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AMERIKA
Iš dievobaimingųjų 

gyvenimo.
Dievobaimingus parapijo- 

nus vaišina buožėmis.
“Laisvei” rašo iš Chicago, 

Ill.
18 d. gruodžio ties Frei

heit Turner svetaine galybės 
svieto. Ko gi čia tie žmonės 
laukia? Man atsako, kad 
sušauktas parapijonų susi
rinkimas ir bus apkalbami 
dalykai apie džiakoną. Žmo
nės bijosi, kad bažnyčia ne
papultų į žydų rankas. Kas 
metas skolos vis dauginasi, 
o už šventą bažnytėlę nei 
nuošimčio negalima užmo
kėti. Parapijonai sakosi 
jau du kartu buvo susirinkę 
ir vis policmonai padėję 
džiakonui.

Policmonų aplinkui keli 
tuzinai, o ir detektyvų koks 
puskapis.

Svetainėje žmonių, kaip 
silkių. Senelis, turbūt, iš ko
miteto, sėdi už stalelio ant 
steičiaus. Šalę jo ąsotis su 
vandeniu.

Tik staiga policmonas pri
puola prie sėdinčio žmo
gaus; su kočėlu kerta per 
ąsotį, kuris į šukutes subi
ro. Nutvėręs žmogų, metė 
žemyn.

Žmonės sušuko: “muša, 
muša!” Kelios moterįs čia 
susirovė su detektyvais. De
tektyvai ir policmonai, kaip 
vilkai, šoko ant žmonių, 
mušdami su buožėmis.

Tai jums, broliai, ir tikė
jimas! Už jūsų sudėtus cen
tus dabar jums patiems 
buožėmis galvas glosto.

M. Petrauskas.
Lietuvių bažnyčioj rado 

primestą kūdikį.
So. Boston, 21 d. gruo

džio. Vietinėj lietuvių šv. 
Petro bažnyčioj, kurios kle
bonu yra kun. T. Žilinskas, 
nedėldienio pavakare atras
ta primestas 15 dienų kūdi
kis.

Žmonės matė išeinant iš 
bažnyčios moterį kokią 22 
metų, šviesiaplaukę, apva
lu veidu, truputį rauplėtą.

Tai Kalėdoms dovanėlė!
Lietuvių kunigas suareš

tuotas.
“Laisvei” rašo Bizūnėlis iš 

St. Louis, Mo.
16 d. gruodžio, 10 vai. va

kare, tapo suareštuotas liet, 
kun. J. Gegotas su savo 
dviem palydovais Stečkiu ir 
Jokūbaičiu.

Kun. G. rinko aukas ant 
apveizdos Dievo bažnyčios 
ir kas davė 5c., tam davė pa
bučiuoti kokią tai blekinę to- 
rielką. Apart to, dar turėjo 
kišeniuje kryžių ir peilį. 
Kun. G. yra ženotas ir gyve
na su pačia pas savo palydo
vą S.

Antrasis gi palydovas už
laiko gertuvę ir ką sukolek- 
tuodavo, tai saliune prager
davo.

Dabar gi tie apgavikai su
areštuoti. Stečkis ir Jokū
baitis yra paliuosuoti po 
kaucija, o kun. G. nepasi- 
liuosuoja.

Pažiūrėsime, ką teismas 
pasakys. Čia turiu pasaky
ti, kad visi trįs yra karšti ir 
dievobaimingi katalikai.

Kunigas Urbonas suareš
tuotas.

M. Petrauskas rašo “L.” iš 
Chicagos:

Neprigulmingos šv. Petro 
katedros savininkas kun. 
Urbonas tapo uždarytas į 
“cypę” už kolektavimą ant 
Kalėdų prezento.

Panaši rezoliucija įnešta 
jau ir kongresai!.

Dėlei kunigo Sch mid to.
Kunigo žmogžudžio teis

mas tęsiasi. Ir jo apgynėjai 
ir jo kaltintojai reikalauja 
ekspertų, kurie išaiškintų to 
žmogaus normališkumą. Ap
gynėjai sako, kad jis nenor- 
mališkas, kaltintojai tvirti
na, kad jis buvo pilname pro
te, kada užmušė merginą.

Bus šaukiami ekspertai.
Japonai Mexikoj.

Japonija turi savo skirtin
gus reikalus Mexikoje. Ji
nai atsiuntė net savo karės 
laivus. Japonų jūreiviai, 
lydimi diplomatais, aplei
do karės laivą “Idzumo” ir 
keliauja į sostainę. Juos te
nai pasitiks su didelėms iš
kilmėms.
Sumažėjimas darbų Gary.
Gary, Ind. — Su virš 1,800 

darbininkų nustojo darbo iš 
priežasties užsidarymo plie
no dirbtuvės American 
Sheet and Tinplete Co. Kom
panija sakosi todėl uždariusi 
fabriką, nes trūko užsaky
mu.

Kitose plieno dirbtuvėse 
darbai eina vidutiniškai, 
nes tenais dar yra užsaky
mu, c

Arklių apsaugojimas.
Kansas City, Mo. — Mies

to taryba išleido priversti
ną įstatymą, kuriuo aprube- 
žiuojamos darbo valandos 
dėl arklių. Arklius nevalia 
laikyti ilgiau pakinkytus, 
kaip 12 valandų. Prasikal- 
tusiejie prieš tą įstatymą 
bus gana smarkiai baudžia
mi.

i Ar tai nepasi tyčioj imas iš 
šios šalies darbininkų? Iš
ties, arkliais pradeda dau
giau rūpinties, negu žmonė
mis.

Kaip ten nebūtų, bet to 
miesto arkliai gavo gerą Ka
lėdų dovanėlę.
V. Bergeris nesidžiaugia iš 

Wilsono politikos.
V. Bergeris, buvęs socija

listų atstovas Suv. Valstijų 
kongrese, gana juodai žiūri 
į dabartinį padėjimą mūsų 
šalyje.

Jis laukia didelių nepasi
sekimų ekonomiškoje dirvo
je. “Wilsono bankų billius 
yra naudingas kapitalistams 
ir farmeriams, bet ne darbi
ninkams. Maistas pas mus 
neatpigs” — taip pasakė 
Bergeris.
Helen Keller pritaria kovo

jančioms sufragistėms.
Atlanta, Ga. — “Moterįs 

išgaus balsavimo teises, nes 
tas joms pridera. Militan- 
tės nepasibijos bausmių. Ga
lima moterį pasodinti kalėji- 
man, bet negalima pasodinti 
kalėjiman idėją” — taip pa
sakė Helen Keller.

žydai Suv. Valstijose.
Nuo 1899 iki 1910 metų į 

Suv. Valstijas pribuvo 1,Q74, 
442. Vidutiniškai metams 
išpuola 90 tūkstančių. Dau
giausia žydų pribūna iš Ru
sijos.

Iš 100 žydų-ateivių, 43 
procentai moterų.

Dideli šalčiai.
Užėjo dideli šalčiai Chica- 

goje ir Michigan valstijoje. 
Mich. valstijoje sniego pri
snigo 10 colių storio. Taipgi 
užšalo upės ir ežerai. Chica- 
giečiai visuomet susilaukia 
pirmiau žiemos.

Darbininkų Partija Mexi
koj.

Mexico City. Miesto rin
kimuose laimėjo ramiųjų so
cijalistų partija, sumušda- 
ma Huerto kandidatus.

“Lietuva” turi juoko, jog 
šv. Petras durų nerakina, 
kol Urbonas kaucijos neuž
dės.

Gera Kalėdų dovanelė.
New Jersey gatvekarių 

kompanijos darbininkai, 
kaipo Kalėdų dovanėlę, gavo 
algų pakėlimą ant 5c. 10,000 
motormanų ir konduktorių 
ligišiol gaudavo 25 c. į valan
dą, o dabar gaus 30 c.
Susivienijimas Lietuvių Ca- 

nadoj jau gyvuoja.
“Laisvei” praneša, kad 

Sus. Lietuvių Canadoj jau 
gyvuoja. Sumanymas virto 
kūnu ir židiniu apšvietos bei 
broliškos paramos.

Pirma kuopa įsikūrė Me
dicine Hat Altą. Antroji 
kuriama Redcliff.

Dabar bus susinešama su 
kitų miestų progresyviškais 
lietuviais.
Neregiai atsižymėjo savo 

išdirbiniais.
New York. — Didžioje iš

dirbinių parodoje Grand 
Central Palace, ėmė dalyva
vimą ir New Yorko neregių 
asociacija. Neregiai išsta
tė savo audinius, divonėlius, 
šluotas ir tt.

Publika labai gėrėjosi jų 
išdirbiniais. Jie gavo auk
sinį medalį, augščiausią do
vaną už pasižymėjimą.
Buvęs majoras valkatų uni

jos garbės narys.
Indianapolis. — Hoboes’ų 

(valkatų) unija Amerikoj 
išrinko garbės nariu buvusį 
šio miesto majorą Shanką.

Minėtas garbės narys bu
vo gana žmoniškas majoras. 
Dabar jisai teatre dekla
muoja, bet užtat teisingiau 
gali sau duoną užsidirbti.
šiaurės Mexika paversta į 

“pūstynę”.
Pranešimas iš EI Paso pie

šia liūdną paveikslą šiaurės 
Mexikos. Kaimai ir kaime
liai visai nušluoti nuo žemla- 
pio, miestai išardyti ar bent 
žymiai apgriauti, mormonų 
kolionijos taip-pat žymiai 
nukentėjo.

Sako, jog tyronas Huerta 
gaus mažą paskolą Franci- 
joj. Taigi dar daugiau ga
lės smaugti žmones.

Medžioklė.
Laike medžioklės sezono 

Maino valstijoj užmušta 
2,400 stirnų, 50 elnių, 16 
meškų ir... 15 žmonių.

Iš tų nabagų žmonių 5 už
mušė netyčia, o 4 palaikė 
žvėrimis.

Bent atsimins, kad me
džiojo.
Bedarbiai reikalauja darbo.

Los Angeles. — Atstovai 
socijalistų, IWW. ir kitų or
ganizacijų pasirašė po peti
cija miesto tarybai, kad ši 
pasirūpintų duoti miesto 
darbo 35,000 bedarbių.

Pirm to buvo didelis mi
tingas.

Radiumas bus visuose 
ligonbučiuose.

Baltimore, Md. — Dr. A. 
Kelley pranašauja, jog jeigu 
radiumo mineralas, turįs 
stebuklingą gydančią spėką, 
priderės visai tautai, tuomet 
jis atpigs ir jis bus galima 
vartoti visuose ligonbučiuo
se.
Telefonas ir telegrafas dė

dės Šamo nuosavybė.
Vis didėja agitacija, kad 

telefonas ir telegrafas iš 
privatiškų rankų pereitų į 
Suv. Valstijų nuosavybę. 
Prie dabartinės sistemos a- 
merikiečiai labai išnaudoja
mi, daugiau, negu kitose ša
lyse.

UŽSIENIS
Unijistai išima pinigus 

iš skebinio banko.
Berlynas. Centrališka uni

jų valdyba nutarė išimti iš 
tūlo skebinio \banko $5,000,- 
000 savo įdėlių. ...

Priežastis išėmimo buvo 
tokia: bankų klerkai nuta
rė įkurti savo uniją. Minė
tas bankas tu o jaus išvarė 
vieną iš klerkų, kuris agita
vo už unijos įkūrimą.' Taip- 
pat bankas nedavė užtikrini
mą, jog jis nebus priešingas 
unijai.

Kiti bankai nusigando 
unijų galybės ir tuoj nusilei
do. Taigi, darbininkų mili
jonai jau ir šį tą reiškia.

Didelis skandalas lenkų 
aristokratų šeimynoje.
Poznanius (Vokietijoj), 

21 d. gruodžio. Žinomas len
kų aristokratas, grafas 
Mielžinski, Vokietijos reich
stago atstovas, nušovė šian
dien savo žmoną,; kurią už
tiko su broliavaikiu. Grafas 
paleido į nedorėlį ir į savo 
žmoną kelis šūvinius, ku
riais šie ant vietos buvo pa
kloti.

Jau seniai tarpe tos poros 
nebuvo sutikimo.

Paskui pats grafas pra
nešė apie savo darbą polici
jai.

Badas Japonijoj.
Šiaurinėj Japonijoj tūks

tančiai žmonių ~ badauja. 
Priežastis bado — neužderė- 
jimas’ryžių, kuriais japonai 
daugiausia minta.

Taip-pat labai blogai se
kasi šiais metais ir su žūkla- 
vimu.

Italijos valdžia nevelyja 
žmonėms vykti Amerikon.
Italijos valdžia išleido per

sergėjimą, kad žmonės liau
tųsi važiavę į Suv. Valstijas, 
kur juos laukia bedarbė, 
ypač žiemos laiku.

