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Dienraštis šešiose kalbose.
Gary, Ind. Leidėjas Sen- 

ko sumanė išleisti dienraštį 
šešiose kalbose, kurios ypač 
vartojamos Gary mieste. 
Dienraštis bus skiriamas 
olieno dirbtuvių darbinin
kams. Dienrašty bus rašo
ma itališkai, čechiškai, kro
atiškai, lenkiškai, vengriš
kai ir angliškai.

Žiūrėsime, kaip tam dien
raščiui seksis!

Sufragistės ir jų priešės 
kalbėjo po dvi valandi 
prieš kongresmanus.

Sufragistės, kurių kon
vencija dabar atsibūna Wa
shingtone, kalbėjo prieš 
kongresmanus ištisas dvi 
valandas, gindamos moterų 
teisių reikalą. Jų priešės, 
taip vadinamos antisufragi- 
stės, irgi panorėjo būti iš
rausytos. Jom taip-pat su
teikė dvi valandas.

Jau prasiliejo streikierių 
kraujas.

Indianapolis, 3 d. gruo
džio. Tasai miestas vis dau
giau atkreipia į save atydą 
darbininkų streikais. Strei
kuoja keli tūkstančiai išva- 
žiotojų ir šofferių. Strei
kas tęsiasi jau trečia diena. 
Streiklaužių sugabenta jau 
du tūkstančiai.

Tūlas streiklaužis nušovė 
vieną streikierį, ramiai sto
vėjusį gatvės pakrašty.

Kaip jau rašėme “Lais
vėje”, tai net Indianapolio 
policija apmainyta, nes seni 
oolicmanai pritarė streikie- 
riam.
Ir vėl policijos viršininkas 

kaltinamas.
New Yorke vėl kilo mažas 

skandalas tarpe policijos. 
Dominikas Riley, buvęs po- 
icijos kapitonas, areštuotas 

už tai, kad priėmęs $1,000 
kyšį nuo tūlo detektyvo.

Visur tas pats, kaip Rusi
joj, taip ir čia.
Visi gelbsti moterį, kurią 

norima nužudyti.
Visų Suv. Valstijų moterįs 

subruzdo prieš nuosprendį 
nužudyti mirtimi Mrs. Wa
kefield iš Connecticut valsti
jos, kuri prisidėjo prie nu
žudymo savo vyro.

Connecticut valstijos soci
jalistai išnešė rezoliuciją, 
kurioj nurodo, jog nevalia 
karti moteris, pakol moterįs 
neturi teisių. Žmonės turi 
valdyties tik pagal jų išdirb
tų teisių. Tuo tarpu, mote
rįs visai nedalyvauja išdirbi- 
me įstatymų.
Nori atsiskirti nuo IWW.
Dienraščiui “The Call” 

praneša iš Patersono, N. J., 
jog kaspinų audėjai vietinė
se šilko fabrikose nutarė at
siskirti nuo IWW. unijos. 
Jie nori sutverti savo nepri- 
gulmingą uniją.

Toji dalis darbininkų sa
ko, kad tuo tarpu nenorinti 
streiko, kadangi darbininkai 
dar neatsigavo nuo pirmuti
nio streiko.

Sufragistės supyko ant 
Wilsono.

Šiomis dienomis tęsiasi 
Washingtone Suv. Valstijų 
sufragisčių konvencija. 
Kaip tik tuomi laiku prezi
dentas Wilsonas skaitė savo
pranešimą kongresui. Su
fragistės laukė, kad ir apie 
moterų teises Wilsonas pri
simins. Bet veltui! Wilso
nas nei per pusę lūpų nepri
siminė apie moterų teises. 
Sufragistės dabar jaučiasi 
tuomi labai įžeistos.
Septyni generolai apleidžia 

Huertą.
Mexikos diktatoriui Hu- 

ertai, matomai, artinasi pa
skutinioji. Septyni federa- 
liškos kariumenės generolai, 
kurie jam tarnavo, dabar 
prisideda prie sukilėlių.

Kiaušinių boikotas.
Apie kiaušinių boikotą, 

kurį apskelbė gaspadinių 
kliubas, jau rašėme “Lais
vėje.” Dabar manoma ap
skelbti ant visos Amerikos.

Moterįs agituoja ir renka 
parašus po peticija, kuri 
bus pasiųsta Suv. Valstijų 
kongresan. Nekuriuose mie
stuose kiaušinių kainos nu
puolė.

Grand Jury pasmerkė 
mainų bosus.

Pueblo, Colo. Mainų sa
vininkai, kurių kasyklose 
streikuoja 16,000 mainierių, 
smarkiai pasmerkiami 
Grand Jury raporte. Pripa- 
žinsta, kad jie daro įtekmę 
ant politikierių dėl savo loc- 
nos naudos.

Kiek užmuša ir sužeidžia 
automobiliai?

Lapkričio mėn. viename 
tik New Yorke automobiliai 
užmušė 38 ypatas ir sužeidė 
115.

Argentinos mėsa.
New Yorkan vėl pribuvo 

Argentinos garlaivis “Zi
nai”, kuris atgabeno 1,000 
tonų Argentinos mėsos. Už 
tą mėsą nereikia muito mo
kėti.

Vienok mėsa neatpinga.
Moteris socijalistė 82 metų.

Canal Dover, O. C. C. Mil
ner, 82 m. senelė, pirmu sy
kiu balsavo per šiuos rinki
mus. Senelės išvaizda at
kreipė politikierių atydą. 
Senelė kalbėjo sekančiai:

“Aš laukiau visą savo am
žių progos, kad gaučiau bal
suoti. Atėjo laikas šių rinki
mų ir aš esiu linksma, kad 
gausiu pagelbėti socijalistų 
partijai nors ant “school bo
ard” prižiūrėtojų išrinkti 
kandidatus.” (Ohio valstijoj 
moterįs neturi balsavimo 
teisių, bet miestai suteikia 
moterims tiesą balsuoti ant 
school board.)

“Socijalizmas yra religija 
dėl manęs. Aš esiu gimus 
neprigulmybės dienoje, to
dėl aš tikiu į tikrąją laisvę, 
ant kurios socijalizmas sto
vi.

“Aš geidžiu, kad tarp vy
rų ir moterų būtų daugiaus 
bendriškumo kaip namieje, 
taip ir viešuose reikaluose, 
neturint ant savęs jokio bo
so.”

Senelės Milner vyras yra 
demokratas, priešingas mo
terų balsavimo teisėm. Jos 
vyresnysis sūnus buvo kan
didatas į kongresmanus ant 
progresistų tikieto, o duktė 
Nela Milner Steen pagarsė
jus socijalistų kalbėtoja.

V. Jurkšietis.

Nebus audėjų streiko.
Fall River, Mass. Penkios 

audėjų unijos šiame mieste 
priėmė rezoliuciją, jog šiuo- 
mi laiku neparanku apskelb
ti streikas vietinėse audiny- 
čiose. Taigi, streiko nebus.

Nori gabenti Amerikon 
indusus.

Tarpe tūlų fabrikantų va
karinėse valstijose yra slap
tas sutarimas gabenti į A- 
meriką indusus, kaipo pa
čius pigiausius darbininkus.

Immigracijos viršininkai 
su tuom nesutinka.
Per valandą tik 50 mylių.
Springfield, Ill. Valstijos 

komisija, tardanti priežastis 
nelaimių ant geležinkelių, 
nutarė, jog ant “Aurora, El
gin and Chicago” gelžkelio 
traukiniai ateityje gali bėgti 
ne smarkiau, kaip 50 mylių 
į valandą greitumo.
Saulės garbintojų atskala.
Suv. Valstijose randasi 

<eli tūkstančiai taip vadi
namų saulės garbintojų. Ne
puriuose miestuose jie turi 
savo bažnyčias.

Vieną iš tos atskalos kuni
gą, tūlą Hanish, Chicagoje 
teismas nubaudė už siunti
nėjimą krasa nemorališkų 
cnygelių. Jisai nusiduoda 
esąs didelis pranašas, o po 
teisybei, tai paprastas suk
čius.

Nelaime ant gelžkelio.
Tikras Katalikas r 

“Laisvei” iš Rochesterio:

ant New York Central gelž- 
kelio, ties Maple gatve susi
mušė du greitieji tavoriniai 
traukiniai. Sudužo kelioli
ka vagonų. Iškrėsta 70 to
nų mėsos (daugiausia kum
pių) ir 74 tonai medvilnės.

Žuvo ir vienas negras-ke- 
liauninkas. Kodėl taip daug 
nelaimių ant Amerikos gelž
kelių atsitinka? Turbūt 
trūksta darbininkų.

A. Zokaitis dėkavoja už au
kas ir žada toliaus dar

buotis.
“Laisvė” gavo sekantį 

laišką nuo Antano Zokaičio 
iš Hartford, Conn., kurio ne
laimei daug kas prijautė. 
Štai tas laiškas:—

“Pranešu draugams ir 
draugėms, jog ranką mano 
jau nupjovė. Nupjauta ran
ka veik užgyja. 8 d. gruo
džio apleisiu Hartfordą ir 
grįžšiu atgal į So. Manshes- 
terį pas mylimą mano šei
mynėlę. Dirbti dar greit 
negalėsiu, nes esmių dar 
silpnas. Per 11 mėnesių tu
rėjau daug skausmo pakęsti. 
Todėl, mieli draugai ir drau
gės, su kuriais susirašinė
jau per laiškus ir kurie siun- 
tėte man pašelpą nelaimėj 
esant — meldžiu ir šiuo lai
ku manęs neapleisti.

“Dešinioji ranka mano žu
vo. Kaip dirbau, taip ir 
dirbsiu dėl darbininkų labo, 
platindamas apšvietą”.

Pasilieku nelaimingam pa 
dėjime, A. Zokaitis, 56 Bi
ssell st.

So. Manchester, Conn.

Anglijos vyriausybė pasisa
kė liepsianti areštuoti gar
sią sufragisčių vadovę Pan- 
khurstienę, kuomet ji išlips 
ant žemės Plymoutho uoste.

Pankhurstienė yra nutei
sta keliems metams kalėji
mo ir dar neatbuvo kalėjime 
jai paskirto termino.

Sufragistės iš visų Angli
jos kraštų jau dabar vyksta 

Plymouthą, kad apgynus 
savo vadovę.
Naujas žemes drebėjimas 

Italijoj.
Rymas, 4 d. gruodžio. 

Pietinėj Italijoj, Mesinoj, 
vėl buvo jaučiamas smarkus 
žemės drebėjimas. •

Žmonės praleido visą nak
tį ant gatvių.

Seniau buvo kovotoju, o 
dabar virto persekiotoju. 
Kapstadt, 26 d. lapkr. Pir

masis ministeris ir žemdir
bystės departmento sekreto
rius generolas Botha padavė 
□arlamentui savo rezignaci
ją. Jisai priešingas, kad 
Anglijos ir Indijos valdžia 
sikiša į jų šalies reikalus.

Mat, pietinės Afrikos val
džia labai engia ateivius in
dusus, kurie sukėlė streiką. 
Anglija ir Indija už juos už
sistojo. Tas labai nepatiko 
Bothai, kuris pripažino, 
kad indusus galima ir ne 
guodoti.

Seniau tasai pats Botha 
kovojo už buerų tiesas prieš 
Angliją, vadinasi, kovojo 
už liuosybę savo tautos, o 
dabar patsai nori engti sve
timos tautos žmones.

Iš traukinio pavogė 
$87,500.

Verviers (Belgija.) 
kietas, vertas $87,500, kuris 
buvo siunčiamas iš Belgijos 
į tūlą Koelno banką, likosi 
pavogtas iš traukinio.

Kitas traukinys, kuris 
truputį vėliau pribuvo į 
Brusselį, taip-pat apiplėštas.

Gelžkelių vagįs įsidrąsino.
Lakūnių stebuklai.

Jau rašėme, kokius ste
buklus lakūnai savo mašino
mis neišdaro ore: lekia šonu, 
galva žemyn, tai keliasi sta
čiai augštyn. Ypač dabar 
tuo atsižymi vienas francū- 
zas Pegu. Jis, daugybei 
žmonių susirinkus, net 17 
kartų ore padarė ratą vis 
tai keldamasis augštyn, tai 
staiga krisdamas žemyn.
Naujas Albanijos karalius.

Nauju Albanijos karalium 
yra princas Vilhelmas Vied. 
Su jo kandidatūra ant Alba
nijos trono sutiko visos di
džiosios valstijos.

Bcvielinis telegrafas.
Ant kokios didelės tolu

mos veikia bevielinis tele
grafas, galima matyti iš se
kančio pavyzdžio. Bevieli- 
nio telegrafo stacija ant eže
ro Huron (Canadoj) gavo 
visiškai aiškų pranešimą, 
kuris prisiųstas iš Palmers- 
stono, pietinėj Australijoj. 
Signalai buvo taip aiškus, 
jog viską, kas buvo norima 
pasakyti, lengvai galima bu
vo suprasti.
Slavų manifestacija Veng

rijoje.
Budapeštas. Gen. Janka- 

vičių, atvažiavus į vysk. 
Bogdanavičiaus pakasynas, 
serbai sutiko iškilmingai. 
Buvo susirėmimų serbų ir 
vengrų policijų.

Socijalistų kongresas.
Paryžius. Neprigulmin- 

gų socijalistų suvažiavimas 
užsibaigė gana triukšmin
gai. Kairiejie socijalistai 
apleido posėdžių salę ir ne
besugrįžo,

Sako Lietuvoj šįmet geri 
metai.

