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Lietuviai darbininkai 
protestuoja.

Springfield, Ill. Kaip pra
neša “Laisvei”, 28 d. grd. L. 
S. S. viešame susirinkime 
virš 100 piliečių, išgirdę apie 
tokį pasibaisėtiną nuotikį, 
kuris įvyko Calumete kūčių 
vakare, per provokaciją 
chuliganų ir valkatų, išreiš
kia didžiausią gailestį dėl 
mainierių šeimynų ir panie
ką provokatoriams, per ku
rių kerštą, žuvo arti šimto 
nekaltų kūdikių ir moterų.

“Šaukiame į milijonus 
darbininkų, kad tųjų mažu
lėlių lavonai ir sužeistųjų 
vaitojimai sukeltų protesto 
audrą prieš valdžios ir kapi
talistų nedorybes nuo Atlan
tike iki Pacifiko ir sužadin
tų kovon visus, kurie dar 
snaudžia.”
So. Bostone atsibuvo skait

lingas protesto mitingas 
prieš Calumeto bosų žvėriš
kumą. Mitingą sušaukė 60 
ir 207 kuopos LSS.

Nori atšaukti šerifą.
Calumet 2 d. sausio. — Co

roner’s Jury neatrado kalta 
piliečių sąjungą dėlei trage
dijos kūčios dieną. Supran
tama, tai vis lekajukai.

Mainieriai nori reikalauti 
iš gubernatoriaus, kad at
šauktų iš urėdo šerifą Cru
se, kuris yra didžiausias 
streikierių priešas. Michi- 
gane neseniai praėjo tokios 
teisės. Gompersas, Ameri
kos Darbo Federacijos pir
mininkas nusiuntė savo pa
siuntinius į vario mainų dis- 
triktą, kad praneštų jam a- 
pie reikalų stovį. Tasai se
nas kapitalistų bernas tik 
dabar prakrapštę akis.
Ant katalikų universiteto.
Baltimore, Md. 4 d. sausio. 

— Atžagareiviška draugija 
“Kolumbo Ricierių” perda
vė ant rankų kardinolo Gib- 
bonso $500,000, kad įsteigus 
stependijas prie katalikiško 
universiteto Washingtone.

Bankrūtų skaičius auga.
New Yorke pereitas me

tais buvo 1682 bankrūtai, 
105 daugiau, negu užperė
tais metais.

Japonai Argentinoj.
Boenos Aires. Japonai po 

valiai užima Argentinoj vie
tas italų darbininkų, ypač 
prie gelžkelių. Japonų Ar
gentinoj randasi 11,000.

Cook atvyks į Suv. Valst.
Londonas. Žinomas Cook, 

kuris giriasi atradęs šiauri
nį polį, vyksta į Suv. Valsti
jas, kur jisai akyveizdoj 
kongreso prirodys, kad jisai 
ištikrųjų atrado žieminį po- 

Kas daugiausia pastoja 
piliečiais?

New York paviete 1913 
m. pastojo 13,858 nauji pilie
čiai. Daugiausia pilietiškas 
tiesas įgijo — išeiviai iš Ru
sijos, nes 50%.

Caro “giminaitis” 
Amerikoje.

New Yorke švaistosi 
kis tai princas Romanoff, 
kuris sakosi esąs caro gimi
naitis. Daugelis mūsiškių 
ponų labai didžiavosi suėję 
į pažintį su tokiu “tūzu” ir 
duodavo jam daug pinigų.

i Dabar paaiškėjo, jog tai 
.sukčius.

Kas tuos amerikiečius ne
įgauna?

Kaip kas pasitiko naujus 
metus?

Yarke» sutinkant

naujus metus, ant vieno tik 
vyno ir gardumynų kote
liuose ir kafe praleista su- 
virš milijonas dolerių.

Chicagoje, geras būrys 
bedarbių tą vakarą prieš 
naujus metus laikė savo mi
tingus. Po mitingų alkani 
grįžo namo. Jie matė eida
mi namo, kaip linksminosi 
koteliuose ir restauracijose 
turčiai. Žmonės neiškentė 
ir įsiveržė į kelias restaura
cijas, reikalaudami pavalgy
ti Tu o jaus buvo pašaukta 
policija ir 13 bedarbių sua
reštuota.

Minia išmušė langus kelių 
puikesnių hotelių.

Unijos išima pinigus iš 
bankų.