Anglijos ministerial le
kioja.

Anglijos ministerial vyrai 
nelabai baugštus. Nelabai 
jie bijosi sufragisčių. Na, ir 
oru mėgsta pąskrajoti.

Karės ministeris, pulki
ninkas Seeley, net kelis sy
kius išskrido oru ant orlai
vio. Churchill taip-pat ne
kartą lėkė oriaiviu.

Argentinos agentai.
Argentina virsta vis la

biau moderniško biznio kra
štu. Speciališki Argentinos 
atstovai važinėja po įvairius 
Europos kraštus ir giria 
Argentiną.

Panaši Argentinos misija 
važinėja šiuomi laiku po Au
striją. Matomai, jos tiks
las yra privilioti kuodau- 
giausia darbininkų Argenti
non.

Kiek žuvo lakūnų?
Apskaityta, kad nuo pir

mosios oru lekioti mašinos 
pasirodymo ligi šiai dienai 
žuvo 343 žmonės. Daugiau
sia žuvo Francijoj — nes 96, 
mažiausia Rusijoj — 21.

Dublino streiko reikalai.
Anglijos unijos norėjo su

taikinti bosus su streikuo
jančiais Dublino transporto 
darbininkais. Vienok nepa
vyko. Bosai atsisakė p rim
ti atgal darban visus darbi
ninkus.

Pagelba dėl Dublino strei- 
kierių gausiai plaukia iš 
visų pasaulio kraštų.
Popiežijai prapuolė daug 

svarbių dokumentų.
Vatikane didelis triukš

mas. Prapuolė dokumen

tas, kur yra išreikšta pasku
tinė valia mirusio kardinolo. 
Rampolos.

Pasirodo, jog nuo laiko 
mirties popiežiaus Leono 
XIII daugelis svarbių doku
mentų papuolė į negeistinas 
rankas.

Mažai, matyt, tvarkos po
piežiaus rūme.

Iš klioštoriaus pavogė 
stovylą.

Puiki bronzo stovyla, pa
daryta Bonaventūro Celini, 
prapuolė iš San Settignano 
(Italijoj) klioštoriaus.

Tą stovylą zokoninkai uo
liai saugojo per 300 metų.

Naujas karalius.
Kam laimė, tai laimė!
Pusiau laukinė Albanija 

nuo naujų metų susilauks 
vokiško- karalaičio Vilhel 
mo.

O nabagei Lietuvai nie
kas nepaskiria karaliaus.

Socijalistui nevalia bičiu- 
liuoti su karalium.

Vokietijos socijalistai 
smarkiai užsipuola ant Miu
ncheno miesto tarybos na
rio socijalisto Witte, kuris 
dalyvavo Prūsų karaliaus 
priėmime, sveikinosi su juo 
ir meiliai šnekučiavosi ke
lias minutas.

“Vorwaerts” sako, kad 
tas pasielgimas netinkantis 
ir jog Witte turi būti pa
šauktas partijos atsakomy
bėn.

Norėjo užmušti senąją 
carienę.

Kopenhagen (Danija) 
Rusijos carienė, Mikės moti
na, grįžo iš Anglijos Rusi
jon. Kada ji važiavo į Ko- 
penhageną buvo mėginta ją 
nužudytų padėjus dinamitą 
po traukiniu, kuomet trau
kinys stovėjo ant stacijos. 
Bet ant carienės laimės, tuo- 
mi laiku ji buvo išėjusi ant 
stacijos.

Pakištas po traukiniu di
namitas ekspliodavo ir su
žeidė kelis žmones.

Sykiu su ja važiavo kuni
gaikščiu tė Ksenija.

Senoji carienė Marija yra 
didelė atžagareivė.
Vokiečiai mokins turkus.
Prie senojo'Turkijos sulto

no, Turkijos kariumenę mo
kino vokiečių aficieriai. Vie
nok turkai pralošė paskuti
nę karę. Virtus Turkijai 
konstitucijos šalimi, didesnę 
įtekmę turėjo francūzai ir 
anglai .

Dabar vėl grįžta senovė. 
Turkijos pulkus mokinti pa
kviesta vokiečių aficieriai.

Taip, turbūt ir tęsis kol 
Turkiją nepasidalins.

Julijus Claretie mirė.
Paryžius 24 d. grd. — Mi

rė garsus teatralas, direkto
rius Francūzų komedijos 
Julijus Claretie.

Mirė žymus socijalistas.
i Konstantinopolis (pačta). 

Mirė Simanas Savartan, vie
nas iš žymiausių armėnų so
cijalistų vadovų. Jo lavoną 
palydėjo 20 tūkstančių žmo
nių.

Jisai buvo piliorius socija- 
listiškos partijos “Dašnak- 
ciutiun”.
Kooperacijos bankas pasko

lino pinigų.
Vokietijos kooperatyviš

kas bankas paskolino $75,- 
000 mažam Saksonijos mies
teliui, kuriam tie pinigai bu
vo reikalingi gaspadorystes 
reikalams. Miestelis gavo 
skolinti ant gerų išlygų. Vis
kas būtų gerai, bet bankas 
socijalistų rankose.

Baugu buržuazijai, kad 
socijalistai ir ekonomiškoj 
dirvoj jau galingi.

RUSIJA
Lenkijos žydai važiuoja 

Palestinon.
Kuopa Varšavos žydų iš

leido atsišaukimą į visur. 
Lenkijos žydus, kad šie va
žiuotų į Palestiną, į tą amži 
ną žydų tėvynę. Tame atsi 
šaukime nurodoma, kad vis 
tiek žydams Lenkijoj jau m 
gyvenimas, kadangi lenkų 
pramonė ir prekyba labai kį- 
la.

Ir išties, vis daugiau ir 
daugiau žydų apleidžia Len
kiją.

Peterburgą vanduo už
lieja.

Per Peterburgą eina Ne
ves upė. Kuomet iš jūros 
pučia smarkus vėjas, tai 
upėje vanduo pakįla ir pra
deda užlieti Peterburgo že
mesnes < gatves. Ir šiomis 
dienomis vanduo dėlei au
dros iš jūros buvo smarkiai 
pakilęs ir užliejęs kai kurias 
žemesniąsias gatves.

Pelių užpuolimas.
Kijevo gub. laukuose pa- 

“Sirodė daug pelių. Jos nai
kina visus valstiečių turtus. 
V alstiečiai, nebegalėdami 
patįs nuo pelių apsiginti 
šaukiasi valdžios pagelbės.

Prašalino gubernatorių.
Kutaiso (Kaukaze) gu

bernatorių paliuosavo nuo 
vietos dėlei jo netikusių dar
bų. Svarbu gi tai, kad jį 
paliuosavo todėl, kad Kutai
so atstovas Dūmoj išrodė to 
gubernatoriaus netikusius 
darbus. Tai pirmas augštas 
valdininkas, nukentėjęs dė
lei Dūmos darbavimosi.

Radijaus jieškos.
Radijaus mineralų ketina 

jieškoti Rusijoje Mokslo 
Akademijos fizikos - mate
matikos skyrius. Tam tiks
lui nutarta prašyti vyriau
sybės paskirti per trejus 
metus 1,695,000 rubliu.

Latvių rašytojų draugija.
Latviai rašytojai sumanė 

sutverti savąją literatų 
draugiją. Jos tikslas vieny
ti latvių literatus profesio
naliniais, kultūriniais ir me
džiaginiais ryšiais, suteikti 
pašelpą reikalaujantiems li
teratams ir tt. Spalių 20 d. 
buvo Rygoje pirmasai tos 
draugijos sumanytojų susi
rinkimas dr-jos įstatymams 
apdirbti.

Priešalkoholinis institu
tas Peterburge.

Žmonių sveikatos reika
lais besirūpinanti komisija 
priėmė įst. sumanymą 
įsteigti Peterburge prie psi
cho - nevrologijos instituto 
priešalkoholinį institutą. 
Šio instituto tikslas būsiąs 
surasti mokslo metodai ko
vai su girtuoklybe.

Maras.
Maras Kirgizų tyruose vis 

dar neišnyksta, nežiūrint į 
stropiausias vyriausybės ir 
gydytojų priemones. Lap
kričio 16 d. susirgo dar vie
nas žmogus, mirė 16. Tebe
serga 29 žmonės.

Išeiviai grįžta.
Rusijos išeiviai vis dau

giau ir daugiau pradeda iš 
Amerikos grįžti. Štai nese
niai sugrįžęs iš Amerikos 
garlaivis “Car” atgabeno 
vienu kartu ligi 700 emi
grantų. Matyt, nekokie 
pyragai Amerikoje.

Marijavitai inažinasi.
Marijavitų Varšavos mies

te buvo 1910 metais 7,002 
žmonės, o 1911 metais—tik 
2304 žmonės,

LIETUVA
Tamsus vilniečiai.

Širvinta (Viln. apsk.) 
miestelis vienais žydais ap
gyventas . Širvintiečių tam
sumas neapsakomas. Mies
tely yra 14 aludžių, 2 restau- 
ranai su monopolium — juk 
vis tai žmonių tamsumu pa
laikomi. Be to, nėra tos a- 
ludės ar krautuvės, kur ne
tarnautų krikščionįs. Lie
tuviai čia sugudėję, apie 
laikraščių skaitymą negali 
būti ir kalbos. Lietuvius 
pravardžiuoja “pagonais”, 
ypač šiek-tiek apsišvietu
sius. Apie draugijas ir gir
dėt nesigirdi. Bet kur jiem 
ir galvoti apie draugijas, 
kad jie visą savo turtą kar
ei amose palieka.
Lietuvių kalba telegramos.

“L. Ž.” rašoma:
Šių metų liepos mėnesį A- 

nykščiuose padaviau į Šiau
lius lietuviu kalba ir raidė
mis telegram n Pristatė ją 
ietuvių kalba, bet rusų rai

dėmis. Padaviau Vilniaus 
apskričio pačto ir telegrafo 
viršininkui skundą. Praėjus 
kiek laiko, iš jo apturėjau 
pranešimą, jog mano tele
grama liko iškraipyta de ža
ravusio nuo Panevėžio pusės 
valdininko Šiauliuose ir jog 
jis tą valdininką administra- 
tyviškai nubaudęs.

Teko man girdėti, kad 
šiandien Lietuvoje telegra
mų lietuvių kalboje visai ne
priima. Tai, matomai, vie
tinių valdininkų prasimany
mas.

Iš Kronių padanges.
Kruoniuos (Trakų apsk.) 

jau 3 metai gyvuoja “Blai
vybės” skyrius. Pinigų tu
ri apie 400 rub. Norėjo 
skaityklą atidaryti, bet val
džia neleido. Šįmet įsikūrė 
Moterų draugijos skyrius. 
Išsirašė iš Maskvos karštu
vus vilnoms karšti už 180 r. 
Kruony žmonelės po truputį 
kruta. Kruoniečiai 4 mėne
siai, kaip aludžių nelanko. 
Prieš tai žydeliai veždavo a- 
laus per savaitę po du kartu 
arba ir dauginus, o dabar ve
ža tik 1 kartą per mėnesį. Į 
viensėdžius žmonės skirsto
si. Lapkričio 10 d. žemie
čių viršininkas užtvirtino 4 
sodžių nutarimus eit j vien
sėdžius. Kruony yra 3 mo
kyklos ir visos pilnutėlės 
prikimštos vaikų.

Kratos.
Anykščiuose (Ukmergės ap
skričio) buvo daug kratų. 
Jieškojo kaž kokių ekspro- 
prijatorių. Visų vis klausi
nėjo ar neturi kas kokių laiš
kų. Knygininkui Laskaus- 
kui dargi batuose žiūrėjo, 
bet ir ten nieko įtariamo ne
rado. Žmonių kalbama, kad 
tai pačte buvęs gautas laiš
kas tik su viena kaž kokia 
raide, o tame laiške buvę pa
rašyta, kad Anykščiuose bū
sianti eksproprijacija (plėši
mas). Kitų gi sakoma, kad 
ta eksproprijacija kai-kam 
tiesiog prisisapnavo. Buvo 
ir suimtų, bet juos greit pa
leido. Spėjama, kad kaž-kas 
kam tai norėjo atkeršyt, tai 
ir paleido tą paskalą.

Ką Rusijos valdžios tar
nai veiktu, jei nebūtu kra
tų?

Apvogė bažnyčią.
Laikraščiai rašo, kad ap

vogė Jurkūnų bažnyčią Ra
seinių apskričio. Smulkme
nų nežinome.

Na, o kur dievas tuomet 
buvo, kad nc~' ’ 
gi?

wHHBH
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Kalėdos
Malonus linksmumas, o 

gal ir geriausias laikas visų 
metų užstojo. LMkas, kada 
žmonės mąsto, kad ką gero 
padarius kitiems, kada susi
traukusios kaktos persikei
čia ant malonios, saldžios 
šypsos.