“Viltyj” rašoma, jog šį
met Lietuvoj javai gana ge
rai užderėjo. Taip-pat pa
vyko veik viską suvalyti nuo 
aukų. Sakoma, jog žmonės 

galės atsigaivinti nuo per
nykščių metų įvarginusių 
mūsų žmones.
“Viltis” po nauja redakcija.

“Viltį” jau redaguoja ne 
p. Smetoną, pirmeivių rene
gatas, bet katalikiškas jezui- 
;as ir aklas kunigų įrankis p. 
Dovydaitis.

Laikrašty įvesti nauji 
skyriai iš katalikų gyveni
mo. Apie ką kalbės ne kal
bės — vis, kaip yla iš maišo, 
išlenda klerikališki kovos 
metodai.

Vienok, pati pakraipa laik 
raščio principijališkai nie
kuo nepersimainė.

Nuostabus knygynas.
“L. Ūkininkas” rašo:
Esant Seinuose, nuėjau į 

“Šaltinio” knygyną knygų 
nusipirkti. Paprašiau “200 
žaidimų”. Yra! Padavė. 
Žiūriu, prieš mane, nežymioj 
vietoj, guli nuo seniai mano 
pageidaujamų knygų. Pa
sirinkau: “Žinynas” ir Jova
ro knygutes: “Sielos aidas”, 
“Amžinos dainos”, “Jausmų 
kibirkštėlė”, “Pirmieji žie
dai”, “Poezija”, “Širdies bal
sai” ir “Žibutė”. Klausiu— 
kiek reikės mokėti už šitas 
visas knygas? Knyginin
kas peržvelgė per mane ne
meiliai, — bet aš nesupra
tau. “200 žaidimų” padėjo 
prieš mane, o “Žinyno” ir 
Jovaro knygučių, sako, aš 
tamstai neparduosiu visai. 
Klausiu — kodėl? Juk aš 
dabar užmoku! Ir vėl per
žvelgė ir tarė: męs jų nie
kam neparduodam, grąžin
sim atgal. Sakau, kad taip, 
tai ir “200 žaidimų” nepirk
siu, jeigu man anų nepar- 
duodate. Ir išdūlinau per 
duris lyg musę kandęs iš 
“šventojo knygyno” be kny
gų*

Puikiai platina šviesą mu
su klerikalai! v

Irgi Agentai.
Dabar Naumiesčio ir Vil

kaviškio apskriciuose vaikš
čioja kunigų “Saulės” agen
tai Spalių 20 d. vienas tok
sai vyras atėjo pas mane, 
Pilviškių apielinkėj. Pa
klausiau, kiek reikės mokė
ti ? Pasakė, rublį, bet kiek 
paskui primokėti, — nesakė. 
Sužinojau, kad tas paveiks
las ir rąžančius išviso 4 rub. 
Tatai kodėl iš karto visko 
nepasakyti? Sako, kad per 
visą gyvenimą bus mišios, 
bet kasžin? Pernai toks 
agentas vaikščiojo ir atkal
binėjo nuo “L. Ūkininko”, o 
piršo savo. Jeigu jiems 
šviesa rūpi, tai kam jie at
kalbinėja nuo laikraščių 
skaitymo?

Pasisaugokite agentų.
Man bevažiuojant trauki

niu iš Vilkaviškio į Pilviš
kius, teko įsikalbėti su kokia 
tai miesčione. Pasirodo, ji 
važiavo su savo vyru Ameri
kon. Davė kokiam tai a- 
gentui pinigų nupirkti ant
ros klesos bilietą, bet žydas 
agentas nupirko ketvirtos 
klesos bilietą. Suprato tai 
tik Amburge. Ją sugrąžino 
dėlei akių. Ji paėjo iš Val
kininkų, Vilniaus gub., Tra
kų apskričio.

Kur tuos žmonelius ne- 
skuta visokie agentėliai ir 
profesijonališki žiulikr; ?

Caras neužganėdintas Kije
vo teismo nuosprendžiu.

Kijevas 3 d. gruod. Justici
jos ministeris Ščeglovitov 
specijališku traukiniu nuvy
ko į Krymą, kur dabar ran
dasi caras. Ščeglovitov ypa- 
tiškai pranešė carui apie 
Beilio bylą ir teismo nuo
sprendį. Caras likosi neuž
ganėdintas Beilio išteisini
mu.
Socijalistiškos laikraštijos 

persekiojimas tęsiasi.
St. Peterburgas 2 d. gruo

džio. “The Call” praneša, 
kad dienraščio “No va j a Ga- 
zieta” redaktorius pasodin
tas kalėjiman, nes atsisakė 
užsimokėt $250 pabaudos.

Dienraščio “Lucz” redak
torius nuteistas ant 8 mėne
sių kalėjiman, nes kvietė 
darbininkus drūčiai laiky- 
ties streike.

Dienraštis “Pravda” už
smaugtas.

Peterburgo advokatų 
protestas.

150 Peterburgo advokatų 
susirinkę išreiškė protestą 
prieš Beilio bylą. Už tai 
juos valdžia atsakomybėn 
patraukė. Dabar eina tar
dymas ir, jeigu bus teismas, 
tai jiems reikės atsisėsti ka
lėjiman, o gal ir areštantų 
rotosna. Taigi Peterburgo 
advokatai sumažėtų.

Surado naują žemę.
Rusų jūrininkas Vilkickis 

tolymoj šiaurėj, tarp amži
nų ledų beplaukiodamas, su
rado naują žemę, salą. Ko
kio ta sala didumo, dar neži
noma, bet vienoj vietoj ji tu
rinti apie 13 verstų platumo. 
Toj saloj Vilkickis iškabino 
rusų vėliavą ir apšaukė, kad 
,tą sala esanti msų valstybės 
nuosavybė. Taip visuomet 
buvo daroma, kuomet naują 
^emę surasdavo, t. y. skelb
davo ją kokios nors valsty
bės nuosavybe. Ta naujai 
rasta sala dar neapgyventa.

Nubausta.
Dėlei Beilio bylos nubaus

ta 66 laikraščiai. Nubaus- 
tiejie laikraščiai išmokėjo 
400 rub. baudos; 30 laikraš
čių patraukta teisman už 
valdžios įžeidimą, du laik
raščiai iki teismui sustabdy
ti, 4 redaktoriai kalėjiman 
pasodinti.

Grapo Ronikerio byla.
Varšavoj prasidėjo grapo 

Ronikerio teismas. Jį kal
tina savo giminaičio užmuši
me. Jis jau buvo kartą nu
teistas ant 15 metų kator
gos, bet jis buvo padavęs 
skundą ir dabar vėl teisia
mas.

Tai ne pirma tarp didžiū
nų byla dėlei užmušimų. Sa
koma, kad didžiūnai dėlei 
savo netikusio gyvenimo iš- 
sigema ir atsiranda pas juos 
netikę, žvėriški pajautimu 
ir patraukimai, kurių negal 
jie suvaldyti. Taip atsitin
ka su tais, kurie tinginiai ir 
netikusiai gyvena, vien dė 
to, kad jie nuo tėvų didelius 
turtus ir garbę paveldėjo.
Uždarė Charkovo gydytojų 

draugiją.
Vietinė gub. valdyba pa

skyrė pusantro mėnesio lai
ko dėl likvidavimo minėtos 
draugijos. Draugija užda
ryta už tai, kad 26 d. spalių 
jos susirinkime dalyvavo ir 
ne narių. Patsai gi susirin
kimas buvo sušauktas pa
klausyti dr. Davidenkovo 
paskaitos- apie Beilio bylos 
medicinos ekspertizą.

Socijalistai nori pagelbėti 
bedarbiams.

Vienna (Austrija). Soci
jalistų atstovai parlamente 
įnešė billių, kuriuo reika
laujama iš valdžios pagelba 
visiems darbininkams, nu
stojusiems darbo.

Ligišiol, bent iš dalies, be
darbiai gauna pagelbą Ang
lijoj, Danijoj, Norvegijoj ir 
Finliandijoj. Tuomi prade
dama rūpinties Bavarijoj ir 
Šveicarų o j. Ten, kur dides
nis darbininkų susiprati
mas, jie ir greičiau gali šį-tą 
iškovoti. Prie susipratimo 
gi veda ne kas kitas, kaip 
tik socijalistai.
Pačto darbininkai vartoja 

sabotažą.
Londonas, 3 d. gruodžio. 

100,000 pačto darbininkų 
Anglijoj, kurių reikalavimų 
valdžia neužganėdino, ap
skelbė tylų protestą, gadin
dami laiškus, ' telefonus, 
knygas ir tt. Panašus kovos 
būdas vadinamas sabotažu.

Pačto darbininkai buvo 
reikalavę pakelti jiems al
gas, bet veltui.
Francijos ministerija puolė.

Paryžius, 3 d. gruodžio. 
Parlamente dauguma balsų 
išreikštas nepasitikėjimas 
dabartinei ministerijai, ku
rios galva yra Barthou. Pe
štynės kilo dėlei užtraukimo 
naujos paskolės.

Franci jo j labai tankiai 
mainosi ministerijos. Jeigu 
tik parlamento didžiuma sa
vo balsavimu išreiškia nepa
sitikėjimą esantiems minis- 
teriams, jie tuoj aus turi pa
sitraukti.
Išdavė Turkijos rcvoliuci- 

jonierių.
Rusų valdžia išdavė Tur

kijai Mustafą Kavakli, ku
ris buvo nuteistas ant mir
ties už užmušimą didžiojo 
Turkijos viziro Šefket Paša. 
Kavakli buvo ištrūkęs iš tur
kų nagų. Jį,suėmė ant tūlo 
rusiško laivo.

Kova Morokos kalnuose.
Madrid, 3 d. gruodžio. Is

panai negali apgalėti ir gana 
Morokos arabų tauteles. 
Arabai persikėlę į kalnus ir 
ten gana pasekmingai vei
kia. Paskutiniame mūšy žu
vo 35 arabai ir ispanai.
Vedrines lėks per visą pa

saulį.
Francūzų lakūnas Vedri- 

nės sumanė aplėkti visą pa
saulį. Jisai išlėkė iš Pary
žiaus. Ligišiol pasekmingai 
perlėkė per Šveicariją, Aus
triją ir Vengriją.

Paskiausia žinia atėjo iš 
Belgrado, jog Vedrines ran
dasi Siberijos rybose.

30 tūkst. luošų.
Pasirodo, paskutinis bul

garų - serbų karas Serbijai 
pridarė 30 tūkst. luošų. Vi
sus juos turės maitinti ser
bų tauta. Daugiausia, be 
abejo, tuos luošus turės mai
tinti darbo žmonės, patįs 
valstiečiai. O ar jiems buvo 
reikalingi tie karai?

Ar Briand vėl ministe- 
riaus?

Puolus Francijos ministe
rijai, vėl pasklydo gandas, 
kad prezidentas paskirs pir
muoju ministeriu Aristidą 
Briandą, kuris savo laiku 
buvo socijalistas, bet šiuom 
laiku yra uolus kapitalizmo 
tvarkos apgynėjas.

Galima laukti moterų re
voliucijos.

Londonas, 3 d. gruodžio.

• /

Pietų Amerika — paleistu
vystes lizdas.

Minneapolis, Minn. Ku
nigas Morril teisingai pa
skelbė, kad Pietų Amerika 
yra didžiausias rinkas pirk- 
liavime gyvuoju tavoru. Te- 
nais valdžia eina ranka ran
kon su policija, o šioji su pa
leistuvystės namų agentais.
Pavarė visus socijalistus.

New Castle, Pa. Nauja 
miesto valdžia pavarė nuo 
darbo visus senuosius mies
to tarnautojus, kurie tarna
vo prie socijalistiškos admi
nistracijos.

Kviečia negrus keliauti 
Afrikon.

Guthrie, Okla. Daugelis 
negrų kolionijų iš Oklaho- 
mos, Kansas ir Missouri ga
vo pakvietimą keliauti į pie
tinę Afriką, į savo seną tė-

Juos kviečia vadas Sam ir 
siūlo gana daug žemės. Jisai 
sako, kad, parvažiavę į Afri
ką, negrai pakels tą šalį, pri
statys miestų ir, s abelnai, 
prisidės prie kultūros išpla
tinimo Afrikoj.
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SPAUDOS BALSAI
Litanija apie žydus.

“Lietuva” tą litaniją pra
dėjo, Seinų “šaltinis” pagel
bėjo, o “Viltis” užbaigė. Vi
sus savo nepasisekimus su
versti ant žydų — tai pa
prastas ir patsai pigiausias 
argumentas mūsiškių “tau
tos šulų”.

Kuomet nabagei “Lietu
vai” visai pradėjo nesisekti, 
kuomet tas pasisekimas, 
kurį turėjo “Lietuva” šerno 
laikais, žuvo Letoje, tuomet 
buvo sugalvota pasaka apie 
tai, kad žydai stovi už pečių 
socijalistiškų laikraštininkų. 
Vienok Amerikoj tos insinu
acijos neatnešė jų autoriams 
pageidaujafnų pasekmių.

Dabar “Lietuvos” pra
mintais takais padrožė Lie
tuvos klerikalai. Seinų 
“Šaltinis” pasakė apie Vil
niaus “Ūkininką” ir “Ži
nias”, jog kasžin ar tik ne
bus pirmeivių laikraščiai pa- 
sigundę ant žydų aukso.

“Šaltinio” supratlyvumas 
išjudino “Viltį”.

Tūlas korespondentas 
parašęs iš Lietuvos žinučių 
į tūlą pirmeivišką Peterbur
go laikraštį, kur pajuokia 
Vilniaus davatkas ir Aušros 
vartus. Įširdusi dėl tos ko
respondencijos “Viltis”, va
dina pirmeivius “sužydėju- 
siais”.

