriovei, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, v’suomenės sąmones, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios mūsų rast.jos.

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gr.v/.i t.'k’ai už 1 dek pas

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

Šio laikraščio, ir visuose kituose knygynuose ir krautuvėse. Reikalaukit 
visur. Reikalaujame agentų kiekvienoje lietuviais aj gyventoje vietoj . 
Uždarbis geras. Klauskite apie rąlygas.

TRįS GEROS KNYGOS: •

Naujausios Dainos ir Eiles
Apie 80 visokių dainelių. Kaina 20c

PAQAI1I II f PATA^ Astronomiška kny- t 1 Ką apie saulę, žemę,
ir kitas planetas, Su paveikslėliais........... .................. JtKo

MEILES KARŠTLIGE knjtgela apio
meilę...................................................................................... 2Oc..

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

J. STROPUS '
6 Lorinr St.. So, Boston, Mass,

. AKIS 
apžiū

rime 
ir pri renka
me Akinius

U.S. STONE
Akių Sr ’cijalistas

399 a Broadway boston
* arti E Street

Telephone So. Bost m 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas

S9R

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

0TA1N-FXPELLER
Žmogus joi kankinamas .skausmais yra 
bo pagolbos kaipo akrui as sudaužyt as 
ant skalu. Ar krinčiato skausmus Roma- 
tizino, Neuralgijos, Užsisaldymo ir t. t. 
tada pamėginkite pora sykiu sutepti su

PAIN E XI* E LERI U,
Pasovencziais naminiais vaistais. 

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

OwiyLit tint tint lOnkvrlo — teM> ujKHuyo'liiit.

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITS
4Q5 Bi ond way

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

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

MAGIC 
SILENTw

Nauja Lietuviška

.KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

dame Ir pataisome ge
riausia SIUVAMAS 
MAŠINAS, puil: Sau
sius Gramafonus ir ki
tokius muzikališkus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus. Dai- 
sikclius, visokius laik

rodžius ir tam panašias daiktus. Duodame 
lekcijas ant visu muztaališku instrumentu.

Ą. RAULUKAITLl ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

SO. BOSTON CYCLB ©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 
ims 100 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- • veja

SKAITYKIT ir PLATINK1T 
LAISVĘ”! f