Laikas, kurį nuvargintie
ji atmena, jog įtekmė Kris
taus - kūdikio suminkština 
žiauriausias širdis, jog jo 
atviras žvilgėsis randa 
džiuginantį atspindį kiek-

• vienoj-sieloj.
Laikas, kada maži ir di

deli mąsto, kaip nustebinti 
kitą savo širdingumu, broli
škumu ; laikas, kada sutau- 
pinimai ir pačėdumai išlei
džiama ant ko tai, kad pa
darius ką laimingu. Nėra 
veidmainystės ir tai vis su 
atvira širdžiai

Laikas, kada mėlinakės 
ar juodakės sirenos dabinasi 
gražiausiais aprėdalais, kad 
atkreipus ant savęs atydą 
tų, kurie dar ne pilnai pasi
nėrę gilioje meilėje.

Laikas, kada klerikalai 
anksti rytmetyje, keliais be- 
mau rodami apie altorių 
šventą, dėkavojo Kristui-kū- 
dikiui, sūnui dievo, kad pa
sekmingai socijalistus per
galėjo, po kojom sumynė; 
laikas, kada turčiai ir jėzui
tai, betuštindami šampano 
ir likerio butelius, pasigeria

• ir, girti būdami, šaukia, 
linksminasi, kad “jis” užgi
mė, o “didžiojoj pėtnyčioj” 
jį nukryžiavoja ir dangun 
pasiima.

Ar tai nelinksmas laikas 
tos Kalėdos?

Ar matote tą žmogų ten 
su šypsą ant jo veido? Jis 
tik ką pasakė “linksmų Ka
lėdų” kitam žmogui. į kurį 
nebuvo prataręs žodžio per 
ilgus mėnesius, o ryto vėl 
nekalbės su juom!

Malonus, linksmas lai
kas! Laikas, kada brolybė 
ir meilė artymo žydi, kaip 
tos gėlės visame pasaulyje, 
laikas, iš kurio priežasties 
velnias ašaras lieja, o ange
las šypsosi, džiaugiasi. Lyg, 
kad angelui pritardama, 
džiaugiasi ir ta juoda naktis, 
kada diena išnyksta ir skais
ti plieninė dangaus spalva,su 
pagelba dievo, perskelia de- 

- besius ir siunčia žemyn šal
tąjį, šiaurinį vėją, kad su- 
šaldžius, ne,... kad su
šildžius alkanus, pusiau nuo
gus, ligūstus žmones.

“Santaika ant žemės gera 
bus žmonėms”, skamba pa
siuntimas dviejų tūkstančiui 
metų atgal; ir tai neužmirš
tantis pasiuntimas. O gal 
kas pasakys, nėra santaikos 
toje dienoje? Nėra links
mybės?

Linksmų Kalėdų!
K. Amalas.

nušovė švogerį ir atkreipė 
ginklą prieš save.

Dvylika saužudysčių per 
24 valandas! 5 žmonės no
rėjo nusižudyti, bet juos lai
ku sugavo. Keli žmonės su
degė, kelios bombos sprogo, 
buvo keli apiplėšimai.

Ir tat: “ramybė geros va
lios žmonėms”. Ne ramybė, 
bet pekla dabar viešpatauja.

Bostonietis.

Bedarbe ir kova
su ja.

(Iš “Strahdneeks”

vimas atsibūna nepaprastu I viršų, tai jie pasiųs dievą iš- Į V. Paukštys. 
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Ramybe geros valios 
žmonėms.

valios“ Ramybė geros 
žmonėms!” — šaukia šios 
gadynės fariziejai ir išnau
dotojai.

Pažiūrėkime dabar, kokia 
yra ta “ramybė” tikrame, 
reališkame gyvenime, o męs 
pamatysime, kad tai ne ra
mybė, bet pekla.

Paimkime New Yorko gy
venimą 18 dieną šio gruo
džio mėnesio ir suskaityki
me saužudysčių atsitikimus.

Tomas Benedict iš Brook- 
lyno nusižudė.

Basilius Burrows iš Man
hattan nusišovė iš revolve
rio. Priežastis — biednystė.

Emilius Hausen nusišovė 
priešais liuosybės stovylą.

Mrs M. Armstrong nusi
žudė gesu. Priežastis —bied
nystė.

Tokiu pat būdu nusižudė 
Siegel iš Brooklyno.

J. Smith iš Bronxo nusižu
dė.

Nelaimingas gyvenimas 
buvo priežastim nusižudymo 
R. Quinlano ir J. Kustikvi- 
čio.

J. Connoly pasikorė.
Rocky Point atrasta pasi

koręs žmogus.
Mount Vernon policijos

* *’ japonas 
Schmidtas

Kasgi iš darbininkų neži
no, ką reiškia bedarbė? Juk 
šaltis, badas, ligos ir dauge
lis kitų nelaimių eina sykiu 
su bedarbe. Vienok bedar
bė, nežiūrint tų blogų pasek
mių, yra kapitalistiškos 
tvarkos paprasta apraiška. 
Mat, pramonijos pakilimas 
ir nupuolimas,begalinis besi- 
svarstymas prisitaikinti rin
kos reikalavimams, reika
lauja didelės darbo spėkų 
rinkos, kur būtų galima ras
ti užtektinai liuosų rankų, 
kas galėtų užgalnėdinti kapi
talo reikalus.

Nuolatiniai pakeitimai ir 
pagerinimai technikoj, nauji 
darbo būdai kasdieną pra
šalina iš fabrikų naujas ar
mijas darbininkų ir įstumia 
juos bedarbių eilėse. Kapi
talo organiškosios dalįs — 
prietikiai tarpe pastovaus 
kapitalo, mašinų, neapdirb-1 
tos medegos ir darbininkų 
algų — su kiekvienu pageri
nimu neša naudą tik pir
mautajam. Todėl šalies pra- 
.nonijai išsiplatinant ir kį
lant, vis labiau mažinasi joje 
dirbančių darbininkų skai
čius. Bedarbė lieka kasdie
nine ir chroniška apraiška. 
Darbo spėkų rinka esti pri
pildyta net ir tuomet, kada 
oramonija puikiausia žydi. 
Pavyzdžiui, 1895 m. Vokieti
joj, kada pramonija jau bu
vo atsigavusi nuo buvusio 
pradžioj 90-tų metų ekono- 
ninio krizio, liepos mėnesyj 
bedarbių buvo 299,352 žmo
nės. Išviso tada Vokietijoj 
buvo 15į milijono bedarbių. 
Taigi 1,89% iš visų Vokieti
jos darbininkų buvo be dar
bo ir duonos. Žiemos laike 
bedarbių skaičius dar dau
giau padidėjo. Tais pat me
tais gruodžio mėnesyje bu
vo jau 771,005 bedarbiai. 
Taigi 4,88% arba nuo kiek
vieno 100 darbininkų veik 5 
buvo bedarbių eilėse. Tai 
tokia abelna Vokietijos be
darbių skaitlinė. Bet daug 
blogesnis paveikslas pasiro
do, jeigu męs atskirai žiūrė
sime į didesniuosius pramo
nijos centrus, kur sutraukta 
didelė didžiuma proletarų. 
Pavyzdžiui, miestuose, kur 
yra nemažiau 100,000 gyven
tojų, vasaros laike buvo be
darbių 4,85%, o žiemos laike 
7,42% iš visų alginių darbi
ninkų.

Kapitalistiškas gamini
mas esti laikas nuo laiko už
gaunamas ekonominio kri
zio, kuris yra taip-pat neiš- 
vengtinas šios tvarkos rybo
se, kaip diena ir naktis, šilu
ma ir šaltis gamtoje. Krizį 
pagimdo pačioj kapitalistiš
koj tvarkoj esančios spėkos. 
Gaminimas yra tvirtai suor
ganizuotas ir atsibūna pagal 
tam tikro anksčiau išdirbto 
pieno tiktai fabriko j ir dirb
tuvėj, bet ne draugijoj. Čia 
jį “veda”, “nusako” ir “val
do” ikišiol žmonių norui ir 
siekiams nepaduotos spėkos. 
Kapitalistas gaminime tvar
kosi pagal profitą. Jeigu 
tavorų kainos užganėdinan
čios, geros, tai atskiras savi- 
ninkas-kapitalistas daro vis
ką, kad nuo turtingo pelno 
stalo įsidėti kuodaugiausia 
savo kišenėn. Dėlto jis pra
platina išdirbystę, "pagerina 
darbo įrankius, įveda naujus 
darbo būdus ir tankiai, kad 
pasiliuosavus nuo konkuren
tų, griebiasi net kriminali
nių prasižengimų.

Spekulacija kįla, kaip ant 
mielių. Kiekvienas kapita
listas rūpinasi pristatyti ant 
rinkos kuodaugiausia tavo
rų ir už pigesnę kainą. Ga
minimas, pirkimas ir parda-

greitumu. Galų gale, tame 
nepaprastam darbo, pirkimo 
ir pardavimo greitume susi
daro laikotarpis, kad viskas 
turi sustoti. Pasirodo, jog 
pagamintų produktų yra 
perdaug, kad rinka jau ne
begali jų apryti. Tada užei
na panika. Apivarta susi
mažina, rinkos užverstos, 
produktai stovi neparduoti, 
grynų pinigų negaunama, 
kreditas puola, fabrikos sto
ja ūžę, darbininkų minioms 
nėra duonos... Bankrūtas 
seka paskui bankrūtą —taip 
maž-daug harekterizuoja 
ekonominį krizį Engelsas. 
Su užstojimu krizio, bedarbė 
lieka abelna ir apima taip 
milžinišką plotą, kad net 
turtingosios klesos yra pri
verstos atkreipti į tai nors 
mažą atydą. Laike krizio 
1893 metais" Massachusetts 
•valstijoj buvo bedarbių me
chanikų ir jiems padedančių 
darbininkų 30,7%. Kai-ku- 
riuose sezono darbuose be
darbių skaičius daėjo net 
virš 60%.

Tokiu būdu bedarbė prie 
dabartinės ekonominės sis
temos yra paprasta ir neiš
vengiama apraiška. Kar
tais ji būna didesnė, o kar
tais mažesnė. Pramonijai 
kįlant ji pasididina žiemos 
laike, kada baigiasi darbai 
sezono darbininkų, nupuola, 
kada vėl sezono darbai pra
sideda. Augščiausį laipsnį 
ji pasiekia krizio laike.

Jeigu bedarbės priežastįs 
gludo dabartinės ekonomi
nės sistemos pamatuose, tai 
aišku, jog ją prašalinti gali
ma tiktai panaikinus pačią 
dabartinę sistemą ir jos vie
ton įvedus socijalistišką 
tvarką.

Tačiaus su bedarbės pa
sekmėmis — badu, šalčiu ir 
kitoms nelaimėms, kurios 
tik rišasi su bedarbe — gali
ma kovot ir dabartinės 
kapitalistiškos gaminimo 
tvarkos rybose. Ir tai męs 
būtinai privalome daryti. 
Bet apie tos kovos būdus pa
kalbėsim sekančiam nume
ryje.

Barabošius.

trėmiman!” —- pasakė jis.
Ims jau dievas ir pasiduos. 

Fe! * *
Šlisselburgo basiilij

V. Paukštys.

Laiškai pasmerktųjų mirtin

Margos mintįs apie 
viską.

Leiskite užtarti žodelį už 
vieną gerą merginą. Ji gy
vena Worcestery ir visa jos 
bėda tame, kad pasirašė po 
tuo protestu.

Ar tai būtų toks smertel- 
nas griekas, kurio niekad 
negalima atleisti?

Per tą Račkauską daug 
žmonių nelaimingais pasida
rė. * *

Sakoma, kad “moving pie
tų rs” greit pavirs dienraš
čiais. Tai bus ne raštu, bet 
paveikslu dienraščiai. Itali
joj ir Franci joj jau rodo to
kius paveikslų dienraščius.

Su pagelba telegrafiškos 
kibirkšties, męs galėsime 
gauti paveikslus ta pačia 
diena iš Londono ir Pary
žiaus ir, pavakarieniavę, ei
sime pažiūrėti, kokius špo
sus iškirto Londono sufra- 
gistės arba kaip ponas Gab
rys po Poryžių spacieravoja.

Beje, kas su tuom ambasa
dorium, kad apie jį nei gu- 
-gu ?

*

*
Istorija prasidėjo su An- (Pabaiga.)