Vadinasi, užtenka pasi
juokti iš Vilniaus davatkų 
skruzdėlyno— ir jau esi “su

Pažymėdami tuos faktus, 
norime dar kartą atkreipti 
skaitytojų d omą į pilną pa
našumą protavime 
tautininkų ir kunigų.

ponų

Ne jie išmetė, bet “daktarai” 
atsiėmė.

Nekurie laikraščiai pra
dėjo girties, kad jie išmetė 
vadinamų stebuklingų dak
tarei apskelbimus. Pirmoj, 
eilėj buvo “Lietuva”.

Bet “Kataliko” N 48 ran
dame: “chicaginiai dakta
rai, užėjus triukšmui, liepė 
prašalinti jų apgarsinimus, 
kaip iš “Lietuvos”, taip ir iš 
“Kataliko”.

Tai, mat, kame šuniukas 
Pakastas. “Išmetė” tuomet, 

ada jau jų vis viena nebu
vo.

Na, o kaip, vyručiai, bus 
su politiškais apskelbimais?

Susivienyjimas Lietuvių 
Canadoj. ,

Nepaprastai svarbią žinią 
praneša mums J. Žebraus
kas’ iš Medicine Hat Altą, 
Canada. Tame mieste 23 d. 
lapkričio atsibuvo lietuvių 
susirinkimas, kurio tikslas 
buvo sutverti visuomenišką 
organizaciją. Susirinkime 
buvo perskaityta Susivieny- 
jimo Lietuvių Amerikoje 
konstitucija. Pastačius klau
simą, ar reikalinga vieti
niams lietuviams susišelpi- 
mo draugija— 11 balsų prieš 
3 nubalsuota, kad reikalin
ga. Kuomet plačiau apkal
bėta apie SLA. — tuomet 
paaiškėjo, kad būtų nepro
tinga ir nesąmoninga prisi
dėti prie SLA. Suvienytos 
Valstijos ir Canada, tai dvi 
skirtingos šalįs ir SLA. car
te ris Canadoj neturi legališ- 
kos vertės. Todėl pripažin
ta, jog daug parankiau tver
ti čia kuopas, susijungusias 
bendran susivienyjiman ir 
paskui išimti čarterį, pritai
kintą prie Canados teisių.

Buvo išreikšta dar ir ta 
nuomonė, kad prie SLA. ne
galima prisidėti, nes jam 
organauja “Tėvynė”, laik
raštis,priešingas darbo žmo
nių aspiracijoms ir patai
kaujantis klerikalizmui.

Po diskusijų 11 balsų 
prieš 1 nutarta steigti savy- 
stovė Canados lietuvių drau
gija. Naujos organizacijos 
Konstituciją pagamins J. Že
brauskas ir V. Užkuraitis, 
kurią priims ar atmes se
kantis susirinkimas. ’

Kaip matyti iš viso prane
šimo — tai organizacija bus 

’ n v emta šelpi-

mosi pamatais. Naujoji .or
ganizacija apims visos Ca- 
nados lietuvius. Tai bus Su
sivienyjimas Lietuviiį Cana
doj. •

Sumanymas, kuris jau 
pakeltas ir pradėtas kūnyti, 
turi atkreipti atydą visų Ca- 
nados lietuvių. Jie turi tar
pe savęs susirišti drūtes- 
niais ryšiais, jie turi susi
spiesti didesnėn, galinges- 
nėn organizacijon.

“Laisvė”, remdama kiek
vieną naudingą lietuvių kul
tūrai sumanymą, remia ir 
idėją Canados Lietuvių Su- 
sivienyjimo, kviesdama’ca- 
nadiečius prie solidariško 
veikimo.

Svarstykime, diskusuo- 
kime, bet niekad nenuleiski- 
me rankų. Geras užmany
mas turi įvykti gyvenime.

Mūsų kultūriškos 1 pajie- 
gos didinasi. Tas pajiegas 
reikia traukti krūvon, kad 
dar plačiau, dar sistematiš- 
kiau pavarius tarpe lietuvių 
apšvietos darbą.

“Laisvė” mielai duos .vie
tos to reikalo gvildenimui. 
Visi canadiečiai, norintieji 
patirti apie Canados Lietu
vių Susiviehyjimą, kreipki
tės prie J. Žebrausko, 121 
Elm st., Medicine Hat Alta, 
Canada.

Kalėdų dovanos.
Ką nupirkus ant Kalėdų 

savo mylimai ypatai? Apie 
tai jau dabar metas rūpin
sies.

Pas amerikiečius lietuvius 
dovanos dažniausia duoda
mos ne dėl to, kad jis arba ji 
myli, tai ir dovaną duoda, 
bet dėlto, kad jį mylėtų. 
Burdingieris gaspadinei 
oerka dovaną ir stengiasi 
nupirkti geresnę, negu kiti, 
kad tik gaspadinė jį geriau 
už kitus aprūpintų.

Man rodosi, kad tik tokia 
dovana yra gera, kurią žmo
nės bendrai aukauja kam 
nors dėl jo nuopelnų.

Vienos gi ypatos tik tokia 
dovana bus gera, kada ji au
kaus žemesniai už save ypa
tai (? Red.); bet draugui ar 
mylimai ypatai geriausia iš
reikšti savo meilės jausmus 
žodžiu.

Bet dovana dovanai ne
lygi.. Prie tokių skirtingų 
dovanu aš priskaitysiu 
mokslišką knygą arba laik
raštį. Kaip čia, Amerikoj, 
męs galime savo mylimuo
sius prikalbint ypatiškai už- 
;irašyt laikraštį. Bet kitaip 
yra su tais mūsų mylimais, 
kurie gyvena Lietuvoj ir ku
riems labai reikalinga geros 
knygos ir laikraščiai.
Taigi męs, amerikiečiai, pri
valome savo giminei ar 
Iraugui užsakyti “Laisvę”, 
‘Pirmyn”, “Dilgėles” ar “L. 
Žurnalą”. Tie laikraščiai 
dar gaunami veik visur Lie
tuvoje. Kaslink “Keleivio” 
‘r “Kovos” — tai jie sunkiau 
oasiekia Lietuva.

Galime užsakyti ir Lietu
voj išeinančius laikraščius, 
kaip “Ūkininką”, “Liet. Ži
nias” ar “Rygos Naujienas”. 
VIan teko sueiti su tais, ku
rie, būdami Lietuvoj, skaitė 
“Ūkininką.” Jie jau žymiai, 
orasilavinę ir čia, Amerikoj, 
daug . greičiau kimba prie 
apšvietus. Kurie neskaitę, 
tie daugiausia girtuokliauja 
ir kazyruoja.

Noriu priminti ir tiems, 
kaip tai negražiai jie elgiasi, 
kada visai užmiršta savo 
moteris Lietuvoj ir visai jas 
nešelpia, o čionais veltui pi
nigus mėto.

Dar viena labai svarbi 
priedermė prieš mus stovi, 
prieš mus visus, be skirtumo 
oažvalgų. Visi męs privalo
me šelpti politiškus kalinius. 
Aukaukime jiems, šelpkime 
juos. Neužmirškime tų, ku
rie kenčia kalėjimuose ir ka
torgose, kurie išblaškyti po 
Sibiro tyrus. Būtų labai 
paranku, kad tie draugai, 
kurie organizacijų įgalioti, 
išleistų tam tikrus lapelius- 
-paraginimus. Tuomet tuos 
lapelius reikėtų išsiuntinėti 
vfeur ir aukos plačia upe 
pradėtų plaukti.

Taigi, draugai ir draugės, 
prie darbo! Aš manau, kad 
nuo to darbo nei vienas lie
tuvis neatsisakys.

M. P. Anykštietis.

Delko bedarbes atsi
kartoja?

Žmoneliai, likę be darbo, 
nusiminę sako: “perdaug, 
perdaug žmonių Amerikoj, 
todėl viskas brangsta ir dar
bų negalima gauti. Todėl 
vargą ir šaltį turime kęsti”.

Ne, broli darbininke, ne 
tame kaltė, kad žmonių per
daug, bet tai kaltė pačių 
darbininkų, kaltė viso surė
dymo. Perdaug tavorų pri
dirbta ir jie pūva sandėliuo
se.

Darbo ir gamtos dovanų 
užtektų dar dėl kita tiek 
žmonių, jeigu tik darbinin
kai patįs save valdytus, o 
pagamintus turtus neati
duotų tiems, kurie nieko ne
dirba. Tąsyk dirbtume po 
4-5 valandas į dieną. Da- 
bargi męs dirbame po 12-14 
valandų, tavorų p r i dirbam 
galybes, bet ne sau, o kitiem. 
Męs gaunam už savo darbą 
tik kokią ketvirtą-penktą 
dalį to viso, ką męs padir
bant O kada tavorų prisi
renka devynios galybės — 
tuomet ir prasideda bedar
bės.

Daugelis neišmanėlių sa
ko, jog kapitalistai deda sa
vo turtą, tai darbininkai tu
ri dėti savo darbą. Girdi, 
dievas jau taip surėdė. Taip 
buvo ir taip bus. Tas ma
nymas stačiai klaidingas. 
Kasgi tuos turtus pagami
na, jeigu ne darbas? Juk 
vertybę tavoras įgyja tik a- 
čiu įdėtam į jį darbui. Patįs 
vieni įdėti doleriai neįjiegia 
dar pajudinti gamtos dova
nų. Čia reikia darbininkų 
rankų. TaipOs gi mašinos ir 
visokie įrankiai patįs per sa
ve nesutveria turtu. Visur 
ir visuomet reikalinga žmo
gaus spėka.

Visą tai, ką darbininkai 
savo rankomis sutveria—vi
są tai darbininkams turi ir 
prigulėti. Tuomet patįs sa
ve besivaidydami, patįs save 
besitvarkydami, męs įkarsi
me tikrą tvarką, kad bedar
bei nebus vietos.

Mūsų dievočiams, kurie 
paprastai viską mėgsta ant 
dievo nuversti, aš priminsiu 
sekančius dievo žodžius: 
“daviau jumis 
įvairius medžius, 
duoda vaisius ir dauginasi 
patįs per save. Daviau tą 
visą jums ir visam sutvėri
mui, idant galėtų gyventi ir 
dauginties ant žemės.”

Ar čia viskas nepaskirta 
žmonėms? Vienok kunigi
ja uoliausia palaiko kapita
listus, grasina žmonėms 
įvairiomis bausmėmis, jeigu 
Žmonės išdrįsta pasipriešint 
ponams.

Fabrikas valdo kapitalis
tai, žemę taip-pat. Kaip 
apskaito kunigas McGra
dy, tai Suv. Valstijose di- 
džiaturčiai valdo šimtus mi
lijonų akrų žemės.

Štai delko, męs bežemiai ir 
beturčiai ir štai dėlko pas 
mus atsikartoja bedarbės ir 
męs turime badauti! Jeigu 
męs ir toliaus taip vargsime 
— tai įbrisime dar j didesnį 
vargą. Todėl, broliai-dąr- 
bininkai, tai valandai neduo
kime phisiartinti, bet rinki
me į valdiškas vietas sdcija- 
listus, kurie rūpinasi mūsų 
reikalais ir gerove. Prisi
dėkime patįs prie socijalistų 
organizacijų ir unijų. *

W. W. Jurbarkiškis.

kurie iš-

Dantjs
Juokai juokais, bet faktai 

faktais. Kartais iš kokių 
nors faktų norėtųsi smagiai 
pasijuokti ir paversti juos 
tuščiais prasimanymais, vie
nok faktai visuomet liekasi 
nesugriaujamais.

Ar gali, rodosi, būti keis
tesnis tvirtinimas, kaip tas, 
jog žmonių dantįs juo dau
giau sugedę, juo daugiau 
tarp žmonių pakilus apšvie- 
ta. Apšvietai ir gerovei kį- 
lant — dantįs pradeda gesti, 
triušėti.

Prie tokio išvedimo prie-I V. Paukštys.
jo ir Dr A. Underwood, ku
ris tuo klausiniu ilgus metus 
buvo užsiėmęs: Tasai dak
taras priėjo prie išvedimo, 
kad žmonijai gręsia bedan- 
tinis pavojus.

Žilosios senovės priešisto- 
riškas žmogus turėjo dantis, 
kurie buvo drūti ir 
puikus, kaip pas žvėris. Pui
kus apsidančiavimas pasre
biamas ir pas senovės egip
tiečius.

Iš dabar tebegyvenančių 
tautų, geriausius dantis turi 
laukiniai ir puslaukiniai 
žmonės. Afrikos tybulcai ir 
kafrai turi sveikiausius ir 
drūčiausius dantis. Chinai, 
kurie apšvietoje žemai stovi, 
turi labai gerus dantis. Taip 
pat ir puslaukiniai eskimo- 
sai. Sąryšy su tuo reikia pa
žymėti, jog, padėkim, kafrai 
visuomet, po kiekvienam 
valgiui, plauja dantis. Taip 
pat elgiasi indusai ir chinie- 
čiai.

Kodėl taip yra? Dr. A. 
Underwood sako, jog seno
vėje žmogui buvo reikalingi 
dantįs dėl gyvybės palaiky
mo. Senovėje žmogus«var- 
tojo žalią maistą,o dabar jau 
yra visai kitaip. Todėl ir 
dantų rolė dabar jau ne taip 
svarbi.