Indianapolis 2 d. sausio.— 
Viršininkai visų internacio- 
nališkų darbo unijų, nutarė 
išimti unijų įdėtus iš visų 
vietos bankų pinigus, nes 
ponai biznieriai priešingi 
unijistams ir agituoja už 
taip vadinamas atdaras ša
pas. Iš banku bus išimta 
$2,000,000.

Ekspresinis susinėsimas
* orlaiviu.

Tampa (Florida). Tarpe 
Tampos ir St. Peterburgo 
jau įtaisyta ekspresinis ir 
paprastas pasažierinis susi- 
nešimas orlaiviais. Už ke
lionę į vieną galą mokės 
$5,00, jeigu nesvers daugiau, 
kaip 200 svarų. O kas svers 
daugiau, tai už kiekvieną 
svarą primokės 5 c.

Californijos vaikai drū
čiausi fiziškai.

Dr. Arthur Ritter, speci
alistas psichologijos ir pata- 
logijos vaikų tvirtina, kad 
drūčiausi ir sveikiausi vai
kai išauga Californijoj. Va
karai sveikatos žvilgsniu, 
daug augščiau stovi, negu 
rytai.

ženysis tik su daktaro 
paliudijimu.

Nuo naujų metų Wiscon- 
sino valstijoj įėjo į galę nau
jas įstatymas, jog kiekvie
nas vyras, norintis apsives
ti, turi gauti daktaro paliu
dijimą apie savo sveikatą. 
Naujos teisės yra labai aš
trios. Daktarai ir klerkai 
bus smarkiai baudžiami, jei
gu jie prasižengs prieš tei
ses.

Bryanas meldžiasi.
Lincoln, Nebr. Kalbėda

mas čia ant pusiau religiš
kos temos, valstijos sekreto
rius Bryanas, prašė karštai 
dievo, kad neprileistų prie 
karės su Mexika. Bryanas 
prašė, kad dievas jį sustip
rintų.
Gelžkelių pelnas už lapkritį.

Washington 4 d. sausio. — 
Tarpvalstijinė prekybos ko
misija praneša, kad 95 gelž- 
keliai už lapkričio mėnesį 
turėjo $77,604.000 pelno.

Kogi daugiau ir bereikia?
Miestui valdant gatvekarius

San Francisko miestui 
valdant kelias gatvekarių li
nijas, per pereitus metus tu
rėjo pelno penktadalį milijo
no dolerių.

Dabar Suv. Valstijų vis 
didinasi agitacija, kad gat
vekarius miestai valdytų.

Įdomi draugija.
Cambrige, Mass. (įia su

sitvėrė biuras, kuris prista
tys ant balių neturtingus stu 
dentus. Jie turės šokti su 
turtingoms panelėms, ku
rios nori kavalierių.

A Bobelio atmintį pager
bia bažnyčioje.

Ziurich (Šveicarija.) šv. 
Jokūbo bažnyčioje atsibuvo 
pagerbimas atminties Au
gusto Bebelio. Iškilmėsna 
susirinko daug žmonių; tar
pe jų buvo ir žymių soči j a- 
istų vadovų.

Bažnyčios varpai begaus- 
dami, tarytum skelbė atei
siant naują gadynę. Chorai 
giedojo liuosybės maršus. 
Nieko panašaus į “kazionas” 
bažnytines ceremonijas ne
buvo.

Popiežiaus sodauninkai
. ruošiasi į streiką.

Rymas, 1 d. sausio. Kaip 
nelaimes tam Pijui X, taip 
nelaimės. Daug buvo bėdos 
su gvardijos maištu, dabar 
vėl daug nesmagumų dėlei 
pasklidusių šnekų apie kar
dinolo Rampollos nunuodiji- 
mą.

O čia rengiasi į streiką so
dnų ir muzejų prižiūrėtojai, 
kurie gauna į dieną tik po 
70c. Šventomis dienomis 
nieko negauna.

Kadangi muzėjai ir sod
nai uždaryti 130 dienų (vi
sokios šventės) į metus, tai 
tie nabagai negauna jokio 
uždarbio ir iš šalies.

Neseniai vienas iš bėdinų
jų sodauninkų net nusižudė.

Bulgarai su serbais pe
šasi.