1 • j ir kirtikliu. jr kalinio visas gyvenimas pri- 1
Dabar eina tąsa. Drąsus .. kalėjimo vyriausybės. Jeigu vieti- 
vyrai is pildančio teikėsi. J , , .. .
paliepti: nevalia kalbėt Rut- kalėjimo vyriausybe norės, tuomet ji vi- 
kui ir šidiškiui. Lai važiuo- sur suras prasikaltimus, visur suras įžeidi- 
ja ant vakacijos, koleik prieš mus, visuomet tave pasodins karceran, nu- 
tribūnalą nebus pristatyti plaks rykštėmis arba... sušaudys, nors tu 
dokumentai. užsilaikytum kuoramiausiai. Todėl kalinys

Sena šluota, o smarkiai stengiasi suprasti kiekvieną žandarą, kūno 
šluoja. Jau ir man Paukš- rell<ia labiau apsisaugoti, o kurio ne taip; 
tys pagrasė, kad ir aš iš tos kuris pilnoj prasmėj to žodžio žandaras, o 
kompanijos. Laimė, kad kuriame dar randasi nors per nago juody- 
jam dar neduota tiesa ir mą žmoniškumo, 
laikraščius valdyti. ~ . . • . ... .* * * Praslenka trįs dienos, o kalinys dar

Visi męs gauname Kalėdų n^e^° nemato, išskiriant žandarą, kuris 
dovanėles. Kongresas iš- per langelį paduoda jam valgį. Jis vis dar 
keps mums ežį pavidale nau- nesupranta, kur randasi: ar po žeme, ar 
jo įstatymo. prieš ateivius, | ant žemės, ar po vandeniu, ar viršuj debe

sių. Sulaukus ketvirtos dienos, atsidaro 
durįs ir žandarai išveda pasivaikščioti. Pa
sivaikščiojimo laikas — 15 minutų. Tuomet 
tik kalinys pamato savo “palocius”, kuriuo
se jis gyvena; tik tuomet jis apžvelgia, ko
kioj dalyj salos randasi — tai senasis kalėji
mas, kuris randasi žemėse ir tik stogas 
augščiau žemės iškilęs. Šis kalėjimas tik 
dėl 10 kalinių.

Apie kalėjimo discipliną ir aprašyti ne
galima. Ne tik kad kalinį žiūri, bet žanda
ras žandarą žiūri. Nevalia į kalinio kame
rą įeiti nei vienam viršininkui, nei vienam 
žandarui, bet visuomet turi būti du ar trįs. 
Mat, vienas įėjęs, gali kaliniui pranešti ko
kias nors “paslaptis”. Viskas nuo tavęs ap
rinkta, viskas atimta, kratos kameroj kas 
antra diena.

Iš gyvo pasaulio nieko negali sužinoti, 
nei išgirsti nei žodelio. Taipgi ir nuo kalinio 
nieko neišgirsta gyvasis pasaulis. Kai 
męs negalime susinešti su dangaus ponais 
arba peklos vargšais, taip tvirtovės kalinys 
negali susinešti su laisvais žmonėmis.

Tie visi įspūdžiai, ta visa disciplina, ko
kios nėra nei viename kalėjime, taip smar
kiai atsiliepia ant kalinio, jog jis greitu lai
ku užmiršta, jog yra pasaulis, yra žmo
nės, partijos, draugai, kurie veikia, rūpi
nasi. Jis daugiau nieko nemato, kaip> tik 
pilką dangų, pilkas kameros sienas, pilku 
šinielium apsivilkusį žandarą ir pilkus savo] 
drabužius. Ir tas viskas susilieja į vieną pil
ką, baisiai nuobodžią išvaizdą.

Tuomet kalinys pradeda mislyti: ar tik 
čia ne sapnas apie tą praeitį ? Nejaugi išti- 
kro buvo gyvenimas, buvo kova už gerovę 
žmonijos? Nejaugi yra ten kokie žmonės, 
dėl kurių reikalinga buvo kovoti?... Ar tik 
ne sapnas — tos visos partijos, tie visi drau
gai, tie visi žmonės?... Ir taip dar neseniai 
viskas prisimena?... Ar gi gali būti arti tas 
gyvenimas, kuomet jo visai nematai, su 
juomi nesusineši ir nuo jo atskirtas?

—Taip, yra teisingas gyvenimas, — at
siliepia kalinio sieloj koks tai balsas, — bet 
dėl tavęs jo niekados, niekados nebus... 
Niekados! Koks baisus žodis! Tavo gyve
nimas ant visados bus tamsus ir pilkas, ko
kį tu dabar matai...

Kuomet kalinys išgirsta savo sielos bal
są “ant visados”, tuomet prieš jį stoja, kai
po baisi šmėkla, viso amžiaus dienos, savai
tės, mėnesiai, metai! Nejaugi jie visi rei
kės pergyventi? Nejaugi jie visi reikės už
pildyti tuo pilku gyvenimu? Penki! de
šimts! dvidešimts! trįsdešimts!... Trįs de
šimts metų! Nejaugi reikės trįs dešimts me
tų gyventi?...”

Ir taip diena į dieną kankina kalinį vi
sokios mintįs. Jis pavirsta į mažą kūdikį; 
jis iš mažiausios priežasties pradeda ner
vuotis ir atbulai — džiaugtis. Kuomet jis 
gauna šmotelį muilo nuo žandaro, tuojaus 
pradeda džiaugtis ir besiprausdamas sako: 
juk nėra taip blogas gyvenimas, kaip męs 
sau persistatom, — galima dar nuo rankų ir 
veido purvai nuprausti! Pas jį tuomet atsi
randa stačiai vaikiškos mislįs, vaikiški pie
nai. Jis pradeda tikėti tam, kam amžinai 
negalima tikėti. Ir taip jo gyvenimas bėga 
diena iš dienos.

Nors kalinys visiškai atskirtas nuo gy
venimo, vienok jis ir ten atranda sau drau
gų, su kuriais pradeda gyventi ir draugau
ti — tai žvirbliai ir juodvarnės. Šie paukš
čiai ant tiek susidraugavę su kaliniais, jog 
nutupia jiems ant pečių, galvos ir iš jų ran
kų lesa duoną. Su šiais draugais valdžia ne
gina draugauti ir kalbėti. Tai vienatinis 
kalinio ramumas, vienatinis jo pasilinksmi
nimas ir vienatinė jo laimė.

revoliucijonierius, sufragis- 
tes, aziatus ir sabotažistus.

Kadangi Washingtonas 
taip-pat buvo revoliucijonie- 
ris, tai ar nevertėtų depor
tuoti bent jo grabas?♦ H*

Matau, jog man sekasi 
pranašauti. Tik spėjau pa
sakyti, kad sekanti kolekto
riai iš Lietuvos rinks aukas 
kokiam nors paminklui, ogi 
še ant tų pėdų “Lietuva” 
jau praneša, kad atvažiuos 
rinkti aukų Duonelaičio pa
minklui Tilžėje.

Tik pasakiau, jog reikia 
naujos bažnyčios, o “Kova” 
jau praneša, kad kokie tai 
Philadelphijos socijalistai 
kuria kokią tai naujos ma
dos bažnyčią. Mat, artinasi 
bedarbės, tai bus džiabas, o 
durnių dar užteks. Jais ir 
pekla išgrįsta.

Tarp tau ti šk i soči j ai i s tai 
bėga iš bažnyčios, o šiejie, 
turbūt, tautiškos veislės.* * *
\ Yya sakoma: tiek pelnys, 
kiek Zablackas ant muilo.

O nauja patarlė tokia: 
tiek pelnys,kiek Račkauskas 
su protestu.

Čiru-Viru.

Mirtis iš bado
Nesinori tam ir tikėti, kad 

turtingajam New Yorke, 
kurio restoranuose kas mie
la naktis yra pravalgoma ir 
prageriama milijonai dole
rių, žmonės vidury dienos, 
ant skaitlingai krutančių 
gatvių, miršta iš bado.

Mieste, kur darbo randasi 
dėl trijų milijonų žmonių, 
neatsiranda nė pačio sun
kiausio, nė pačio prasčiau
sio užsiėmimo dėl keliate 
vargšų, priverstų badauti ir 
be jokios pagelbės laukti 
mirties.

Nelaimingoj John’o Alfo 
šeimynoj buvo baisi tragedi
ja. Gyventojai tos šeimynos 
vedė baisią kovą su mirčia. 
Miršta iš bado tėvas ir moti
na. Kūnas senelio dar nesu
stingo, o jau ir kitas baigia 
savo gyvenimo dienas. Bute 
Alfo rasta tik trįs supuvu
sios bulves.

Jų sūnus daug ir sunkiai 
dirbo: važiuodamas iš vals
tijos į valstiją, vos galą su 
galu sudurdavę, maitinda
mas savo bespėkius senelius. 
Jis buvo Utah, Colo, Neva
da ir Wyoming valstijose; 
jis nepaisė nors ir pačių 
sunkiausių darbų — dirbo,

Eksproprijatoriai.
Kaip žinoma, pastaruoju laiku Rusijoj, 

kur tik atsitikdavo kokis nors užpuolimas, 
tai jis vis būdavo priskaitomas prie politiš
ko turinio ir pagal tuos įstatymų straips
nius, kurie yra skiriami politiškiems, tei
siamas. Iš tokių prasikaltėlių gauta labai 
įdomių dokumentų ir nekuriuos čia pa
duodu.

A Vienas, pasmerktasismirtin, rašo:
“Jūs klausiate, koks buvo mano tiks

las? Ir ištikrųjų, — koks tikslas? Išaiš
kinti aš negaliu. Aš nesurandu tų žodžių, 
kuriais galėčiau viską išaiškinti. Bet aš 
matau ir jaučiu, kad ne taip yra gyvenime, 
kaip turėtų būti. O kaip turėtų būti teisin
gai surėdytas tas gyvenimas, aš nežinau, 
arba kadir žinau, tai negaliu paaiškinti. 
Kuomet aš buvau liuosas, tai mačiau, kad 

Į žmonės visai ne tą daro, kas reikia daryti, 
bet atbulai. Keliatas metų atgal ir aš da
riau ne tą, kas reikėjo daryti, bet paskui 
numojau ranka ant visko ir pradėjau daryti 
tą, kas reikia ir kas man patinka.

“Aš neišpasakytas egoistas.ir visą savo 
gyvenimą mylėjau tik pats save. Aš vieną 
aiškiai pripažindavau: aš gyvenu, o jeigu 
gyvenu, tai dėl to gyvenimo man reikalingi 
ir pinigai. Savo pinigų aš neturėjau, todėl 
aš juos ūmiau iš ten, kur tik jų buvo. Aš 
nežinau — gal taip ir negerai elgties, bet aš 
į nieką neatsižvelgiau. Man visai nerūpi, 
kaip į tokį mano pasielgimą žiūri žmonės. 
Tu ir pats gerai žinai, jog aš už kitą nepa- 
kišiu savo gyvasties, bet greičiau nuo kito 
ją atimsiu. Aš visuomet stengiausi paverg
ti silpnesnius ir atimti iš jų tą, kas man bu
vo reikalinga. Jeigu būtų pareikėję man 
keno gyvasties, aš būčiau iš jo atėmęs, bet 
gyvasties aš nereikalavau. Tu nemanyk, 
jog aš silpnesniais vadinu beturčius žmones. 
O, ne! Pas mus ir turtuolis silpnas sutvė
rimas. Kada aš buvau liuosas, tai aš buvau 

Ldaug stipresniu už turtuolį, bet dabar aš vi
siškai silpnas, nuo manęs atėmė viską, ką 
tik aš turėjau ir dabar pasilieka man tik 
numirti”.

Tokią išpažintį rašo prasikaltėlis. Jis 
yra visai neapsišvietęs, tamsus, nesupran
ta, kaip turėtų būti surėdytas draugijinis 
gyvenimas, bet mato, kad jis nėra atsakan
čiai surėdytas, todėl eina ir plėšia, drasko, 
ima tą, kas jam reikalinga.

Antras, aštuoniolikos metų jaunikai
tis, vėl rašo:

“Prisieina numirti. O kaip norisi gy
venti, kad tu suprastum! Neišpasakytas 
troškimas gyvenimo! Tik pagalvok: juk 
dar tik aštuoniolika metų! Ar gi tai buvo 
gyvenimas? Tai buvo bepaliovos vargas. 
Juk pas mus šeimynos septynios gyvastis, o 
darbininkas veik vienas brolis. Aš dar men
kas darbininkas. Apie mane nėra nė kal
bos: kiek gi aš galėjau uždirbti? Sunkus 
buvo gyvenimas.

“Gyvenimas praslinko tamsiai, it lai
kuose, — rašo vienas pasmerktasis. — Atsi
rado koks tai gailestis praeities. Kodėl aš 
toks buvau tamsus ir nežinojau kitokio gy
venimo?... Labai gaila, kad aš taip vėlai 
supratau gyvenimą. Kodėl toks mano gy
venimas buvo tuščias? Kas mane interesa
vo? Kokie tai niekniekiai, už kuriuos da
bar ir pačiam gėda.