Tolymęsnį dantų nykimą 
galima sulaikyti tik tuomet, 
kad užlaikysime juos di
džiausiame švarume. Imki
me pavyzdį nuo indusų, kat
rų, chiniečių ir kuotankiau- 
sia gryninkime savo dantis, 
plaukime juos.

Prancūzai ir anglai, kurie 
tankiai plauja dantis, gali 
pasidžiaugti daug didesniu 
jų stiprumu, negu męs.

Klausimai ir atsakymai.

Žemes mirtis
(Pagal prof. A. Berže.)

Užklausimas. Meldžiu 
duoti patarimą, kaip galima 
tikriausia ir greičiausia išsi
gydyti nuo užsisenėjusios li
gos “Gonnorrhea.” Jau su
kako metai, kaip aš esu A- 
merikoj ir jokiu būdu nega
liu surasti išsjgydymo būdo. 
Ar galima ta lytiška liga iš- 
gydyti? X.

Atsakymas. Prie užsise
nėjusios ligos, vadinamos 
“Gonorrhea”, reikia pridėti 
nagus, padirbėti. Geriausia 
ligoniui kreipties prie vieti
nio gydytojaus ir tai specia
listo, jei toks galima rasti. 
Gyvenančiam mažam mies
te, kur nėra specialistų, ge
rai yra persikelti į didelį 
miestą, kaip Boston, New 
York, Chicago ir kiti. Dide
liam mieste tokia liga grei
čiaus gauti, bet greičiaus ir 
pasitaisyti. Tik nereikia 
kreipties prie stebukladariu.

F. 'M.'

(Pabaiga.)
Ten, kur nėra visai vandens, kaip tyr

laukiuose, bepaliovos vėjas ardo ir neša 
sausžemį. Tokiu būdu nėra ant mūsų že
mės tokios vietelės, kuri nebūtų naikinama.

Viešpats - vandenynas — keno tai nau
dai vargsta ir darbuojasi ir upeliai, ir upės, 
ir ledynai neša į jį viską, kas tik jiems 
pavyksta sugriauti, suardyti ir sulaužyti. 
Bet ar užsiganėdina tas viešpats savo vergų 
darbu ir aukomis, kokias jie jam suteikia? 
Anaiptol ne! Jis ir pats, visu smarkumu, 
kurį jam suteikia bangos, užpuola ant saus
žemio. Kuomet vilnįs, pakeltos vėju, me
tasi ant pakraščių, tai jos turi jiegą, lygią 
30 tonų ant kiekvieno ketvirtainio metro. 
Toks darbas tęsiasi 250,000 kilometrų visos 
pakraštinės linijos. Tuos pakraščius bepa
liovos plauja, ardo ir neša į gelmes jūrų. 
Bet šio baisaus darbo, kurį atlieka jūros ir 
vandenynai, yra tik aštunta dalis to viso, 
ką atlieka vandbėgiai.

Kokiomis skaitlinėmis apsireiškia tas 
visas naikinimas sausžemio?

De-Laparanas apskaitliuoja, kad kas
met yra nunešama į jūras nuo sausžemio 25 
kubiški metrai. Visas gi sausžemis, kuris 
yra augščiau vandens, turi 100 milijonų ku- 
biškų metrų; tokiu būdu aišku, kad per ke
turis milijonus metų, gali būti nuplautas vi
sas sausžemis.

Žemė betgi, ant laimės, kovoja su tais 
visais priešais. Pakraščiais jūrų pasidaro 
sau volus, kurie apsaugoja nuo vilnių. Dau
gelis upių taipgi turi didelius krantus ir ne
leidžia plačiau plaukti ir griauti sausžemį. 
Pagaliau s, išsiveržimas vulkanų taipgi 
daug gelbsti, nes išmesta iš vidaus žemės 
masa, padaugina sausžemį. Vienas tik vul
kano išsiveržimas ant Sandvičiaus salų su
grąžino sausžemiui tiek, kiek buvo iš jo at
imta per 12,000 metų.

Vienok, ta visa žemės kova su savo 
priešais, tie visi sugrąžinimai sausžemiui 
to, kas nuo jo yra jau atimta, — tik maža 
dalelė. Tas viskas ne išgydymas, bet tik 
palaikymas žemės.

* * *
Męs jau persitikrinom, kad žemė taip

gi kovoja už savo būvį, kovoja su visais sa
vo priešais, norinčiais ją sugriauti ir panai
kinti.

Nors sveikas organizmas, kaip jis ne 
kovotų su ligomis, vistiek prieina prie senu
mo, — pradeda senti. Pasenus ir jiegos jo 
susimažina. Kraujo vaikščiojimas nusilp
sta. Paskui ateina mirtis.

Ar žemė turi išėmimus iš šio gamtiško 
Įstatymo, ar ir ji turi pasenti prieš mir-

Kl. Iš nosies kvapas dvo
kia ir dažnai kraujas bėga 
nedribnas, taip-pat ne retai 
ir dribnas, arba eina sukepę 
smurgai, kad led gali iššnyp- 
šti. Kartais nosies pakraš
čiai prišąšta. Kas daryti?

Atsak. (Iš “Sveikatos”) 
Aišku, kad nosy yra kokia 
tai liga ir senas uždegimas, 
kuris dabar jau sunku fimu 
laiku išgydyti. Reikėjo tuoj 
kaip tie pasirodė ligos ženk
lai, nueiti pas gydytoją. 
Mat, iš nosies ligų dažnai ir 
visam kūnui pasidaro nege
rai. Iš čia kartais užsikre
čia kūnas džiova ir kitomis 
ligomis. Iš to, kaik'ada, atsi
randa akių ligų, pakįla šaš- 
baudžiu pažandėse, kakle, 
sprande. Ūpais nosies užsi
degimas persikrausto į vir
šutinio žandikaulio tuštumą 
ir ten pritvinksta pūlių. Go
murio, ryklės ligos, galvos 
skaudėjimai, įvairios žmo
nių vadinamos “votis” — vis 
tai gali nosy savo pradžią 
rasti.

Taigi nosies ligos — ne ša
pas. Reikalinga jos gydyti 
atsidėjus. Tamstai tuojau 
patariame nueiti pas gerą 
gydytoją ir kaip įmanant 
gydyties. — Kamparo - alie
jum kas vakaras po kokius 5 
lašus į kiekvieną nosies šnir- 
pšlį įsileisti būtų gal ir nau-

siant?
Visųpirmiausia pastebėsim tą, kad mū

sų miela žemelė jau ne jaunutė. Norint nu
spręsti jos metelius ir imant tai iš įvairių at
žvilgių, kaip tai: okeanografiško, geogra
fiško, geologiško ir fiziško — visi tyrinėji
mai priėjo prie maž-daug vienodo išvedimo, 
kad mūsų žemė randasi tarp 1,000 ir 2,00C 
milijonų metų!

Du tūkstančiai milijonų metų! Per tą 
tfisą laiką, kiek turėjo pergyventi mūsų že
mės žievė visokių nelaimių, visokių prie
puolių; kiek sykių ji turėjo permainyti sa
vo išvaizdą? Tą žino tik vieni nebyliai ga- 
zai, kurie atsirado sykiu su užgimimu že
mės ir kurie neturėjo jokių priepuolių per 
tą visą laiką, kuomet žemei reikėjo pergy
venti viskas.

Nežiūrint į tai, kad mūsų žemė jau pil
nai “suaugus”, kova tarp sausžemio ir pa
šalinių priešų tęsis gana ilgai. Per tą visą 
mūsų atmosfera praturtės angliarūgštimi 
ant daugelio šimtmečių. Iš vienos pusės 
vulkanai, kurių darbas, rodosi, vėl atgyja, 
iš kitos pusės — progresas pramonijos, ku
ris išnaudos iš žemės visus degančius mine
ralus ir tuom padaugins atmosferoj gazus.

Męs matom, kad laikas nuo laiko ang
liam gštis atmosferoj auga; šie gazai ap
saugoja mūsų žemę nuo taip greito atšali
mo. Išskaitliuota, jeigu tik šių gazų išnyk
tų viena tristūkstantinė dalelė, tai ant mū
sų žemės nupultų temperatūra net ant 20 
laipsnių.

Jeigu skaitlius angliarūgšties auga (o 
tas jau yra ištirta), tai žemės jiega kovai 
su saulės spinduliais turi pasididinti. Tem
peratūra pakils, klimatinės aplinkybės pa
sigerins ir artimiausi šimtmečiai bus viduti
niški, kuomet neprisieis bijoti pavojaus le
dų užpuolimo, ką matėm augščiau. Žemė 
turi tapti daug derlingesnė, nes, pakilus 
augščiau temperatūrai, turi atsirasti atmo
sferoj daugiau vandengarių, kurie labiau 
vilgys paviršių žemės. Tas viskas suteiks 
didelius derlius ir puikų pakilimą augalų 
karalystėj — ant labo žmonijos, kurie gy
vens tuose laikuose.

Bet tas bus tik laikinis nusiraminimas 
pakeliuj žemės prie senatvės ir mirties. Sau
lė, kuri, pagal išskaitliavimo Helmgolco^ už
šals nuo begalinio išleidimo spindulių, per 
17 milijonų metų sumažės ant vieno ketvirt- 
dalio viso savo didumo. Dar daug anks
čiau, negu tas atsitiks su saule, ant mūsų 
žemes temperatūra neperviršis nulio. Gy
vybė, galima spręstu jau turės išnykti ank
sčiau; žymus Vokietijos fizikas skaito il-

giausį gyvybės amžių — 6 milijonus metų.
Kas tuomet bus su mūsų žeme, kuomet 

ant jos neliks gyvybės? Ar žmogus galės 
panaudoti visas gamtos jiegas, kurias dar 
itidengs mokslas, kad atitolinus tą visą ne- 
aimę? Ar gaus jis progą padaryti naujus 

pienus savo protu, kuris, laikui bėgant, iš- 
riš vieną po kitai tąs tamsias užduotis iš 
gamtos knygos, kad atitolinus tą visą ka
tastrofą?

Męs dabar apie tai nieko nežinom. 
Męs tik žinom vieną, kad su atšalimu sau
lės, temperatūra ant žemės nupuls žemiau 
zero ir gyvybė ant jos išnyks.

Kokia tuomet bus išvaizda .mūsų aę- 
mės?

Negaunant tiek šilumos nuo užšalusios 
saulės, kad palaikyti vandenį skystoj iš
vaizdoj, upės, jūros ir vandenynai pavirs į 
ledą; vandengariai, kurie randasi atmos
feroj, sutirštės, pavirs į sniegą ir nupuls 
ant žemės, tuomet ji pasiliuosuos nuo debe
sų, kurie iki tam laikui apsaugojo ją nuo iš
leidimo šilumos bei spindulių į begalinę 
erdvę. Galima būti užtikrintais, kad pas
kutiniuoju laiku žemės atšalimas darysis 
daug greitesnis.

Angliarūgštis, savo keliu, smarkiai 
pradės nykti, nes prie mažos temperatūros 
ji pradės pulti ant žemės pavidale smulkaus 
sniego. Tuomet išnyks ir tas dangtis, kurį 
dabar męs matom ir vadinam dangumi ir 
kuris nedaleidžia iš begalinės erdvės šalčio 
ant mūsų žemės. Tuomet ant žemės nupuls 
temperatūra ant 200 laipsnių žemiau zero, 
ant žemės pasidarys nauji vandenynai ledy
nų įlankose: jie atsiras iš rūgštgazio ir azo
to, sutirštėjusių nuo šalčio ir pavirtusių j 
skystimą. Atmosfera tuomet susidės iš ge- 
lijo ir vandenrugšties.

Užšalęs žemės paviršius bus negyvas, 
bet vidury jos dar masa degs per tūkstan
čius amžių ir menka šiluma visgi mušis į 
viršų, kas darys žemės žievę vis 
storesne ir storesne. Temperatūra negalės 
nupulti ant žemės iki absoliutiško laipsnio, 
t. y. iki 273 laipsnių žemiau zero patol, pa
kol neužges paskutinis spindulys, tai yra 
pakol saulė nepasidarys iš tamsiai rausvos 
visai juoda.

Tuomet atsiras nauja ant mūsų žemės 
žievė, panaši į dabartinę žievę, tik daug 
kietesne ir nepraleidžianti jokių gazų. Vi
dury žemės deganti masa stengsis savo šilu
mą išleisti ant paviršiaus ir plėš žemę. Bet 
povaliai ji visa pavirs į šaltą kamuolį.

Nuo to momento saulė pradės šalti 
daug smarkiau, negu žemė, kadangi arti 
nesiras tokio kūno, kuris galėtų suteikti jai 
šilumą. Tarpe amžinos tamsos ir begalinio 
erdvės platumo, labai silpnai apšviesto 
žvaigždėmis, ant saulės atsiras vandenga
riai, kurie ir suteiks pradžią efiriš- 
kiems vandenynams; bet ką tik užgimę, 
jie pavirs į lediniuš laukus. Gazai saulinės at 
mosferos taipgi pradės šalti; saulė pavirs į 
tamsų, užšalusį kamuolį, bet vidurys jos tu
rės labai daug šilumos, nes ta žievė, kuria 
apsidengs saulė, nepraleis iš vidurio šilumos 
ir ji negalės absoliutiškai užšalti milijardus 
milijonų metų! Ir tęs toliau savo kelionę be
galine erdve prie žvaigždes Vegos, vesda
ma paskui save daugybę užšalusių planetų.

O mažiukė mūsų žemė, pagal tuos pa
čius gamtos įstatymus, bepaliovos suksis 
aplink užgesusią saulę.

Žemė numirs!
* * *

Žemė numirė ir ji yra dalelė negyvo pa
saulio. Ar atgis ši pasaulio dalelė vėl iš 
naujo? Svemte Avenius duoda tvirtą atsa
kymą.