“Pagalinus, — baigia jis laišką, — ra
mina mane mintįs, kad anksčiau ar vėliau 
nuo to man neišsisukti. Jeigu dabar ir tap
čiau liuosas, tai prisieitų gyventi nelegališ- 
kai. O tas lengva tik tam, kuris nėra gyve
nęs nelegališkai. Prisieitų vėl užsiimti tuom 
pačiu amatu. Reiškia, vėl būčiau kandida
tas ant kartuvių.”

“Visas gerumas, — rašo trečias, — bu
vo pilnas sunkumo. Aš mačiau, nors per 
trumpą savo gyvenimą, vien tik priespaudą 
ir vargus; mačiau, kaip kiti kankinas ir 

; pats sykiu su jais kankinausi. Prie tokių 
. gyvenimo aplinkybių argi galima kas nors 

mylėti bei gerbti, jeigu jis būtų ir geras? 
, Pirmiausia aš dirbau dirbtuvėj ir tas man 

patiko. Paskui aš supratau, kad dirbu tik 
dėl turčiaus, ir todėl mečiau darbą. Nuo 
ginkluotojo sukilimo pradėjau plėšti su to
kiais pat draugais, kaip ir aš.”

“Bet ar verta eiti ant liuosybės?—klau- 
■ Į šia ketvirtasis. — Ar galėčiau aš ten surasti 

žmonių, su kuriais galėčiau gyvertti? Aš 
žinau, 'kad kur tai randasi geri, teisingi 
žmonės, bet aš jų nesurasiu, o susieisiu su 
kokiais nors niekšais. Todėl nėra išrokavi- 
m o eiti ant liuosybės ir taip gyventi, kaip 
pirnliau aš gyvenau. Geriaus jau numirti, 
negu amžinos kančios.”

(Toliau bus.)J. Taunis.

* * *
Keli žodžiai iš karalių gy

venimo.
Nuo Švedų karalaičio 

Gustavo pabėgo žmona. Už
tat Franci jos puskaralis 
hercogas orleaniškis pats 
pabėgo nuo žmonos.

Nuo Prūsų . karalaičio, 
antro sūnaus Vilhelmo išru- 
nijo žmona, rodosi, į Ameri
ką.

Portugalijos ekskaraliaus 
Manuelio žmona apsirgo, 
kokia tai slapta liga pirma
me mėnesyj po apsivedimui.

Rusijos caras gyvena su 
cariene, kaip šuo su kate.

Nemačija nei šventu alie
jum patepimas.* * *

Bostono kardinolas baug
štus žmogus. Jisai visai ne
tiki į visogalinčio stiprybę.

“Jeigu socijalistai paims

Jau keliatas savaičių slin
ko, o Alfo negalėjo surasti 
sau darbo. Nors ir pras
čiausio darbo, by tik užpel- 
nyt ant šmotuko duonos dėl 
pačios ir senų tėvų. Veltui 
jis vaikščiojo po gyvai kru
tančias New Yorko ir Broo- 
klyno gatves. Niekas neė
mė to žmogaus dėl to, kad 
jis buvo nuskuręs ir turėjo 
prastą išvaizdą nuo didelio 
suvargimo.

Darbdaviai neėmė jo prie 
darbo todėl, kad matė jį ne
tinkančiu esant. Jo musku
lai buvo silpni; jis vos tik 
laikėsi ant kojų. ' Kas jiems 
galvoj, kad žmogus per 
Idaurą dieną nieko nevalgė. 
Jie sotus ir alkano neatjau
čia. Ar ne taip, skaityto- 
jau?!
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KORESPONDENCIJOS.
Brooklyn, N. Y.

17 d. gruodžio New Plaza 
Hall buvo prakalbos, kurias 
parengė L. B. Draugija.

Pirmas kalbėjo dr. Kaš- 
kevičius apie girtuoklybę. 
Kalbėjo gana gerai ir pla- Y • •ciai.

Antras kalbėjo kun. J. 
Švagždys, kuris nusistebėjo, 
jog amerikiečiai taip daug 
geria. Sakė, jog Lietuvos 
žmonės dabar mažiau geria, 
negu keli metai atgal. Minė
tas kunigas dar agitavo 
skaityti laikraščius ir kny
gas.

Agitavo gana įtikinančiai, 
nurodydamas, jog apsiskai
tęs žmogus gali pagerinti sa
vo padėjimą.

Paskui kun. Varnagiris 
atvedė ant estrados Sirvydą, 
kurį rekomendavo labai y- 
patingu būdu. Sako: “atve
du kalbėtoją, kuris, išras bū
dą, kaip be tų skaitymų būt 
galima apsišviest, nes, be
skaitydami, žmonės tankiai 
visai išdyksta”.

Klausykim dabar, ką Sir
vydas kalba:' reikia lietu
viams pasistatyti svetainę, 
kad galėtų suėję vyrai su 
moterimis ir vaikais išsiger
ti ir tuom męs pagerinsime 
gyvenimą. Moterįs išverda 
sūrias baliones, tai vyrai tu
ri eiti pijokaut.

Ponas Račiūnas parodė 
ant paveikslo kelis Lietuvos 
miestelius ir skęstantį laiva 
“Voltu rno”.

J. Jakimavičius.

Dievas nepriima vokiškų pi
nigų ir Amerikos centų.

. .W.. Hazleton, Pa. Mūsų 
ganytojas kiekvieną nedėl- 
dienį daro kolektas įvairiem 
savo reikalam. Kolektavo 
ant tikieto važiuoti į Kings
ton, Pa. Dabar jau pra
dėjo kolektuoti ant anglies. 
Pagarsino, jog mažiau dole
rio niekas negali duoti. Pra
sidėjus kolektai, du tamsus 
gaivalai davė po dolerį. Ga
nytojas nušvito, bet ne il
gam. Ant juoko kas tai į- 
metė vokišką pinigą, o kiti 
davė centus. Ilgaskvernis 
iš piktumo net dega ir, pa
baigęs kolektą, visaip aveles 
išplūdo. Sako, dievas nepri
ima vokiškų pinigų ir Ame
rikos centų.

Pereitą nedėldienį vėl rė
kė dėlei centų. Sako, vyrai, 
ar jūs ir uždirbat tiek, kiek 
man duodat? Mat, pagal jo 
nuomonę, kiek uždirbi, tiek 
turi ir atiduoti, o šeimyna 
tegul lieka nevalgius.

Net bjaum klausyti to
kius žodžius.

Šiaip, naujienų pas mus 
gana daug. Daugiausia 
naujienų šiaip ar taip su
jungta su smuklėmis. Keli 
tamsus fanatikai vis labiau 
su savo moterimis pradeda 
skirties. Du geri katalikai 
sumušė savo moteris girti 
parėję namo ir dabar papuo
lė už grotų. Vienas užsimo
kėjo $25.00 ir išdūmė svetur. 
Kitas laukia teismo.

Burdingonas.

Milwaukee, VVis.
Prieš 4 mėnesius kun. S., 

radęs apie 15 parapijonų, į- 
kalbėjo, kad čia yra daug lie
tuvių, nes apie 500 šeimynų 
(o ištiesų, nesiranda nei 
200) ir kad būtinai reikalin
ga bažnyčia.

Lengvo būdo žmoneliai 
šventai tam įtikėjo. Bet pa
sirodė viskas kitaip. Kuni
gas patsai save apsišaukė 
prezidentu be jokių rinkimų. 
Kiek vėliau paliepė, kad ko
mitetas tuojaus surinktų vi
sus parapijos pinigus. Ko
mitetui tą padarius, kun. nu
ėjo pas kasi erių ir pareika
lavo pinigų. Kasierius išsi
gando ir bėgo pas kitus. Su
sirinkus visiems, kun. sako, 
kad atiduotų jam pinigus, 
nes kitaip areštuos. Rodo 
kokią tai storą knygą ir sa
ko: “Še įstatai, jūs neturite 
tiesos pinigus laikyti”.

Kunigas pamatė, kad ko
mitetas nenusigąsta, tai da
vė ramybę.

Už lotą bažnyčiai užmokė
jo $8,000. Pinigus airišių
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Kaip švenčia Kalėdas turčiai, kunigai ir darbininkai. Vieni puotauja ir linksminasi, o kiti pusiau alkani darbą sunkų dirba.

vyskupas davė. Pieną kuni
gas apsidirbo vienas su kon- 
traktorium. Dėl bažnyčios 
už $4,000 nusipirko kun. for- 
ničius sau be parapijonų ži
nios ir reikalavo, kad para- 
pijonai apmokėtų. Vieni 
pritarė, kiti priešinosi ir vis
kas susimaišė.

Vėliaus kun. S. prašalino 
komitetą, o pasiskyrė sau 
tinkamą. Dabar daugiau 
nereikia susirinkimų laikyti. 
Dabar pilnas kunigo viršus.

Tarpe parapijonų toks su
mišimas, kokio niekad pirm 
to nebuvo. Pinigų turi'tik 
$1,000, o bažnyčia daug dau
giau kaštuos. Algos kun. 
mokės $80.00 į mėnesį.

Lietuvių čia nedaug, o ir 
tie patįs nevisi pritaria.

reikia bendro su socijalistai’s 
knygyno. Dauguma balsų 
sumanymą atmetė.

Žinoma, kaip užbaigia ko
respondentas Grinorius, to
kiems patriotams geriau 
tuštinti keisus, negu paimt 
į rankas knygą.

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieškau Adomo Vasiliausko, kuris 

balandžio mėnesyj, šių metų dirbo pas 
C. P. Blake, 352 Mystic St., Arlingtori, 
Mass. Kas apie jį žino, meldžiu pra
nešti Su« adresu: t

William F. J. Howard, Attorney at 
Law. 315 Broadway,

So. Boston, Mass. (104)

Pajieškau brolio St. Ilevičiaus, Kau
no gub., Vilkmergės pav. Taipgi pa- 

1 jieškau draugo B. Varno, Kauno gub., 
I Panevėžio pav., Ramigalės par.

Simonas Ilevičius, /
■ 500 Ohio avė., v E. St. Louis, III.

Pajieškau brolio Jono Čeponio, Gi- 
! luišių kaimo; taipgi pajieškau Antano 
Karulio nuo Naumiesčio. Kas pirmiau 

I praneš, gaus didelę dovaną.
O. čeponiutė - Milauskienė,

1 139 Walnut st., Plymouth, Pa.

! Pajieškau dėdes K. Pačeso, Suval- 
I kų gub., Kalvarijos pav., Padovinio 
1 kaimo. Taipgi pajieškau V. Naujalio, 
' Suvalkų gub., Kalvarijos pav., Giviš- 
1 kių kaimo. Kas žino, malonės praneš- 
I ti.
| V. Pačesa,
] 31 Hurlburt st., New Britain, Conn.

Pajieškau draugo L. Vasiliaus, Kau
no gub., Vabalnikų par., (Juodžių kai
mo. Seniau gyveno So. Boston, Mass.

J. Mažuolis,
212 Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau A. Bajoriukės, Vilniaus 
gub., Mediniškių kaimo. Kas pirmas 
praneš, gaus 5 dol. dovanų.

M. Šulinskas, 
2052 Lakeside avė., Cleveland, Ohio.

Pajieškau Antano Arlaucko ir St. 
Yarmančiukės, abu Kauno gub., Skir
snemunės par., Svendriškių kaimo. 
Arlamkas pirmiau gyveno Boston, 
Mass. Turiu labai svarbų reikalą. 
Kas apie juos praneš, tas gaus gerą 
dovaną.

A. Yekaitis, 
1509 Penne avė, < New Castle, Pa.

Pajieškau dėdės A. Kačinsko, Su
valkų gub., Vilkaviškio pav., Agliniš- 
kių kaimo. 10 metų atgal gyveno 
Boston, Mas

Box 30,
Pajieškau 

kiūtos ir A. 
vaiki) gub., 

Gyvena,

P. Kvelkauskas,
St. Clair Heights, Mich.

Pajieškau sesers Zofijos Sinkevičiū
tės, Vilniaus gub., Uciekos kaimo. 
Pirmiau gyveno Lawrence, Mass. Tu
riu svarbų reikalą.

A. Sinkevičiūtė, 
296 — 4th st., So. Boston, Mass.

' gmino.

10 metų atgal

W. Dilginis, 
Portage, Pa.

pusseserių A. Dainauc- 
Krisenkiutės, abidvi Su- 
Kalvarijos pav., Krosnos 

rodos, Brooklyn,

Chicagiečių Atydai!
PROGRAMAS NAUJU METŲ 

VAKARO!
Parengto 4-los kp. Liet. Soc. Sąjun

gos Amerikoje. Ketverge, 1 d. sausio 
(Jan.), 1914 in., svetainėj “Freiheit 
Turner”, 3417 So. Halsted st. Svetai
nė atsidarys 3 vai. Programas prasi
dės 4 vai. po piet. Po programui bus 
balius, rožinis šokis ir skrajojanti 
krasa.

Dovanos už rožes.
1 dovana nuo 4 kp. LSS., labai gra

žios moteriškos šukos. 2 nuo Girdwain 
ir Radzevičios, ant komodos pastato
mas auksuotas laikrodis.

Dovanos už atvirutes.
1 nuo 4 kp. LSS., Jewelry Box, 2— 

moteriška špilka ir 3 — knyga.
KOMITETAS.

Worcester, Mass.
Gruodžio 20 d. S. P. D. pa

rengė tautišką vakarą. Pro
gramas buvo išdirbtas pla
tus, vienok nebuvo nei dai
nų, nei muzikos, nei dekla
macijų. Tik Bagočius atva
žiavo kalbėti.

LSS. 40 kuopos merginos 
pasakė kelias deklamacijas.

Publikos buvo keli desėt- 
kai.

21 d. gruodžio 40 kuopa L 
SS. turėjo nepaprastą susi- 
•rinkimą, į kurį atsilankė vi
sų šventų parapijos delega
tai su tikslu, kad tuodvi or
ganizacijos suvienytomis 
spėkomis iš buvusios bažny
čios įkurtų svetainę.

Iš abiejų organizacijų iš
rinkta komisija išdirbti tam nymui užbaigti, 
tikrus įstatymus. \ ~~ ....u...

Worcesterieciams svetai
nė taip reikalinga, kaip žu- 
vei vanduo. - r j

Liaudies Vergė.

Ištraukos iš kores
pondencijų..

L. Grikštas, kaip rašo Jau
nikaitis iš Cicero, UI., sukėlė 
ten didžiausią betvarkę savo 
k v a i 1 o m is po liti k i e r iško m i s 
“prakalbomis”. Tarpe jo ir 
drg Sederevičiaus buvo dis
kusijos. Kaip pradėjo L. G. 
zaunyt, neva naudai IWW., 
tai protingesniam žmogui 
net šlykštu buvo kiaušy ties. 
Pradėjo nuo piemenų ir kiau 
lių ir pradėjo vartoti tokius 
nešvarius žodžius, jog jį su
laikė tvarkos vedėjas. Žino
ma, nieko rimtai atsakyti 
drg. S. jisai nemokėjo. Pa
baigoje tarpe publikos kilo 
suirutė.

Juokingiausia tas, kad to
kiam neva “revoliucijonie- 
rui” ir “sindikalistui” čia 
pritarė tamsiausi katalikai, 
nors jie apie tikrą reyoliuci- 
jonierišką sindikaliziną tiek 
išmano, kiek veršiai apie ' respondencija gerai surašy- 
saulę. Ar nepavirs tik pa- į įa, ar verta taip plačiai 

[rašyti apie visokių dvasiškų 
I neūžaugų šnekas. Nėra rei
kalo išguldinėti viso pamok
slo.

Kailis (Villa Grove). Grą
žiname.

Redakcijos atsakymai.
J.Babiliui (Chicagoje). A-

revovapijonai į baisius 
liucijonierius?

Koktu ir bjauru, jeigu ši
taip agituojama už 1WW.

liepi atsiųsti į Bostono Jau-| 
nimo ratelį, tai kur tamsta 
jas patarsi padėti? Patar
kite, vardan bešališkumo.

Bečleriu Prezidentas, c-
Atsakymas. Nors So.Bos

tone jau yra susitvėrus 
draugija po varflu “Merginų 
Rogutės” ir galėtumėt visi 
atsikraustyti, bet jūs ir čia 
pešitės. Todėl patariu jums 
sueiti į atvirą kovą ir, kaip

— bečle- 
riai su abliubenyčioms, tai 
niekas jūs neatskirs iki gra
bo. Tik nepamirškite pasi
imti kunigą ar notarijušą.

f 7 9 M. B ■« IB « y X / A * •* W V J v y | į v

pie darbus ir bedarbes daž- [sukibsite, anot jūs,-
nai “L.” rašoma. Semkitės 
sau reikalingų žinių iš laik
raščio.

J.šliupui (Scrantone). Jei
gu nabašninkas Kaupas blo
gai apie tamstą atsiliepė, 
jieškokit rodos pas jį patį. 
Suprantama, męs neturime 
didelės pagarbos dėl “rujos” 
ir “benkartų” autoriaus.

A. P* (Jersey City). Pasi- 
včlinot.

Liutkui (Brockton). Ko-

Klausimas. Veizėk, ta pis
ta, kun aš noriu tamstos pa
klausti. Pasakyk mun, ar 
kunigą tiki į tun, kun jie iš 
umbonijos pliurp, ar tik 
šmutavoja iš žmonių?

Žematis.

Didžiausia Agentūra \
Parduodam Laivakortes ant geriausių laivų fi 

siunčiam pinigus į visas pasaulio dalis. |ir

Tai yra vienintelė teisingiausia Lietuviška Agen
tūra, kuri turi du ofisu: Bostone ir New Yorke.

Nei viena agentūra taip puikiai neprižiūri savo keleivių, kaip G. J. 
Bartašiaus. t ani prižiūrėjimui labai daug gelbsti du ofisui. Męs savo 
keleivius aprupinam visku >m, kas tik jiems yra reikalinga ir ktekvie* 
ną {tolydini net iki laivui. IJž tai visi keleiviai mums dekavoja.

Herrin, III. Vietinių soci- 
jalistų buvo sumanyta pasi
kviesti talkon draugijas, 
kad bendromis spėkomis nu
raudavo jus svetainę.

7 d. gruodžio buvo sušauk
tas susirinkimas, kuriame 
dalyvavo abi draugystės ir
sąjungiečiai. Nutarta, idant į Orak.) 
kiekviena draugija • šauktų; klausti, ką turime daryti su 
nepaprastą susirinkimą ir A ------------” /K-
išrinktų komisiją tam suma- 

. • Kliubas 
mielai tam pritarė. sBet DL 
K. Vytauto draugijoj buvo 
kas kita. Tėn tūli visa gerk
le šaukė (tarp jų pirminin
kas ir sekretorius), kad ne-

Atsakymas. Visi kuni-’jl 
gai, pradedant nuo sto- 
riausio, baigiant ploniausiu, £ 
tiki ne Į dievą, bet į dolerį. $ 
Štai faktai:

Kada buvo tokia mada, i 
jog moterįs neužsiimdavo' 
pinigiškais reikalais, kuo
met tik vieni vyrai valde pi-.

_______________________  nigus — tai moterįs netur?-1 
jo dūšios, bet kuomet mote- 

Juokų kąsneliai. I r’s Prad5i° eiu»in6ti i™-

ORAKULO PATARIMAI.
Klausimas. Męs Worces- 

terio “Bęčlerių” (senbernių, 
kliubas nutarėme

G. J. Bartaszius
558 Broome St
New York, N. Y

261 Broadway 
•r

So. Boston, Mass.

mūsų “Abliubenyčioms” (ką 
tas reiškia? Orak.), kurios 
prie mūsų kimba, o kada ne
įstengia mus iš kelio išvesti 
bei suteršti cnatą nekaltybės 
— tai sako, kad męs prie jų 
kabinamės.

Todėl, jeigu Orakulas mus

kad ir jos turi dūšią. Kada 
juodukai (negrai) gyveno 
miškuose ir nežinojo kas tai 
yra doleris, tai neturėjo dū
šios, bet kaip tik juodukai 
pradėjo tapti vergais ir pel
nyti dolerius, tuoj juos ku
nigai pradėjo krikštyti ir 
pripažino pas juos dūšią. Ir 
aš duočiau savo paskutinę 
galvą nukirsti — jeigu mon- 
kė turėtų dolerį, \tiXoj būtų 
apkrikštyta ir turėtų dūšią! 
Ar aišku?

Laivakortes atpigo iš Lietuvos!
Ant laivų, kur viskas švaru, kur mandagiai apsieinama, kur geras val
gis yra duodamas tam tikrose valguvėse, patarnaujant veiteriams ir 
kur keliaujanti miega atskiruose kambariuose po 2 arba 4 kambaryje 
ir kur viekas puikiai yra pritaisyta

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

parduoda laivakortes:
Nuo Antwerp ir Roterdam j New York................................$29.50
Nuo Antwerp ir Rotterdam į Bostoną .’  ........................CZT.OO
Iš l.iepojaus (Libavos) į Bostoną..............................................32.50

----- ----- Kreipkitės laišku ar ypatiškąį—»—



RMĮflMMMMNMĮMfih

LAISVE

DIDELIS KONCERTASVIETINES ŽINIOS LOŠĖJAMS
Daro-

Severos

(Severn’s Balsam for Lungs) $44.59
Iš

Imkit aptiekoj Severos Lie- • 
tuviškąjį Kalendorių 1914 me
tams, arba parsitraukit stačiai 
nuo mūs.

Komitetas. (4)

28 d. gruodžio LSS. 207 
kuopos atsibus susirinkimas 
Lietuvių svetainėje. Pra
džia 10 vai. ryte.

Todėl visi draugai ir drau
gės ateikite patįs ir atsives
kite naujus narius prie mūsų 
kuopos. V.A. Zaperiackas.

21 d. gruodžio, laike soci- 
jalistų koncerto, po vadovy
ste vietinio zakristijono, bu
vo suorganizuotas “choras”, 
kuris, stovėdamas prie durų, 
bandė “užgiedoti” Glioria, 
bet išėjo: au-au-a-u-u! Išė
jus iš svetainės, tūlas P. pa
rodė zakristijonui, kaip rei
kia žvakės degti, o ne “cho
ru” vadovauti. P. tapo su
areštuotas. 24 d. gruodžio 
atsibuvo teismas ir P. užsi
mokėjo $20.00 bausmės.

Reporteris.
21 grd. Liet, svetainėje 

atsibuvo LSS. 207 kuopos 
koncertas, kuris sutraukė 
nepaprastai daug publikos. 
Žmonių suvažiavo iš Cam- 
bridge’iaus, Brightono ir ki
tur.

Pirmininkavo J. Neviac
kas. Programa buvo labai 
įvairi. Publikai ypač patiko 
dainos ir muzika.

Buvo sulošti keli sceniški 
vaizdeliai, kuriuos, rodosi, 
sulošė brightoniečiai su 
cambridge’iečiai. Ridzi
kas ir Džian Bamba pasakė 
savo spyčius.

Ant scenos pasirodė visa 
eilė deklamatorių ir monolo- 
gistų. Abelnai, jie visi pu
blikai patiko, vieni mažiau, 
kiti daugiau, o kiti ir visiš
kai.

Betgi, buvo ir trūkumų. 
Nekuriuose monologuose 
buvo riebumų, kurie visai 
nereikalingi. Rodosi, pra
deda gražiai, o čia ir užbai
gia nei šiuo, nei tuo.

Reiktų įvesti didesnę cen
zūrą dėl visų, kurie nori pa
sirodyti ant scenos.

Laisvietis.
21 d. gruodžio Bostone at

sibuvo prakalbos DLK. Kei
stučio draugijos. Žmonių 
buvo pilnintelė svetainė. 
Kalbėjo S. Michelsonas, J. 
Neviackas’ ir L. Pruseika. 
Visu kalbos publikai labai 
patiko. Prie draugijos pri
sirašė 20 naujų narių, taigi 
ir draugijai bus didelė nau-

Puikiai sudainavo Cam- 
bridge’iaus “Laisvės” cho
ras po vadovyste Simonavi- 
čiaus. Galima džiaugties iš 
choro.

Pertraukose grajino DLK. 
Vytauto benas po vadovyste 
A. Grubio. Tarp kit-ko buvo 
ir deklamacijos.

Tegyvuoja DLK. Keistu
čio draugija! Reporteris.

Neužmirškite ateiti šią 
subatą ant “Birutės Kank
lių Choro” koncerto, kuris 
atsibus Lietuvių svetainėje:

Pradžia 7:30 vai. vakare.
21 d. gruodžio atsibuvo 

metinis susirinkimas Lietu
vių Ukėsų Kliubo. Buvo 
renkama valdyba sekan
tiems metams. Išrinkta se-

[domu, jog rinkimuose 
buvo gana smarki kova 
Kandidatais ant pirmininko 
buvo atžagareiviškas tauti
ninkas p. Yurgeliunas ir ga
na mandagus ir bešališkas 
pirmeivis p. Stanis. Pirma
me balsavime abudu gavo 
lygų skaičių. Perbalsavime 
laimėjo p. Yurgeliunas.