Atgijimas dangiško kūno, nuomone 
garsaus Švedijos fiziko, gali atsitikti tuo
met, kuomet susidurs ir susimuš du negyvi 
kūnai. Pačios artimiausios žvaigždės prie 
mūsų žemės randasi ant neišmatuojamo to
lio. Kadangi mūsų žemė bėga prie žvaigž
dės Vegos, darydama 20 kilometrų (kilo
metras arti rusiško versto) į sekundą, tai 
pribėgimas prie žvaigždės pareikalaus ma
žiausia šimtą tūkstančių milijardų metų, 
kad susidūrimas su ja būtų galimas.

Bet erdvėje męs matom tik tuos kūnus, 
kurie yra šviesus. O gal randasi tokių kū
nų pakeliuj mūsų saulei daug arčiau, kūnų 
męs visai nematom ir su kuriais susidūri
mas gali atsitikti. Vienok ir šis atsitikimas 
galima daleisti ne anksčiau, kaip per trilijo
ną metų.

Juo arčiau artinsis dvi planetos viena 
prie kitos, juo greitesnis bus jų bėgimas, nes 
tuomet atsiras jau traukimo jiega viena 
prie kitos. Prieš susidursiant, jos darys 
600 kilometrų į sekundą. Prie tokio smar
kaus bėgimo, tai kad tos planetos būtų abid
vi absoliutiškai užšalę, vienok susidūrus ir 
susimušus joms, visi tie garai, visos tos 
rūkštys, visa ta masa, kuri buvo jau seniai 
užgęsus, vėl išnaujo užsidegs ir vėl susivys 
ugninis kamuolys, kuris pradės šviestis erd
vėje.

Susidūrus dviem negyviem kūnam, pa
sirodys erdvėj nauja, šviesi žvaigždė. Ta 
naujoji žvaigždė turės pergyventi visus 
tuos išsiplėtojimo laipsnius, kuriuos pergy
veno mūsų žeme, saulė ir kitos planetos ir 
išduoti naują ciklą gyvybės.

-• Tai bus teisingas “pasaulio prisikėlė 
mas” iš numirusių kuris bėgdamas vėl pa
darys erdvėj dar vieną/iaują ratą.
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Liaudies Vergė.
CHICAGIEČIŲ ATYDAI

P. P. Yndrelš.

LAI

Teisybė, balsas 
bet daugiau nie

Hoosick Falls lietuvių y- 
ra apie 300. Socijalistiškų 
laikraščių pareina tik 4 egz. 
Kiti visi klerikališki”.

Apie chorą jau 
Tasai visai rai

da Scrantono vaikinams! 
Proletaras.

namo manau

J

<

!

ko naudingo galėsime 
likti.

Skaudžios pasekmės Monte
llo streiko.

Montello, Mass. Jau bus 
apie 3 mėnesiai, kaip pasi
baigė W.W Cross Co. darbi
ninkų streikas, bet pasek
mės streiko dar vis nepasi
baigia. Streikieriai dar vis 
tąsomi po teismus ir kaltina
mi neva už “suokalbius”.

Prieš kelias savaites bu
vo teismas Sakulio, P. Pak- 
lavičiaus, Sinkevičiaus ir J. 
Žemaitaičio. Pirmiejię trįs 
gavo po mėnesį kalėjimo, o 
J. Žemaitaitis nubaustas 
pasimokėti pinigais. Kalti
nami buvo, jog norėjo už
mušt streiklaužius, gyve
nančius Stoughtone ir Cro
sse. Jie buvo nuvažiavę į 
Stoughtoną išdalinti plaka
tus apie rengiamas streikie- 
rių prakalbas ir, sutikę par
važiuojančius streiklaužius 
katalikus, pradėjo atkalbi
nėti juos nuo to bjauraus 
darbo. Streiklaužiai tuoj 
parodė, ką jie gali. Primo
kyti Crosso, areštavo juos 
ir, pasidėkavojant streik
laužių liudijimams, liko nu
bausti.

26 d. lapk. buvo Grand Ju
ry teismas. Teisė Jokubavi- 
čių, Kumpos, Gaidį, Maka- 
revičių ir Jermolevičių.

Brocktono teisme jie buvo 
nubausti už “suokalbį” už
mušti policistą. Visi gavo 
bausmės nuo 2 iki 4 mėnesių 
kalėjimo. Tą patvirtino ir 
Grand Jury. Tas viskas ki
lo todėl, kad per pikietavi- 
mą buvo užvežta vienam po- 
licmanui per žandą, kuomet 
visi policmanai žiauriausia 
elgėsi su pikietieriais.

Laisvas Vaikas.

ir “bažijasi”, kad esą geri 
organizatoriai. Red.)

Grikštas prašė visų IWW. 
narių išnešti protestą prieš 
“Laisvę”. Jisai mokino, 
kaip rašyti protestus. Gir
di, paduosiąs “L.” teisman 
ant $10,000. Paskui jau da
lino “Laisvės” “skūrą”. Vi
są tūkstantį žadėjo Detroi
to skyriui. “Ot bus pinigų, 
kaip šieno!”

Detroito Reporteris.
Nuo red. Gauname iš Det

roito daug laiškų apie p. 
Grikštą. Pasirodo, kad di
delė dauguma detroitiečių 
jau perprato tą politikierėlį. 
Gavome ir nuo L. Grikšto 
kelis laiškus. Visus patalpi- 
nom gurbe. Džiaugiamės, 
kad daugelis IWW. narių 
jau ir suprato, kas per vie
nas tasai sorkių krėtikas.

Kaip katalikai Thanksgi
ving šventė?

O’Fallon, Ill. Mūsų lietu
viai irgi rengė “padėkavo- 
nę”. Keturi “bečleriai” (sen
berniai) sušveitė pusantro 
tuzino vištų, tris galionus 
degtinės, 2 statines rudžio. 
Paskui pribuvo ir daugiau 
rudžio mylėtojų. Tai kom
panijai teko susiginčyti už 
politiką ir religiją. Geres
nieji katalikai šoko ant 
prastesnio kataliko, neva so- 
cijalisto. Tasai kirvį nustū
mė į šalį ir šalę esančiam nu, 
skėlė trečdalį makaulės...

Tai, matot, kokia šventė.
M.

sančiai: “mūsų kooperacijoj 
gali prigulėti kiekvienas lie
tuviškai kalbantis žmogus, 
šskiriant žydus”. Pareika- 
avo, kad tie seni nutarimai 

būtų pataisyti, nes jie y ta 
nelegališki ir prieš tiesas 
valstijos. Nekuriuos tas įne
šimas labai sujudino. Gir
di,čia viskas gerai, nereikia 
nieko taisyti. Rezultatas 
buvo tokis: 6 balsai, kad ne- 
jriimt svetimtaučių, o 12 
balsų, kad kooperacija būtų 
aisva ir neužgaunanti nie- 

vieno, neskiriant tautos ir ti
kėjimo. Taigi kooperacija 
virto laisva ir grynai darbi
ninkiška per pasidarbavi
mą Neviacko, Šergalio, Žiu- 
rinsko ir Lukšio.

Seniau Kudirka tvirtino, 
xad aš per laikraščius šmei- 
žiu jųjų kooperaciją. Tuo
met per “Laisvę” atsakiau, 
jog rašyčiau kitaip, jeigu 
kooperacija nusiimtų kleri- 
kališką kaukę.

Dabar gi, kada koopera
cija yra laisva, tai aš prieš 
ją nieko neturiu ir agituosiu 
visada už ją, nes kooperaci
ja yra mūsų įrankis page
rinti mūsų padėjimą.

A. Pratašius.

Amsterdam, N. Y.
Lapkr. 23 d. T.M.D. turėjo 

prakalbas. Kalbėjo J. Smel- 
storius. Publikai kalba labai 
patiko. Kalbėtojas neužmir
šo nei moterų reikalų.

Buvo keliatas dėklamaci- 
; ų. Visiems gerai nusisekė. 
Kalbėtojas linkėjo daugiau 
prakalbų, daugiau koncer
nų ir teatrų rengti.

Moterų pas mus, rasit, ir 
daugiau, kaip vyrų, bet jų 
nei trečdalio nebuvo.

Anita.

Ištraukos iš korespon
dencijų.

Bridgeport, Conn.
Keletas metų atgal kur 

kas smarkesnis buvo bruz
dėjimas tarpe vietinių lietu
vių, ne kaip dabar kad yra. 
Mat, nebuvo dvasiško pie
mens, o jeigu kas ir atsiba- 
ladodavo iš šalies — tai vis 
negalėjo sukelti tarpe lietu
vių neapykantą.

Šiandien jau kitaip yra. 
nes griežtai pasidalinom j 
dvi dalis. Vieni, apsnūdę, 
laukia dangaus karalystės 
po mirties, kiti, nors jų ir 
mažiau, pradeda žiūrėti pir
myn. Tie antriejie-— tai so
cijalistai. Jie rengia pra
kalbas, paskaitas ir teatrus. 
Turi šiokį-tokį knygynėlį. 
Žodžiu, šviečiasi, lavinasi, 
kiek galėdami.

23'd. lapk. 41 kuopos LSS. 
artistai lošė “Blindą”. Vei
kalas geras, bet sunkus per
statymui. Pagirtina, kad 
kuopa, susidedanti iš keletos 
dešimčių narių, jau pajiegia 
pastatyti ant scenos tokį 
veikalą.

Pavyko puikiai; artistams 
anaiptol nieko negalima už
mesti. Jie gerai lošė ir daug 
dirbo, pirm, negu ant scenos 
pasirodė. Ypač puikiai at
liko savo roles: Adomaitis, 
Petrauskas, Marcinkevičie
nė, Varniūtė, Višniauskas, 
Pėstininkas. Gerai lošė: 
Matusevičiūtė ir žydas, nors 
perlėtai kalbėjo.

Pertraukose buvo dekla
macijos ir monologai. Ypač 
prijuokino visus Užkabins- 
kienė.

Publika gausiai plojo del
nais, nes likosi užganėdinta. 
Publikos buvo į pora šimtų.

Puiku, kad Bridgeporto 
socijalistai smagiai darbuo
jasi ant dailės dirvos.

Smetona.

L. Grikšto zaunos.
Detroit, Mich. 25 d. lapk. 

atsibuvo Liet. IWW. 2 sky
riaus 16 lokalo mėnesinis 
susirinkimas. Tik keli drau
gai buvo susirinkę. Buvo 
svarstyta apie headquarters 
paėmimą svetainės, susine- 
šimą>u-kitoms šakoms ii’ tt*. 
Liko išrinktas draugas Pet- 
ruševičia.

J. L. ir Grikštas skaitė 
angliškus paliudijimus patįs 
už save. Tik prašė komite
to, kad pasirašytų. (Matyt, 
nusijaučia katės pieną palie- 
jusios, todėl po šimtą sykių

Chicago, III.
J. L. A. T. kliubas 27 d. lapk 
statė ant scenos B r. Vargšo 
“Gadynės Žaizdas”. Žmonių 
buvo daug, nes tikėjosi ką 
gerą išgirsti, v’enok apsiga
vo. Kritikuoti visas atliki
mas neužsimoka, nes tai bū
tų bereikalingas laiko eikvo
jimas.

Buvo Idšiama be tvarkos. 
Visas vakaras buvo veda
mas be tvarkos. Teko gir
dėti,' kad dėl drabužių išėjo 
daug nesmagumų. Mergi
nos dalino programas po 1 
ant kokių 5 žmonių. Prog- 
rame buvo daugiausia ap
garsinimų apie tautiškus sa- 
liunus ir psalmiškas knyge
les.

Koncerto skyriuje gana 
puikiai atsižymėjo maži vai
kai J. Bigeliai ir p-lė M. Ra- 
davičiūtė. 
vely tylėt, 
šas buvo.

Socijalistai sutvėrė SLA. 
kuopą.

Charleroi, Pa. Galima pa
sidžiaugti, kad ir čia prade
da atbusti lietuviai. Keturi 
metai atgal laikraščių par
eidavo 3 egz., o dabar parei
na 30 egz. Ir girtuoklystė 
truputį sumažėjo.

Per pasidarbavimą J. Ka
siulio, susitvėrė SLA. 140 
kuopa, prisirašė ir kelios 
moterįs. Būtų dar didesnė 
buvus kuopa, jeigu ne tie 
“Tėvynės” protestai. Iš to 
daugelis pasipiktino. Ir šią 
kuopą sutvėrė socijalistas ir 
socijalistai daugiausia re
mia.

Norwoodo kooperacijos rei
kalai pakrypo visai 

kiton pusėn.
•Norwood, Mass. 24 d. 

lapk. atsibuvo triukšmingas 
mitingas mūsų kooperaci
jos. Pirmeiviškesni nariai 
peržiūrėjo kooperacijos car
te rį ir konstituciją, kurie y- 
ra jau gatavi. Pamatė, kad 
viskas gana gerai sutvarky
ta ir nedraudžiama prigulė
ti svetimtaučiams. Koope
racija buvo sutverta Šv. Jur
gio draugijos narių, kurie y- 
ra papratę laikyti susirinki
mus prie uždarytų durų. Jie 
ir su kooperacija norėjo taip 
pasielgti.