Galima džiaugties, kad 
tarpe Bostono pirmeivių 
randasi jau daug tokių, ku
riems įkyrėjo atžagareiviš- 
ka ir kerštinga p. Yurgeliu- 
no politika. Kliubo rinkimai 
parodė, kad jau ir ten nuo 
jo pradeda šalinties ir dide
lis skaičius kliubiečių balsa
vo už Stanį, kuris visgi ga
na taktiškas ir nenori būti 
Yurgeliuno klapčiuku. 
____________ Reporteris.
Chicagiečiai, temykit!

JUBILĖJINIS VAKARAS 
Parengtas Draugystės Dr. V. Kudir
kos Naujų Metų vakare, 1<1. Sausio 
(Jan.) 1914 m., M. Meldažio svetainėj, 
2242 W. 23-rd Place.

” 6 vai. ' irę. Įžanga 25c.,
MITETAS.

Užsišaldymas 
ir Kosulys

Užsišaldymas yra pradžia 
kosulio arda uždegimo ger
klės, todėl reik tuojau pra
dėti gydymą, imant

Balsamą 
Plaučiams

kuris yra rekomenduoja
mas kaipo vaistas nuo ko
sulio ir užsišaldymo, nuo 
uždegimo ir skausmo ger
klės, užkimimo ir kitų 
plaučių netvarkumų. Yra 
visiškai nevodingas ir vi
sados pasekmingas.

Kaina 25 ir 50 centų.

Užkiete-
jimas,

tulžiavimas, jaknų ir žar
nų netvarkumai ir kiti pa
našus nereguliariškumai 
greitai nyksta, jeigu

Severos
Balsamas
Gyvasties

(Severn’s Balsam of Life)
imamas pagal nurodymų 
išspauzdintų ant dėžučių, 
arba užklijuotu ant bute
lių. Jis sustiprina visą 
organizmą ir sugrąžina 
žmogui sveikatą.

Kaina 75 centai.

Aptiekose arba tiesiog 
nuo musų, prisiimtus 

kiek kainuoja.

W. F. Severą Co.
C C DAR; RĄPI DS. IOWA

Važiuokite į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA

Tiesiog iš Bostono už pigiausią kainą ir 
didžiausiais laivais, ant kurių yra ge
riausi^ 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.
I’. Bartkevicz, 877 Cambridge St.,

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

Rengia “BIRUTĖS KANKLIŲ CHORAS“ koncertą gubotoje
TA 1A1O LIETUVIU LABDARYSTĖS DR-JOS SALĖJ27 Gruodžio—Dec., 1913 dahlgren hall

Pradžia 7:30 vai. vakare Kampos E Ir Silver Streets, So. Boston.
Apart gražių dainų, ant šio koncerto bus garsiausia biznierius Amerikoj, Džian 
Bamba, kuris laikys savo spyčių, taipgi poris Juras Ridzikas ir kiti. Po koncer
to bus linksmi ŠOKIAI. Visur širdingai kviečia B. K. CII. KOMITETAS.

Jau išėjo antra laida tragedijos

“KERŠTINGA MEILE”
Veikalas labai žingeidus 

ir lengvai perstatomas.
Kaina 10 c.

Pasinaudokite proga!
Parsiduoda vyriškų ir moteriškų 

aprčdalų krautuve. 
(Dry Goods Store.)

Randasi ant didelės gatvės,
mas geras biznis suvirš per 10 metų. 
Vienok dar geresnius pinigus galėtų 
daryti, jei paimtų tą krautuvę į savo 
rankas lietuvys arba lenkas, nes vie
ta apgyventa lietuviais ir lenkais. At
sišaukite ant šio adreso: (1)
242 Broadway (į “Laisves” red.)

So. Boston, Mass.

Ura! Kalėdų prezentai!
Kas norit papirkti savo draugams 

Kalėdų dovaną, tai ateikit į mano 
krautuvę, kurioj rasit visokių auksi
nių ir paauksuotų daiktų. Taipgi ir 
visokių drapanų kalit gauti dėl Kalė
dų dovanų, merginoms ir vaikinams.

Orderius visiems pristatome j na
mus. Įdedam dykai litaras žiedams, 
laketams ir branzalietams.

Ch. Urbonas, 261 W. Broadway 
So. Boston, Mass.

Muzikos Mokykla.
Panedėliais, seredomis ir pėtnyčio- 

mis, po No 339 W. Broadway, So. 
Boston, Mass. Mokina ant: Pikolo, 
Clemet, Cornet, Trombon, Sixapone, 
Clemet, Droom ir Camposet musik.

Mokytojas A. M. Grubia, D. L. K.. 
Vytauto Band.

Parsiduoda Forničiai.
Puikinus' forničiai parsiduoda labai 

pigiai iš priežasties persikėlimo į kitą 
apygardą. Atsišauk i t greit.
188 Bolton st., ( 2 floor) So. Boston.

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS

RAINKOTŲ FABRIKAS
Kuriame išdirba geriausius raineoa- 
tus vyrams ir moterims, panašius j 
overkotus. Kodėl gi jums pirkti iš 
krautuvės, kad galima gauti mūsų 
fabrike daug geresnius ir už pusę kai
nos, kokią jūs mokate kokiose nors 
žydiškose krautuvėse.

Patariame visiems “Laisvės” skai
tytojams kreipties pas savuosius, pri- 
siunčiant savo augštumą, storumą ir 
rankovių inierą šiuo adresu:

K. W. Žiurinskas ir K. Pužauskas,
1100 WASHINGTON ST., 

NORWOOD, MASS.
Taipgi reikalaujame agentų. Atsi

šaukite pas:
K. W. žiurinskas,

1100 Washington st., Norwood, Mass.

Paslapčių Atidengimas.
Ar žinai, kas tamstai yra užslėpta? 

Jei nori žinoti viską, nusipirk tuojaus 
šitą knygą, kurią dar dabar galima 
gauti pigiai šitam trumpam laike (tai 
dovanos ant Kalėdų), kuri parodo vi
sų monininkų gudrybes nuo pradžios 
svieto iki šiai dienai, taip aiškiai ir su
prantamai, kad kiekvienas, kuris tą 
knygą turi, gali parodyti visokias štu- 
kas be jokių prietaisų. Ir taipgi ati
dengia visas paslaptis visų kazirninkų 
ir žmonių akių monytojų, su 50 viso
kių paveikslų. Tai yra viena iš ge
riausių knygų dėl išsimokinimo pa
linksminti draugus ir linksmai pra
leisti vakarus. Drūtais ir gražiais 
apdarais. Kaina su prisiuntimu $1.50.

J. SINKUS
1841 S. Halsted St., Chicago, III.

NAUJI IŠRADIMAI.
Kurių jokiam katalioge ligišiol 

nebuvo. Męs, matydami daug ko 
trūkstant kituose kalalioguose, pasi
stengėm išleisti naują kataliogą dėl 
gero savo tautiečių ir apsaugot nuo 
išnaudojimo. Mūsų kataliogas turi 
visokius skyrius: keletas skyrių yra 
surinkta naujausių išradimų, tinkamtj 
vyrams ir moterims, su paveikslais ir 
370 aprašytų naudingų dalykų, visokių 
patarimų, receptų ir knygų. Žmogus 
turintis mūsų kataliogą, jausis pilnai 
užganėdintu, nes jame atras netik ap
rašytus tavoms, bet ir reikalingus 
kiekvienuose namuose patarimus. Kas 
prisius dešimtuką arba dvicentinėms 
stampoms 10 
dykai.

centų, gaus kataliogą

J. SINKUS
1841 S. Halsted St., Chicago, III.

Geresnes progos jau 
nebus!

Geresnės progos niekuomet nebus 
dėl tų, kurie nori laivakortes siųsti 
Lietuvon, nes laivų kompanijos nupi
gino laivakorčių kainas net ant $15.00.

Taigi, kurie manot siųsti kam-nors 
laivakortę, pirkit ją dabar. Laiva
kortė yra gera per ištisą metą ir jūsų 
pasažieris galės važiuoti, kada tik jis 
norės.

Čia paduodu laivakorčių kainas: 
Iš Tilžės per Roterdamą iki 

Bostonui .................
Tilžės per Angliją iki Bos

tonui .............................
Libavos iki Bostonui........
Tilžės per Hamburg iki

Bostonui..........................
Tilžės per Antvęrp iki

Bostonui ..........................
Iš Tilžės per Bremą 6 paros

didmariu ......................... $54.19
Toliau gyvenanti klauskite laiva

korčių kainų per laiškus. Parankiau
sia laivakortes pirkti mūsų ofise, nes 
mūsų agentūra teisingiausia.

G. J. BARTAŠIUS,
261 Broadway, So. Boston, Mass.

arba
558 Broome St.,

Gaunama pas

J. STROPUS
6 Loring st So. Boston, Mass

Iš 
IŠ

Iš

$37.10
$36.75
$37.10

$56.39

RICHLY
mi

New York.

___ »

TAINEXPELLER
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
bo pagalbos kaipo akrutas sudaužytas 
ant/skalu. Ar kenčiate skausmus Romu* 
lizino, Neuralgijos, Užsišaldymo ir t . t. 
tada pamėginkite pora sykiu sutepti su

PAIN E X PELE R I U, 
Pasovkncziais naminiais \ Aistais.

Gaunama visose aplinkose už 25 ir 50 c.
F. Ad. HICHTER & C0., 215 Pearl st. New York.

DcnHjl.lt uiti tuif dfnh-erlti -- Ctuik/o

Čia pat gaunama
KALĖDŲ DOVANOMS
Visokios knygos lietuviš

koj ir angliškoj kalbose. Kas 
kokių norit — reikalaukit, o 
męs parūpinsime. Atsaky
mui visada įdėkit 2 c. štam
pą

Naujos Mados
GRAMAFONA1

$20 vertes mašinų atiduoda tik už $17

ai

M
Aš užlaikau Columbios gramafonus su lietuviš

komis dainomis. kurias išgieda labai gražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainele. Re
kordai yra padaryti stipriai ir gali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.

Jeigu norite turėti gera gramafona, tai tuojaus 
rašykit pas mane, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausia kaina. Jeigu nori mano katalio- 
go, tai atsiuskit štampą už 2c.. aš nusiusiu jumis 
dideli puiku katalogą, kuriame rasit visokiu ma
šinų nu trubomis ir b* trubu.

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

Kreipkitės šiuo adresu:

CHARLEY GRAMxCKAS,
28 Essex st., Athol, Ma’s

F. Au*. Richter & Co.
P F. A II I. BO, NEVI YORK.

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAI

Advokatas
WILLIAM F. J, HOWARD

LietuviSka pavardė laivo 
Vincus >•’. J. Kavaliauskus

315 W. Broadway
50. BOSTON, MASS.

i Akušerka
C" 
c

* s
Pabalnosi kursą Womans Medical 

College, Baltimore, Aid.
•bti prio 2 
rodun ir W

Q Pasekmingai atlieka savo darbų prio 
gimdymo, taiiuri suteikia vtsokiau rodau ir

jg ptiRclbi} invairioso ir.otcru litfose. £

* SO. KOSTOiN, IMA.SS. **

. EaPELLER”
t naudos,

TIKRI GERYMAI UZ TEISINGĄ KAINĄ
Jeigu norite gerų ir tyrų gčryinų: degtinės, vyno likieriyųir kordia- 

Ių, 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 t-Ųšies jie perka gėrymus ir kiek jie tikrai prekiuoja. Męs nepasiū
lome gėrymų žemiau Kainos, 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 metų 

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

Specijališkai ant Kalėdų ir Naujų Metų.

Tik ką męs aplaikėme Iš Vokietijos jrražlausj rinkinį KALENDORIŲ atehinntiems me
tams, kuriuos duosime klekvienmi mąs kostumcrhil. Pasiskubinkite, nes uali nellkt.