Minėtam susirinkime A. 
Neviackas perskaitė čarterį 
ir konstituciją. Paaiškino 
visiems, kad čarteris ir kon
stitucija nerodo, kad negali 
prigulėti svetimtaučiai ir 
parėikalauja perskaityti se
nus protokolus. Tapo per
skaityta. Ten skamba se-

Elizabeth, N. J.
23 d. lapkr. čia lankėsi 

koks tai kunigas iš Lietuvos 
ir būk jo pamokslas buvęs 
abai geras. Taip kalbėjo 

buvusieji bažnyčioj žmonės. 
Prisiklausęs tų pasakojimų, 
nuėjau ir aš 30 d. lapkr. pa
siklausyti. Prasidėjo pa
mokslas; perskaitė evange- 
iją ir kad pradės versti pra

keikimus, gązdinti pekla ir 
didžiuoju teismu. Tuoj pa
darė dvi puses: vieną, kuri 
eina dešinėje, kitą — kairė
je. Einantiems dešinoje bus 
amžina laimė, o einantiems 
kairėje amžina prapultis. 
Girdžiu, kad jau kairėje pu
sėje šniurkštauja; manau, 
gal jau jiems blogai, bene- 
žaruoja peklos liepsna! Ką 
tik norėjau surikti: “gesy- 
kite! Tuoj man dilgt gal
von mintis, kad čia nedėl- 
dieniais dabar saliunai už
dari ir nėra kuom gesinti. 
Štai ir suklaupė visi ant 
kelių. Lieku vienas ir galvo
ju, argi čia man speciališ- 
kas pamokslas, kaipo neti
kėliui? Bet tuoj buvo ir 
“Amen.” Paskiaus kunigas 
ėmė pasakoti, kad esąs iš 
Lietuvos atvažiavęs rinkti 
aukų statymui bažnyčios 
Vilniaus gub. Bet, kadangi 
čia daugelis išsikaštavę, sta
tydami bažnyčią, o dabar 
parapijinę mokyklą, ir taip
gi lankėsi rinkikai aukų 
“tautiškam namui”, tai dėl 
tų visų priežasčių kun. pasi
sakė, kad aukų nerinksiąs, 
bet kas galįs, lai atnešąs į 
klebonijos kontorą.

Toks buvo to nedėldienio 
pamokslas, 
tai geras, 
ko.

Eidamas
sau, ar tai toks jūsų “gera
sis pamokslininkas”! Bet 
mano apsirikta, nes tas ku
nigas tik tą nedėldienį ir bu
vo atvažiavęs, o kuris kal
bėjo 23 d. lapkr., tai to visai 
nebuvo.

Kunst Albert.

WORCESTER!!) NAU
JIENOS.

30 d. lapkr: LSS. 40 kuo
pa parengė pietus. Tai pir
mas panašus sumanymas 
Worcestery.

Ant tų pietų atsilankė keli 
bostoniečiai ir drg. D. Klin- 
ga iš Gardnerio. Tvarkos 
dabojo drg. S. Bakanauskas. 
Prasidėjus pokiliui veik visi 
svečiai pasakė po trumpą 
prakalbėlę. Ypač daug pa
gyrimų teko 40 kuopos mer
ginom.

Žinoma, neapsiėjo be 
Bambos ir Ridziko. Buvo 
dainų ir žaislų.

L. Pruseika pasakė trum
pą prakalbą apie politiškus 
kankinius. Aukų surinkta 
$17.28.

Manau, kad tie draugiški 
pietus dar labiau suartins 
worcesteriecius ir pastūmės 
juos prie dar didesnių darbų 
atlikimo. Kiek .man teko pa- 
tėmyti, tai visi labai užga
nėdinti.

Žmonių dalyvavo 120. Pa
silinksminimas tęsėsi nuo 2, 
vai. po pietų iki 10 vai. va
kare. Viskas atsibuvo be 
svaiginančių gėrimų.

Zanavykas.
%. £ *

Lapkr. 29 d. buvo balius 
40 kuopos LSS. Publikos bu
vo į 140 ypatų. Laike šokių 
buvo skrajojanti k rasa su 
dovanomis. 1-mą dovaną lai
mėjo Germanavičius, ant
rą J. Aniolauskiutė. •

Manoma, kad ir pelno at
liks.

SCRANTONO MERGI
NOS GRAŽIAI DAR

BUOJASI.
Scranton, Pa. 24 d. lapk. 

“Živilės” merginų ratelis su
rengė gražų koncertą. Vis
kas dailiai pavyko. Scran te
metės merginos daugiau pa
girtinos, negu vyrai.

F. Žyvatkauskas atidarė 
vakarą. Programo išpildy
me gražiai pasižymėjo cho
ras, A. Keršuliutė, U. Rut- 
kauskiutė, M. Spindžiutė ir 
E. Bernotaičiutė. Kvartetas 
iš keturįų merginų puikiai 
padainavo.

Buvo suloštas vienas ak
tas iš “žibutės”, kas publi
kai labai patiko.

Choro organizatorei Gil- 
baitienei suteikė vainiką. 
Abelnai pavyko viskas kuo- 
puikiausia. Pelnas bus dide
lis. Linkėtina, kad tik nuei
tų geriems tikslams.

Tegyvuoja merginos! Gč-

Peikia E. St. Louis Jurgu- 
čius. Korespondentas Džio- 
vul<as rašo: “Čia atsibuvo 
Jurgučių balius. Kaip tik 
jie pasirodė su savo kardais 
ir kareiviškais rūbais—tuo- 
jaus pasidarė nejauku. Nors 
jų buvo tik 10, bet ir iš tų 
atsirado vienas ypatingas 
karžygys, kuris nutrenkė 
skrybėlę nuo galvos šalę sto
vinčiam vyrukui. Į ką tai 
janašu? Ar ne gėda? Ir iš- 
ikro tai gėda visiems lietu
viams, jeigu randasi taip be
sielgiančių žmonių!”

Nashua, N. H. LSS. kuopa 
30 d. lapkr. parengė prakal
bas. Dvejais atvejais kalbė
jo J. Smelstorius. Žmonių 
buvo pilna svetainė. Visi 
juikiai užsilaikė. Kalba vi
siems patiko. Deklamavo 
keli draugai iš Lawrence’o. 
Taip-pat kalbėjo anglų orga
nizatorius. Pasirodė ir Ju
ras Ridzikas, kuris visus 
prijuokino.

S. Zavadskas.

Dorrisville, III. 23 lapkr. 
LSS. 187 kuopai kalbėjo T. 
Dundulis. Kalba tęsėsi apie 
3į vai. Publika likosi visiš
kai užganėdinta. Aukų su
rinkta $9.77. Prie kuopos 
prisirašė 8 nauji nariai, o 3 
dar prisirašys. Literatūros 
parduota už $7.00.

V aičiunas.

Lawrence, Mass.
Lapkr. 27 d. atsibuvo L. S. 

D. balius, kuriame net tos 
pačios draugystės nariai 
piktinosi. Kuomet L. S. D. 
nutarė surengti viršminėtą 
balių, tai buvo kalbama, kad 
alaus ant baliaus nereikia 
imti. Net baliaus gaspado- 
riai A. Baronas ir J. Kirdie- 
jus, apsiimdami balių su
rengti, sakė: “Jeigu nebus 
alaus, tai apsiimam, bet jei
gu norite, kad būtų ir alaus, 
tai męs atsisakom.” Bet ka
da prisiartino balius, tai p. 
P. Č., nesiklausęs nei ba
liaus gaspadorių, užsakė ir 
alaus. Kuomęt baliaus gas- 
padoriai apžiūrėjo, kad yra 
atvežtas alus, ir dažinojo, 
kad tas “orderis” yra p. P. 
Č., tai norėjo visas bačkutes 
išmėtyti laukan ir su p. P. Č. 
Tik nenorėdami triukšmą 
sukelti, davė ramybę. Pra
sidėjus baliui, iškilo ir muš
tinės tarpe baliaus gaspado- 
riaus A. Barono ir J. Vaiske- 
lionio, kuris ant baliaus dir
bo prie drabužių padėjimo. 
Kuomet drg. A. Baronas pa
davė J. Vaiskelioniui drapa
nų tikietus, tai J. V. pasakė: 
“Man tavo tikietų nereikia. 
Aš pats pasidarysiu.” Tuo
met A. B. atsakė: “Tu pats 
neturi tiesos tikietų pasida
ryti. Jeigū tu nenori imti 
mano padarytų, tai tas reiš
kia, kad tu nori pasinaudo
ti.” Už tuos žodžius J. V. 
kirto B. į veidą.

Čia turiu pasakyti, kad 
visame tame nėra kalta visa 
draugystė, bet atskiros ypa- 
tos. Vienok L.S.D. turi to
kius narius nubausti arba 
nors persergėti. Ypač p. P. 
Č., kuris sauvališkai pasiel
gė, nes draugystės išrinkti 
komitetai • turi pildyti ir jos 
nutarimus. Kaip ten nebū
tų, bet mums, kaipo pirmei
viškai draugijai, svaiginan
ti gėrimai slaptai pardavinė
ti netinka.

L.S.D. narys.

Kur mus laukia rugia 
pjute?

Šitame skyriuje męs steng
simės sujudinti tuos lietu
vius, kurie yra apsnūdę. 
Męs raginsime tverti drau
gijas, kuopas, nurodysime 
ryšius, žodžiu, suvartosime 
laikraštinę galybę dėl dides
nio darbo žmonių suorgani
zavimo.

Laikraštis turi būti padė- 
jikas kasdieniniame darbe.

Cantone, Mass, reikia so
či j alistų kuopos. Taip rašo 
mums Laisvas Vaikas ir at
kreipia į tai norwoodiečių 
atydą. Cantone jau gyvena 
būrelis lietuvių. Ar jie gali 
likties. be organizacijos, be 
draugijos?

Vyrai, būtų negražu, jei
gu męs apleistume Can toną!

lowos valstija. Draugas 
Šepetys iš Des Moines, la. 
rašo mums, jog jie nori su
organizuoti Sioux City kuo
pą ir tuo tikslu rengia pra
kalbas. “Laisvė”, nurodė 
ryšius. Tikimės, kad “Lais
vės” skaitytojai padės tverti 
kuopą. Jeigu Sioux City ga
lėjo būti prakalbos SLA. kp. 
ir kalbėtojai atvyko net iš 
So. Omaha, Nebr., tai kodėl 
nepasidarbuoti ir socijalis- 
tams ?

Vyrai ir moterįs iš lowos 
valstijos, daugiau rūpinki
tės organizacijų steigimu ir 
jų stiprinimu!

Paguonock, Conn, lietu
viai subruzdo. Kuomet a- 
nuosyk “L.” tilpo paragini
mas organizuotis, tai tas ant 
vėjo nenuėjo. Štai “Laisvės” 
redakcija gavo sekantį laiš
ką: “Pranešu tamstoms, 
jog męs reikalaujam kalbė- 
tojaus ir noripi sutverti so- 
cijalistų kuopą. Mūsų lie
tuviai subruzdo. Pas mus 
lietuvių yra pusėtinai, tai]) 
jog męs galėsim gyventi ga
na gerai, juo labiau, kad pas 
mus nėra dvasiško ganytojo. 
Salė jau nusamdyta ir pra
kalbas rengiam ant 14 d. 
gruodžio”.

Gavę tą laišką, męs krei
pėmės prie Connecticut vals
tijos organizatoriaus J. Sta- 
lioraičio. Tikimės, kad jis 
sutvarkys visą dalyką ir at
eityje Paguonocko lietuviai 
stos besidarbuojančių eilės- 
na.

Kaip tai smagu, kad ‘Lais
vė’ gali budinti lietuvius. 
Darbuosimės ir toliau.

Laisvietis.

Iš kitų straipsnių galimą 
pažymėti: apie Augustą Be- 
belį, apie šelpimąsi Vokieti
jos darbininkų, apie Vil
niaus unijinį judėjimą, dar
bininkų ligos kasas, alkoho
lizmą ir tt.

Kalba suprantama, gyva. 
Karštai rekomenduojame 
kiekvienam įgyti “Giedros” 
kalendorių, kurio kaina tik 
20 c. . Jį galima gauti ir 
“Laisvės” administracijoj.

Manome, kad ir Amerikoj 
šįmet turėsime savo pakrai
pos kalendorių, bet ligišiol 
dar nesame jų matę. Apie 
Vilniaus kalendorių irgi dar 
nėra žinių. Taigi šiuomi tar
pu ant rankų teturime vieną 
tik “Giedros” kalendorių.

Išplatinimas to kalendo* 
riaus pagelbės _ir pačiai 
“Giedros” draugijai skleisti 
apšvietą tarpe Rygos darbi
ninkų. Jeigu -kalendorius 
išleistas ir ne dėl pelno, tai 
visgi būtų labai liūdna, jeigu 
draugija turėtų nuostolių.

Taigi platinkime “Gied
ros” kalendorių.

Miestas, kurio negalima 
išbudini. Tuomi miestu yra 
Hoosick Falls, N. Y. Jau ke
lis sykius buvo apie Hoosick 
Falls minėta “Laisvėje”.

Dabar ve ką rašo Anykš- 
tietis: “Kavaliauskas ir A- 
leksis iš E. Arlington, Vt., 
2 d. lapk. apsilankė Hoosick 
Falls dėl išjudinimo vietinių 
lietuvių, bet nieko nelaimėjo 
Visi lietuviai, išskyrus ko
kias 4 ypatas — paskendę 
girtuoklystėje. Laikraštį 
sunku prikalbinti užsira- 
šyt. Apie kokią draugystę 
nei neužsimink.

“Girdėjau, kad Hoosick 
Falls žada apsigyventi dau
giau susipratusių lietuvių. 
Hoosick Falls labai reikia 
pakviest geras kalbėtojas. 
Kitos rodos su jais nėra. Sa
lę vienas žmogus žada duoti 
veltui. Jeigu Hoosick Falls 
lietuviai rengtų teatrą, tai ir 
E. Arlingtono lietuviai prisi
dėtų. Tada mums pigiau at
sieitų. Taigi mums reikia 
susidėt išvien, o męs daug 
ko naudingo galėsime at-

Knygų apžvalga.
“Giedros” kalendorius 1914 

metams.
Daugelis “Laisvės” skaity

tojų bus matę “Giedros” 
kalendorių, paruoštą 1913 
metams. Tai vienintėlis tik
rai darbininkiškas Lietuvos 
darbininkų kalendorius.

Šiuomi laiku Lietuvos 
darbininkai visiškai neturi 
sau dvasiško maisto. Tiems, 
kuriems išpultų tuomi rū- 
pinties, visiškai nesirūpina. 
Jie daugiau pagelbsti pirm
eiviams, ne kaip saviškiams. 
Jeigu ne rygiečiai, vargiai 
Lietuvos darbininkai būtų 
turėję sau atsakantį kalen
dorių. Gaila, kad savo re
cenziją apie “Giedros” ka
lendorių reikia pradėti nuo 
papeikimo, bet tai neišven
giama priedermė.

Šių metų “Giedros” kalen
dorius geresnis, pilnesnis, 
turtingesnis, negu pereitų 
metų kalendorius.

Kalendoriuj randame ge
rų eilių. Nekurios iš jų yra 
jau seniau kur nors tūpu
sios, bet yra ir naujų. Žy
mią vietą tarpe “Giedros” 
poetų užima Adomas Juoda- 
dasis amerikiečių publikai 
mažai težinomas, vienok tai 
žmogus, kurį laukia puiki 
ateitis.

Iš beletristikos randame 
Multatulį vertima. Smuike
lio “Vargšą”, J. PI. “Auką,” 
“Klajūną”.

Analfabetas pagamino 
raštelį apie Duonelaitį, o 
Tėvelis apie Simaną Dau
kantą. Abiejų tujų rašyto
jų 1914 metais išpuola jubi- 
lėjus.

Nuobodulis surinko žinių 
apie lietuvių teatrą.

S. D. straipsnis “Skaitymo 
Programėlė” yra labai nau
dingas, nes nurodo visą eilę 
knygelių, iš kurių galima 
sistematiškai prasilavint.

Labai geras straipsnis 
“Atgalion Pažvelgus”. To
nais nurodoma, kiek daug 
pažengė lietuvių visuomenė 
pirmyn, palyginus su tuo, 
kas buvo prieš 10 metų. 
Perskaičius tą straipsnį, įgi- 
ji įsitikinimą, jog nuliūsti 
nėra ko, nes męs smarkiai 
progresuojame.

Naujos dovanos “Lai 
svės” skaitytojams.

Draugai ir Draugės!
Męs norėtume, kad kož- 

nas mūsų skaitytojas iki 
naujų metų prikalbintų dėl 
“Laisvės” naują skaitytoją. 
Tas duos mums progą page
rint “Laisvę”.

Kožnam 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

venimas — Barabošius.
3) Griuvėsiuose — puiki 

K. Jasiukaičio apysaka.
4) , Moterų padėjimas bei 

lytiškas klausimas Evange
lijoj ir apaštalų laiškuose —

5) Macochas.
6) Lekcijos apie atskyri

mą ženklų.
„ Pasidarbuokit sau ir 
mums!

“Laisvės” Išleistuvė.

Liet. Mot. “Apšvietus” Dr-ja
Rengia puiky

TEATRĄ
Kuris atsibus

Nedeiioj, 7 Gruodžio’13
Scenoje statoma 5 veiksmy drama

“ORLEANO MERGELE”
M. Meldažio Svetainėj 

2?42-44 W. 23rd PI., Chicago, III.
Pradžia 5-tą vi.!, vakare

ĮŽANGA 35c ir augščiau.
Gerbiamieji ir gerbiamosios. Malo

nėkit atsilankyti kuoskaitlingiausia j 
musy parengtą vakarą, nes manom, kad 
busit pilnai užganėdinti. Veikalas yra 

1 gana žingeidus ir užimantis, iš atsitiki
mo 500 mėty atgal. Kviečia.

“ApŠvietos” Komitetas. 
Tikietus galima iftkalno nusipirkt! feioae vietoae: 
A. Olazewskio Bankoje, J. M. Tananevičio Ban
kine, Z. S. Mickevičių. 2342 So. Ixjavitt Bt.. J. II- 
uaudn, 1841 S. Halsted st., Bagdliuno Bankoj, 
2334 So. Oakley.

SKAITYTOJAMS
Meldžiame visų tų 4‘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
ti nė j imą sulaikyti.

“L.” Administracija.

ŠTAI K A 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 $262,500.00.
3. Atlieka dalykus sąžiniškai ir mandagiai.

-•------ ---Kalba Lietuviškai ^
SIUNTIMAS PINIGŲ. LAIVAKORTES. VISOKl DOKUMENTAI.

Lietuvių Skyriaus Vedėjas A. PEJTRATlisk
1 x .1 ■ L

Atdara: nuo nuo 9 r. iki 8 vak. subatomU Ir pa n odeliais, šiaip n no 9 r. iki 4 po plet.
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VIETINES ŽINIOS

ŽIEMINIAI KOSULIAI

SEVEROS BALSAMAS

1.00

TEATRAS 1.25

MARIJA MAGDALIETe

LIAUDIES DAINOS

LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 15c,

prasikaltę

PASAULIŲ RATAS 25c

GIEDROS KALENDORIUS

MEILĖS KARŠTLIGĖ
50.000 Kataliogų DYKAI!

ŽENYBA ir žmogaus gyvenimo siek. 10c

Pranešimas Montello
GYVENIMO BANGA

Aptiekorius ir Savininkas

DR
Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Samdome darbininkus

SKAITYKIT ir PLATINKIT
LAISVĘ”!25 Second St.

bonka 
kvorta 
kvorta 
kvorta 
bonka

bonka 
bonka 
bonka 
bonka 
bonka 
bonka 
bonka 
bonka 
bonka 
bonka

1.15
1.00

1.00
1.05
1.00

THE ] 
MACIO I 
SIUNTI

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

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

Istoriška 5 Aktų Drama iš 
Kristaus gyvenimo.

JĖZAUS DRAUGIJA arba jezuji

Lietuvos Sūnų Draugystės susirin
kimas atsibus 21 d. gruodžio (Decem
ber), 1913 m., svetainėj Central Hali, 
220 Broadway, Chelsea, Mass. Prasi
dės 2:30 vai. po pietų. Bus rinkimai 
viršininkų.

Severos gyduolės parduodamos aptiekose visose vieto 
se. Jeigu jysy aptiekorius negalėtų jums jų pristaty 
ti, parsitraukite stačiai nūs mus.

yra paprasta liga. Nievienam iš kenčiančių 
bus smagu sužinoti, kad

Neužmirškite ateiti suba- 
toj, 6 d. gruodžio, pažiūrėti, 
kaip loš “Mariją Magdelie-

Reikalaudami knygų, rašykite se 
kančių adresu:

bonka 1.50 
bonka 1.50 
bonka 1.25 
bonka 1.00 
bonka 
bonka 
bonka 
bonka 
bonka 
bonka 
bonka

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

MOKSLAS . RANKŽINYSTĖS arba 
kaip pažinti žmogaus praeitį ir at-

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

bonka 
bonka 
bonka 1.26

Parašė P. Heyse’s. 
Stato scenoje LSS. 66 kuopa 

So. Boston, Mass.

GREIČIAUSIAS PAMOKINIMAS
ANGLIŠKOS KALBOS” ... 25c.

DUDLEY ST. OPERA 
—HOUSE— ..

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

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

Hyde Parko lietuviai! Pas 
jumis labai, labai retai bū
na prakalbos. Taigi, keli ge
ri lietuviai sumanė surengti 
S rak albas ant 7 d. gruodžio, 

lalbės J. Smelstorius ir V.
Jakštys.

Būtinai ateikite. Pradžia 
2 vai. po pietų. Prakalbos 
atsibus Liberty Hali, ant W. 
River st.

yra svarbiausi gyduolė nuo kosulio. Nu
malšina suerzinimus gerklėje ir tuomi atneša 
labai mielą palengvinimą ir ramumą pacijentui, 

Kaina 25 ir 50 centų.

REVOLIUCIJOS ATBALSIAI. Dai 
lūs apsakimėlis iš revoliucijos lai

Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.

So. Bostone tveriasi koo
peracija. Jau buvo ir pir
mos prakalbos. Kalbėjo F 
Bagočius ir J. Neviackas 
Žmonių buvo daugybė. Na
rių prisirašė 69.

Pirmininku išrinktas V 
Jakštys, prot. sekr. M. Bal
čiūnas, fin. sekr. J. Valuko- 
nis, kasierium J. Neviackas

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

AL. STF.PONAITIS
184 Atkins Avenue, Brooklyn, N. Y

Sekančiame “L.” N-ry bus 
pranešimas Cambridge’iaus 
ir Brightono lietuviams apie 
reikalingumą svetainės.

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

bonka 1.00 
bonka 1.00 
bonka .75 
bonka .75 
bonka .85 
bonka .85 
bonka .75

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

Čenstakavo .Klioštoriaus Slaptybės 
arba kruvini Domazo Macocho dar

bai. Su paveikslais.................. 15c.

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

Subatoj, 6 d. gruodžio (Dec)
1913 m.

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.

Dideliame ir gražiame 
teatre

Aš užlaikau Columbios gramafonus au lietuviš
komis dainomis, kurias išgieda labai gražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainei*. Re
kordai yra padaryti stipriai ir gali 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 
didelį puiku katalogą, kuriame rasit visokiu ma
sinu su trubomis ir b* trubu.

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

Kreipkitės šiuo adresu:

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

dėl gelešinkelių, Canador: 
fabrikų ir farmų.
United States

Employment Office
43Portland st., Boston,Mass.

Naujos Mados
GRAMAFONAl 

$20 vertes mašinų atiduoda tik už $17

30 d. lapkr. aš buvau kū
muose. Nuėjau pas kun. Ži
linską. Ten buvo ir daugiau 
žmonių. Visų vaikus pakrik
štijo, o mane paliko ant pas- 
kutinos. Priėjęs, paklausė: 
“o tu, raudonkakli, kaip ta
vo vardas?” (Aš turėjau 
raudoną kaklaraišį). Sura
šė metrikas ir, dar nepakrik
štijęs vaiko, liepė užmokėti 
Aš daviau $1.00. Tuomet ji
sai trenkė pinigus į žemę ii 
pasakė: “Ubage cicilike, jei 
gu neturi pinigų, tai neik į 
kūmus!” Tuomet aš doleri 
atidaviau vaikui. Kunigas ir 
jam išrovė iš rankų ir davė 
savo dolerį.

Dabar aš pasakysiu, jog 
krikštynos man nei cento 
nekaštavo,^nes turėjau rau
doną kaklaraišį. Dar kuni
gas pridėjo vaikui dolerį.

. D. Kontrimas.

Nepamirškit reikalauti nuo aptiekoriaus, kad Jums duotų egzempliorą 
Severos Lietuviško Kalendorius 1914 metams. Jis nieko nekainuoja. 

Jeigu negalite gauti jo aptiekoj, rašykit tiesiogiai mums.

Vyno, Visokių Likierių, Dektines, Rusiškos “Monopolkos” 
Šampano, Alaus, Eliaus ir visokių importuotų gėrimų.

DUOSIM PUIKŲ KALENDPRIŲ.
Jei nori sveikų gėrimų ant Kalėdų, kurie tavo sveikavai nekenktų, ta 
ateik pas mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir i 
atsiveši. Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus 
o męs prisiųsim orderius per expresą. Rašykit lietuviška šiuo adresu

AUDĖJAI.”. Puikus veikalas. 50c

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) 
čia 70 c.

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

Pinigus siuskit pačtos ženkleliais šiuo adresu,

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

1.00 
1.00 

" bonk. 1.00 
“ bonk. 1.00 

Ispaniška* 1.00 
bonka 1.00 
bonka 1.00 
bonka 1.00 
bonka .75 
bonka .75 
tanka .75 
tanka .50 
tanka .75 
tanka .50 
tanka .50 
tanka .50 
tanka .50 

tanka .75
Kentucky

Susirinkimas Lietuvių 
Kooperacijos.

So. Bostono kooperacijos 
susirinkimas atsibus utar- 
ninke, 9 d. gruodžio, 7:30 
vai. vakare Lietuvių svetai
nėj, kampas E ir Silver sts.

Visi nariai būtinai ateiki
te, o ypač čarterio komisija. 
Pasakykite ir kitiems na
riams, kad ateitų.

Pirmininkas
V. Jakštys.

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)

PLAUČIAMS
1-4 M ■ ■ O /

Ir taip, Labdarystės Drau
gija jau naujus viršininkus 
išsirinko sekantiems me
tams. Kaip žinoma, pasta
raisiais mėnesiais Labdarys
tės Draugijoj buvo daug 
triukšmo. Jurgeliūno klap
čiukai varė joje agitaciją, 
pragaištingą dėl visų tikrų 
pirmeivių ir naudingą dėl 
Tamošiaus. Jurgeliunas. 
žinoma, buvo ištatytas ant 
pirmininko, bet, nabagas, 
prakišo.