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

Harrison xxxx Ruxlu Degtinė, kvortaSl.OO Hennessy *** Francuzu Brendo bonka$1.50
Ky. Taylor
G. O. Blake

.59
" .79

Martell
A. Gallivet & Fills

bonka
Itunka

1.50
1.50

Hunter RukIu bonk a .K9 J & P U-roy*tf bonka 1.25
Kentucky Bourbon kvorta .69 J u los Mulct ft Co *** Ixmka 1.00
Golden xxxx RukIu kvorta .75 Marrett & Co *** bonka .75
Old Darlinpr kvorta .65 Golden Gale Brandy Itonka .75
Duffy’s Ma'lt Itonka .75 Black A White Scotch Itonka 1.15
Penn Huven. Užpcčūtytose bon., kv. .75 Alex Ferguson & Co., Scotch Itonka 1.00
Roxbury Rugriu kv. .75 McDonalds Scotch Ixinka .85
Penwick Įtupiu kv. ,X5 E. & J. Roach Irish z Itonka 1.00
Green River k v. 1.(10 Canadian Club (Walker’s b<mka 1.05
Rusiška Monopolka 57 Kiad. Ixtnka 75 A pricot Brendo geresnės ruši<-s bonka 1.00
Allash Kummel (Rusijos) honka 1.25 Apricot Brande, kordialas Itonka .75
Berliner Kummel (Vokietijos) bonka 1.25 Grušiu Brende Itonka .76
Get ride Kummel geriausios rūšies, b. 1.60 Slyvų Brendė bonaa .75
Rusiška Vlšniuvka bonka 1.00 Kachetiner raudonas Rusiškas Vynas 1.00
Rusiška Malinovka bonka 1.00 Kachetiner baltas Rusiškas V ynas b. 1.00
Višniakas smiltinoj bonkoj bonka .75 Cachor ” bonk. 1.00
Malinovka smiltinoj bonkoj bonka .75 Cerkownoje " Itonk. 1.00
Višniakas paauksuotoj bonkoj bonka .85 Don Carlos Sherry " I-t taniškas J.00
Nalivkn paauksuotoj bonkoj bonka >5 Geralda Sherry Ixmka 1.00
Pommeranzen Oranže C rdial bonka .75 Nieport Ixtndono Doku Port Ixmka 1.00
Cremc DeMenth dailioj Itonkoj b. .75 Spanish Malaga Ixmka 1.00
Creme De Rose dailioj bonkoj bonka .75 Taragona Port (Ispaniškas) Ixmka .76
Anistowka dailioj bonkoj bonka .76 Duff Gordon Sherry Ixmka -r

Hollamlijos Džine I tonka .85 Spanish Port or Sherry Ixmka .75
Genevos DžinO Itonka .75 Ryčiu Vynas bonka ,5«
Booth’s Old Tom (Anglijos) bonka .90 l’sėiu Vynas geresnės rūšies Ixmka
Booth’s High & Dry Itonka .90 Malaga Vynas Ixmka ,W
Borovicska (Ungarijos) Ixtnka 1.25 Grape Wine Ixmka .50
Lowndes Jamaica Rum bonka .85 A vieėiu V ynas Ixmka .50
New England Rum Isinka .50 Aprikotu Vynas Itonk:. ..91
Zy tniowka bonka 1.00 K<trdialai Meškos bonkose Ixmka .75
Kalifornijos Brendęs 50c 65c 75 c ir $1.00 už kvorta; $2.0o, $2.50 ir $3.00 už gorčių Kent ueky
Bourbon arba Rugiu Degtinė $1.50, $1. 75, $2.(10, $ 2.50. $3.0o, 3,50. $4.00 ir $5.00 už gorčių. Ka-
Hfornijos Vynas, Port. Sherry, Angeli •a ir Muse ulei 25c už kvoi ta. $1.00 už gori iu.

“Štoras su žemiausiomis kainomis”

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

IMPORTUOTOJAI IR PAŪGI 
MOJE LIKIERIŲ PARDAVĖJAI

BOSTON, MASS.

PAIN EXPELERIU

TEISINGIAUSIA < n>pT'lIT5lJr AAPTIEKA

Tik 1 doleris! Išsiųsdink šiandien tiktai 
vieną dolerį, o apturėsi 
Edmundo Steponaičio raš
tų knygą, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška

me name. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų mūsų jaunųjų rašytojų, 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovei, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenes sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos.

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už 1 dol. pas

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

Šio laikraščio, ir visuose kituose knygynuose ir krautuvėse. Reikalaukit 
visur. Reikalaujame agentų kiekvienoje lietuviais apgyventoje vietoje. 
Uždarbis geras. Klauskite apie sąlygas.

Aptiekorius ir Sa/'įlinkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broad.way, kamp. c st.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

$2.00
. $3.00 

20c. 
arba su

S. O

Tai žodžiai pučių žmonių išgydytų nuo 
visokių ligų!

Kaip jokios liekarstos ir visoki daktarai 
negalėjo pagelbėli, tai jus manę išgydet.

Garbingas Daktare! Jųsų būdas gy
dymo ir liokarslos labai geros, kad ma
no moteris net per tris menesius sirgus 
ant vidurių skaudėjimo, po krutino, gal
vos, didžio nusilpnėjimo ant sveikatos 
ir balt jų tekėjimo, kurios ikšiol nu kas 
nepalaiko išgydyti, o kaip Jūsų prisiųs
tas liokarstas suvartojo, tad tapo visai 
sveika ir daugiau liga neatsinaujina. 
Už tokį tikrą mokslišką ir pasekmingą 
gydymą visiems Tainistų vardą ap
skelbiu. Tu esi geriausias-'prieielis.

Pasiliekamo dėkingi.
Klemensai ir Ona Stefonavičiai, 
1113 Brynmower, Scranton, Pa.

Dr. Ignotas Siaubs
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa

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

TRIS GEROS KNT'GOS:

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

PASAULIŲ RATAS
ir kitas planetas. Su paveikslėliais............................

MEILES karštligė knygelė apie
meilę.................................................................................. 2Oc.

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

J. STROPUS
6 LirinrSt., So. Boston, Mass.

į Serganti netrotykit laiko ir pinigų,bet tiesiog 
t kreipkitės ypatiška! arba laišku prie daktaro 
\ Stankaus, o apturėsite tikrą ir teisingą gydy- 
) mą. Atmink skaitytojau, jog Dr. Stankus yra 
) baigęs didesnį daktarišką mokslą, kaip tai: po 
) užbaigimui medicinos mokslo GARSIAME 
! STEITAV1ŠKAME UNIVERSITETE, važia- 
) vo mokintis j POST GRADUATE MEDJCI- 
t NOS MOKYKLĄ, katra yra didžiausia ir jau 
C paskutinė didžiąją daktarų inokykl^isnme 
\ pasaulyj. Čionai specijališkai mokinosi daryt- 
J visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas. 
) Taipgi buvo miestavu daktaru kur praktika- 
f vojo pohošpitalių dispenseres dienomis ir na- 
C ktimis. Dabar keli metai kaip Dr. Stankus 
C įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ 
) mieste Philadelphijos dėl gydymo visokią li- 
igą. Atvažiuojanti iš tolinus gali pasilikti tie

siog jo SANATORIJOJE dėl gydymo.
hgr GYDO L.IGA8

Nuo skaudėjimo strėnų,sąnarių ranką ir ko- 
. ją, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulą, reu- 
( matizmo. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečia, 
j mų ir slaptų lytišką ligų. Augimo spuogą ant ■ 
} veido ir kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidų- i 
1 rių, niežėjimą skuros, dedervinių, slinkimą i 

plaukų, skaudėjimo galvos. Visokias širdies, - 
inkstą, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos, 
negalėjimo miegoti ir išgąsčio, nuo slogų, per- • 
šalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negalė
jimo valgyti ir abelną nusilpnėjimą. Visokias 
moterų ligas: nereguliariškas mėnesines,skau- 
Bėjimą strėnų ir paširdžių. Visokias vyriškas 
ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą. 
Gydo ligas su liekarstomis kokios tiktai yra 
ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su 
liekars .pis ir po reikalavimui pačių pacien
tų — daro visokias operacijas. Turi savo loc- 
naS, naujausio budo elektriškas mašinas dėl 
gydymo ir egzaminavimo, su pagelba kurių 
galima permatyti visą žmogaus kūną.

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

į Dr. Ignotas Stankus j 
! 1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. ‘

Kaip nieks neįstengė, tai l‘h. M, Kliniko Mokslas išgydė trumpam laike! 
Malonus Taiuista! Kad išgydet kosėjimą, skrepliavimą ir .sunkuma ant 
kruiinės pasekmingai, toip lygiai lik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos iš- 
bi'i imo ant odos spuogais ir niežėjimo; kit i gydytojai per du metu nesura
do pagclbos. Už jūsų toipgera gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu šim
tą kanų ačiū. Su guodono, A. Gahnanas, Box 3G, Bonne Terre, Mo.

Nemažiau dėkingi: L. KŪMAS, 55 Ellsworth St., Worcester, Mass.
Mr. M. KOLIADA, Box 192, Bjswell, Pa.; Mr. J. TYMdZUKAS, 306 Cento 
St., Freeland, Pa. Toipat išgydyti nno visokių paslapt ingų ligų, kurių 
jokiu bildu negalimą sutalpinti.

ĮSlTfc.H YKIT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
Phil. M. Klinikas, turi netkolis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurio greitam 

talko pataiko serga n tiems pagelbėti todėl, lead gydo išsyk, o nedaro export! mentą a n t serga n- 
Clų. Vyriausias Klinikos Daktaras, por Amerikos valdžią, net medaliu apdovanotus To
kiam jau tik galima tikėti. ,

PrlvytlškoJ LAIJARATORIJOJ Ph. M. Kliniko, atsišaukusioms sutaiso kiekvienam 
liekarstas Iš šviežią gvarantuotą medikamentu, seniausią Ir naujausią išradimą, kuriuos 
tilt aukščiausias mokslas išrado pagelbai Žmonių.

KAD Fm NESVEIKAS bet nori pastoti sveiku 1VILOV ių LAIMINGU, tad atsilankyk,
o Jeigu toli gyveni, tad aptašyk savoligiį bol nesveikumus lietuviškojo kalboje kas kenkia, 
o tikėk, kad apturėsi tlkrį pagclbį sveikatai kaip tūkstančiai, kurio Jau džiaugiasi ir dėka- 
voja, nes čionai išgydo ir tokias, kuriąkitl negalėjo išgydyti kaip šviežias toip ir užsisono- 
Justas ligas nuo skaudėjimo: pičiuoso, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonu ; išbėrimai spuogais nuo blogo Ir nečysto kraujo, nuą saužngystės sėklos nubėgi- 
mo, nusilpnėjimo, vidurią ncdlrblmo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mės, silpno i r sumažėjusio kraujo, užsikrečiamą slaptą lytišką ligą. Širdies, kepenų, ink
stą, šilimų )>1 uičlų, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, be peilio be pjaustymo be aparacijos, bet su liokarstonis, kurios 
tuksiančius išgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligą, 
kurios užpuola varginimui žmonlą, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagelbos 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
1117 WALNUT STRF.ET, PHILADELPHIA, PA

VALANDOS: nuo to Iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Utnrn. ir Pėtny 
Eloiais nuo tt iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kliniko dovanai Ir skaitykit knygą „Daktaras

Nuo naujų (1914) metų išeis
“VEIDRODIS

mėnesinis illiustruotas žurnalas, pa
švęstas teatro ir scenos reikalams. 

Kaina metams:
Amerikoje ........................
Užsienyje........................
Pavienis num............ .
Užsisakant prenumeratą,

kitais reikalais adresuokit:
“VEIDRODIS”

1671 Milwaukee avė., Chicago, 111.

310 Broadway, So. Boston, Mass.

Nuu|i Lietuviška 

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

damo ir pataisome gc- 
riau-ia S l U VA MAS 
MAŠINAS, puikiau
sius Grnmafonus ir ki
tokius m izikališkus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, B;;i- 
Bikclitis, visokius laik

rodžius ir tam panašius dulkius. Duodamę 
lekcijas ant visu inuzikališku instrumentu.

A. RAULUKAITJS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

the:.
MAGIC
Gil ENT

Puikiausis Kalendorius.
Būtinai patariame įgyti 

“Giedros” Kalendorių, kur 
randasi daug puikiausių ir 
naudingiausių darbininkam 
skaitymų. Patįs nusipirkit 
ir kitiems dar dovanų duo
kit.

Kreipkitės į “Laisvę”, pri- 
siunčiant už jį 20 centų

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA-OLSELIS
Vyno, Visokių Likierių, Dektinės 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 pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
atsiveši. Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 
o męs prisiųsim orderius per expresą. Rašykit lietuviška šiuo adresu:

pas mus atsii
lit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus,

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

“VICTOR” MASINOS
Žiūrėkit gerai ir atminkit, kad dabar yra 

gera proga gauti pas mane šias mašinas 
daug pigiau, negu pas kitus biznierius. Aš 
numušti 10 procentą nuo kiekvienos maši
nos. Turiu specijališkų rekordų su lietuviš
komis gražiomis dainomis. Dainuoja ir 
grajina taip gražiai, kad net malonu klau
syti. Taipgi pas mane galite gauti puikių 
drukuotų popierų laiškams rašyti Lietuvon. 
14 popierų su konvertais atiduodu tik už 
25c., o 6 tuzinus—tik už 1.00 dol. Pranešu 
visiems lietuviams, kad jeigu kas pas ma
ne užsirašys kokį nors betuvišką laikraštį, 
tas gaus dovanų puikų kalendorių, vertės 
25c. ir tuziną laiškams popierų. Su viso
kiais reikalais prie, manęs kreipkitės šiuo 
adresu:

CHAS. GRONECKAS
53 Exchange St. Athol, Mass.

DcnHjl.lt