Prezidentu išrinktas J. 
Neviackas , “Laisvės” bend
rovės pirmininkas (gavo 105 
balsus, o Jurgeliunas tik 90). 
Kandidatai ant vice-pirmi- 
ninko gavo lygų skaitlių bal
sų, taigi bus dar antras bal
savimas. Protokolų sekre
torium — Balčiūnas, iždi
ninku — Sangaila, finansų 
sekretorium — Gendrolis.

Board direktoriai liko: K 
Pratapas, J. Slifkovski, J. 
Povilonis, J. Galinis ir A, 
Komičius.

Pabaigusi kuesą Woman* .Medical 
College, Baltimore, Ml. &

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 2 
gimdymo, taipgi suteikia visokia* rodąs ir Js 
pagelbą invairioae moterų ligose. 2

F. Stropiene,^^,’*’.’. l
SO. BOSTON, MASS. •

Važiuokite į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA

Tiesiog iš Bostono už pigiausią kainą ir 
didžiausiais laivais, ant kurių yra ge 
riausis 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. Rettenberg, 115 Salem St., Boston., 
arba pas kitus mūs užtvirtintus agentus 
Suvienytose Valstijose arba Kanadoje

Išoiųr.dink šiandien ti'.tn 
vieną dolerį, o aptuix .- 
Edmundo Steponaičio r..š 

kuri privalo r; s 
įname liet'.;vi.;ka 
jaunųjų rašytoj; 
, kurių visų pir 
er.es sąmones, b<

PAINEXPELLER”
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
bo pagelbės kaipo akrutas sudaužytas 
ant skalu. Ar kenčiate skausmus Reniu* 
lizino, Neuralgijos, Užsišaldymo ir 1.1, 
tada pamėginkite pora sykiu sutepti su

PAIN E X P E LEKIU,
PABOVENCZIA1S NAMINIAIS VAISTAIS.

Gaunama visose apt iekose už 25 ir 50 C.
F. Ad. RICHTER & CO., 215 Pearl st Now York.

Qemyklt ant ant įkerto — *cnkto ap&niyoVm*.

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

7 d. gruodžio, nedėlioj, 10 
vai. ryte bus susirinkimas 
207 LSS. kuopos Lietuvių 
Svetainėje. Malonėkite at
silankyti su naujais nariais.

Sekr. V. Zaperiackas

26 žmonės žuvo liepsnoje, 
kada 3 d. gruodžio iš ryto ki
lo gaisras “Arcadia lading 
house”, po N 1202 Washing
ton st. Tokios ugnelės, ku
ri tiek daug aukų būtų pra
rijusi, dar niekuomet nebu
vo, kaip Bostonas senas. 
Miesto majoras apskelbė, 
jog bus daromas tardymas.

Daugelis žmonių sužeista 
ir sutrenkta. Nekurie iš jų, 
veikiausia, mirs. Baisiau
sia panika apėmė visus, ka
da patirta apie gaisrą. Dau
gelis šoko, mirtiname išgąs
ty, per langus.

Namas neturėjęs visų ap
sisaugojimo įtaisų. Tokių 
namų Bostone yra kelios de
šimtis.. Dabar, kada baisi 
nelaimė atsitiko, tai visi 
šneka apie apsaugojimą, bet 
pirm nelaimės visi tylėjo, 
nors panašių tragedijų buvo 
ne viena.

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 bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stubej, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojaus.

I P Tmnila 822 Washington SU 
Joi . 1 UMllld, BOSTON. MASS:

TRIS GEROS KNYGOS: *

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

DACAIII III DATAS Astronomiška kny-• /AO/V U 1_<1 IV'* 1 apioeaulQ, žemę,
ir kitas planetas, Su paveikslėliais............................

MEILES karštlige knygelė apie 
meilę................................................................................. ....

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c

Nauja Lietuviška 

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome ge
riausia S IU V A M A S 
MAŠINAS, puikiau
sius Gramafonus Ir ki
tokius muzikallškus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Bai- 
sikeliuB, visokius laik

rodžius ir tam panafilus daiktus. Duodame 
lekcijas ant visu muzikališku instrumentu.

A. RAULUKAIT1S ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai «

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

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA-OLSELIS

WILLIAM ZAKON&CO.
21-23 Cross St., Boston, Mass

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

IXr.Richter’Q
UPAIN-C

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

PAIN EXPELEHIU
jei drūčiai suberšti atneš Jum tuoj 
palengvinimu ir prašalins priežastį 
skausmų. £ atlikim I op tekooe ua 2*6 e Ir 60*

F. Ad. Richter & Co.
210 PEAnl ST., NEW YORK.

A Temikit antAnkoro jgrgK k 
ženklo apsaugoimo L A

Naujų Metų.
Hennessy ♦♦♦ Francuzu Brend® tanka$L50 
Martell
A. Gallivet &. Fills 
J . & P. Leroy*** 
Jules Mulct & Co *** 
Marrett & Co ♦♦♦ 
Golden Gate Brandy 
Black & White Scotch 
Alex Ffirguson & Co., Scotch 
McDonalds Scotch 
E. & J. Roach Irish 
Canadian Club (Walker's 
Apricot Brendė geresnės rūšies tanka 
Apricot Brand®, kordialas tanka
Grušiu Brendė bonka
Slyvų Brendė “ tanaa
Kachetiner raudonas Rusiškas Vynas 
Kachetiner baltas Rusiška* Vynas b. 
Cachor 
Cerkownoje 
Don Carlos Sherry 
Geralda Sherry 
Nieport Londono Doku Port 
Spanish Malaga 
Taragona Port (Ispaniškas) 
Duff Gordon Sherry 
Spanish Port or Sherry 
Pyčiu Vynas 
Pyčiu Vynas geresnė* rūšies 
Malaga Vynas 
Grape Wine 
Aviečių Vynas 
Aprikotu Vynas 
Kordialai Meškos tankose

menam*'. SteponniH? buvo v’er.’ s iš pirr t;:n r.'.ū-.ų 
kurie dueda mums pradžią grynoj- lite’ rtūios s iove 
miaustas tikslas jau nebevien žadir.:.nsL;i t.:t v
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios irūf'.’ rzUt’jr

Tąjį dailų poezijos ir prozos rirkir.į galima gi et i t.’l

DAKTARAS IGNOTAS STANKUS
Vienatinis tikras lietuvys daktaras ir chirurgas cieloje I

Philadelphijoje. Kito lietuviško daktaro nėra mieste Phi- ff** Į
ladelphijos. Serganti netrotykit laiko ir pinigų,bet tiesiog f Į
kreipkitės ypatiškai arba laišku prie daktaro Stankaus, F
o apturėsite tikrą ir teisingą gydymą. Atmink skaityto- L
jau, jog Dr, Stankus yra baigęs didesnį daktarišką mok- Ji j
slą, kaip tai: po užbaigimui medicinos mokslo GARSIA- !
ME STEITAV1ŠKAME UNIVERSITETE, važiavo mo- į
kintisį POST GRADUATE MEDICINOS MOKYKLĄ, Į
katra yra didžiausia ir jau paskutinė didžiųjų daktarų • /wMiA I 
mokykla visame pasaulyj. Čionai specijališkai mokinosi / ///į I 
daryti visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas.Taip-
gi buvo miestavu daktaru kur praktikavojo po hošpitalių J / '/hir I I
dispenseres dienomis ir naktimis. Dabar treti metai kaip /' I 
Dr. Stankus įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ / I
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokių ligų, Atvažiuojanti iš toliaus gali pasilikti tiesiog jo 
SANATORIJOJE dėl gydymo. I

5.^’ GYDO LIGAS
Nuo skaudėjimo strėnų, sąnarių rankų ir kojų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reuma-| 

tizmo. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečiamų ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų,ant veido iri 
kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidurių, niežėjimą skuros, dedervinių, slinkimą plaukų, skau
dėjimo galvos. Visokias širdies, inkstų, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos, negalėjimo miego
ti ir išgąsčio, nuo slogų, peršalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negalėjimo valgyti ir abelnąl 
nusilpnėjimą. Visokias moterų ligas: nereguliariškas mėnesines,skaudėjimą strėnų ir paširdžių.I 
Visokias vyriškas ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą. Gydo ligas su Nekarštomis ko-| 
kios tiktai yra ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su liekarstoinis 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 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 perą nei! 
raštininkų nei aptickorių, nes jų darbas ir pagelba yra niekam netikusi prie daktariško gydy-Į 
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-| 
škjna, 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-Į 
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: 
ką jaučia savyje, kas ir kokioje vietoje skauda ir kas kenkia, tai daktaras teisingai atspės jo Ii i 
gą, o atspėjęs, pritaisys tikras gyduoles.

PADĖKAVONES UŽ IŠGYDYMĄ „^3
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 mėnesines 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 iri 
davė tikras gyduoles nuo tos ligos. Už nedėlios laiko aš išgijau ir sugrįžau namo sveika. Aš 
Steponas Baranauskis, 846 So. Front 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, padare 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, 
Helena Kopp, 497 Edgewood st., New Haven, Conn. Likosi išgydyta nuo slinkimo plaukų. Aš 
Fabijonas 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 I

1210 S. BllOAD STBKET, - - PHILADELPHIA, l’A.
Ofiso valandos: Iš ryto nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 2 iki 4, vakarais nuo 7 iki8 vai. 

Nedėliomis nuo 9 iki 11 vai. ryto ir nuo 1 iki 4 valandai po pietų.

PASARGA: Važiuojant 
iš So. Bostono, Cambridge 
ar iš kitur, reikia imti arba 
persimainyti ant Dudley st. 
karo arba eleveites ir išlipt 
ant Dudley st.

Svetaine 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.

TEISINGIAUSIA < n'T’VT’lZ A 
IR GERIAUSIA A K ! IJK K A 

lietuviAka *1

akis 
s a p ž i ū - 
& H m e

’r Pr*renkft" 
me Akinius

H. S. STOINE
Akių Sp-xijalistas

399 a Broadway
arti E Street

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas

- tas tegul prisiun- 
Kas ims 1000 laiš

kų — tam apsieis tik $5.00.
Taigi pasiskubinkit su už

sakymais.
Viršmineti laiškai yra 

gaunami “Laisvės” krautu* 
vėje.

WILLIAM F. J. HOWARD 
Lietuviška pavarde buvo 

Vincu* 1-. J. Kavaliausko* 

315 W. Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE LIKIERIŲ PARDAVĖJAI

BOSTON, AAASS.

W < T| Užsisakykite ižanksto KALENDORIUS
I t |\| I £4 I I I dovanom savo kostumeriams. Šįmet 

Į J Į < 4 1 > % JL XA.&• “LAISVES” spaustnvė turi gražiausiŲ
ir pigiausiai kalendoriy.

TIKRI GERYMAI UZ TEISINGĄ KAINĄ
Jeigu norite gėry ir tyry gėrymy: degtinės, vyno likieriv ir kordia- 

1ų, tai užsisakykite pas mus per laišką arba nusipirkite mūs sandėlyj.

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

kios ryšies jie perka gėrymus ir kiek jie tikrai prekiuoja. Męs nepasiū
lome gėrymy žemiaudtainos, kad tik pritraukti kostumerį, o paskui paim
ti brangiau už kitus gėrymus.

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

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

Specijališkai ant Kalėdų
Uarrlęon xxxx RukIu De«rtln5, kvortafl.OO 
K y. Taylor 
G. O. Blake 
Hunter Rutdu 
Kentucky Bourbon 
Golden xxxx Ruxiu 
Old Darlinir 
Duffy’* Mailt 
Penn Haven. UžpečOtyto*e bon 
Roxbury Rugiu " ."
I’enwick Rugiu 
Green River 
Rusiška Mon«polka 57 grad. 
Allash Kummel (Rusijos) 
Berliner Kummel (Vokietijos) 
Getrlde Kummel geriausios rūšies, b. 1.00 
Rusiška Višniuvka 
Rusiška Malinovka 
Višniakas smiltinoj tankoj 
Malinovka smiltinoj tankoj 
Višniakas paauksuotoj bonkoj 
Nalivka paauksuotoj bonkoj 
Pommeranzen Orange C rdial 
Creme DeMenth dailioj tankoj 
Creme De Rose dailioj tankoj 
Anistowka dailioj bonkoj 
Hollandijos Džinė 
Genevos DžinC 
Booth’s Old Tom (Anglijos) 
Booth’s High & Dry 
Borovic*ka (Ungarijos) 
Lowndes Jamaica Rum 
New England Rum 
Žytniowka
Kalifornijos Brendęs 50c 65c 75c ir $1.00 už kvortą; >2.00, $2.50 ir $3.00 už gorčių 
Bourbon arba Rugiu Degtinė $1.50, $1.75. $2.00, $2.60, $3.0o, 3,50, $4.00 ir $5.00 už gorčių. Ka 
Ufornijos Vynas, Port, Sherry, Angelica ir Muscatel 25c už kvortą. $1.00 už gorčių.

Tik ką męs aplalkėme iš Vokietijos gražlausį rlnklnj KALENDORIŲ atelnantlcoi* mc 
tams, kuriuo* duosime kiekvienum mų* kostumcriul. Pasiskubinkite, nes gali ncllkt

Atsilankykite pas mus, o užtikriname, kad iš mus patarnavimo busite užganėdinti 
“Storas su žemiausiomis kainomis”

i Akušerkai

Ii Telephone So. Boston. 845 M g 
g DR. F. MATULAITS Į 

@ 495 Broadway S
| SO. BOSTON, MASS, g
2 Valandos: 2
5 Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare, g 

Nedėliomis iki 8 vai. po piet. @
I©2)*c)<(£«t3«c)c)»:c)*c)<c)<c)a»e)M<W«

W.F.Sev ėO i. CEDAR RAPIDS 
io(MA ■