Grac (Austrija). Viena
me krutančių paveikslų tea
tre susipešė studentai serbai 
su bulgarais, kuomet pradė
jo rodyti paveikslus iš karės 
auko. “Šalin bulgarai!” — 

šaukė serbai. Žinoma, šitie 
ir nesiliko skolingi. Tuomet 
susikibo į krūtis, visa publi
ka išbėgiojo, o teatrą reikė
jo uždaryti.

Tai koks gražumėlis! O 
dar neva pusbroliai būtų, 
taip kaip lietuviai su lat
viais.

Darbo partijos atstovas 
užtaria už indusus.

Cape Town (Afrika). Iš 
priežasties didžiųjų streikų 
tarpe indusų pietų Afrikoje, 
Darbo Partija pasiuntė savo 
delegatą, Dr. John Haggar, 
ištirti visos situacijos.

Jisai ištyrė ir pranešė, 
kad su indusais darbininkais 
bosai elgiasi, kaip su žvėri
mis.

Naujos karalystes vargai. 

pasekmė Balkanų karės, su
sidarė nauja, iš vardo ne- 
prigulminga, valstija Alba
nija. Dabar jau ji turi net 
savo karalių. Bet vargas 
toj šaly viešpatauja neapsa
komas.

Šalis padalinta į tris dalis, 
kurių gubernatoriai tarpe 
savęs vaidijasi. Vienur gy
vena mahometonai, kitur 
katalikai, trečiur pravosla
vai.

Scutari pilna šnipų. Žmo
gaus gyvybė nieko neverta.

Še, jums ir tautos “liuosy-
bė!”

Vedrines nori lėkti per 
Afriką.

Francūzų lakūnas Vedri
nes, kuris laimingai atliko 
kelionę orlaiviu nuo Pary
žiaus iki Egyptui, ketina 
lėkti per Afriką.

Vengrija svajoja atsiskir
ti nuo Austrijos.

yengrija ir Austrija turi 
bendrą karalių ir kariume- 
nę. Tuomi dalis vengrų nė
ra užganėdinta. Jie nori vi
siškos savystovybės. Todėl neturi tar
dalis vengru nacionalistų tams.

svajoja apie sukilimą. Fran- 
cija būk tai jiems prižadėju
si paramą. Dabar jie at
siuntė savo emisarus į Suv. 
Valstijas kaulyt milijonie
riaus Vanderbilto pagelbos.

Pranašauja smarkią re
voliuciją.

Garsus Europos publicis
tas Max Nordau sako, kad 
jeigu taip vadinamoji Ulste- 
rio partija priešinsis Airijos 
savyvaldai, tuomet Didžio
joj Britanijoj gali kilti vie
na didžiausiųjų pasaulio re
voliucijų.

žmones žudosi nedėldie- 
niais ir panedėliais.

Taip sprendžia daktaras 
Massarotti iš Rymo. Jisai 
per 10 metų tyrinėjo saužu- 
dystės atsitikimus, kurių 
buvo 4,000.

Taip-pat jisai sako, kad 
daugiau saužudysčių tarpe 
mokytų, negu tarpe nemo
kytų.

Baleto šokėjos sustrei
kavo.

Manheimo (Vokietijoj) 
karališkos operos baleto šo
kėjos sustreikavo, nes joms 
iepė šokti basoms.

Streiką veda šokėjų unija.

žiavo.
Konstantinopolis. Supa

ralyžiavo Turkijos sultaną 
Mahometą V.

Išradėjo dovana darbi
ninkams.

Brusselis (Belgija), 
radėjas Solvoy, kuris nese
niai už savo išradimą gavo 
daugiau, negu milijoną do- 
erių, penktadalį milijono 
paaukavo darbininkų (soci- 
jalistų) partijai dėl lavinimo 
darbininku, v

Dvi didžiausios Italijos 
bėdos. '

Italijos ministerių pirmi
ninkas, laike debatų parla
mente, pasakė, kad dvi di
džiausios Italijos nelaimės, 
tai bedarbė ir išeivystė.

24,000 nužudyta tik vie
noj provincijoj.

Pekin (Chinija). Oficiali- 
škai pranešama, kad vienoj 
tik Sze-Chuen provincijoj 
1913 metais nužudyta 24,000 
žmonių.

Dauguma tarp jų buvo 
politikos veikėjai įvairių 
partijų.

Francijos kareiviai gau
na po 1c. ant dienos.

Parlamente pakelta klau
simas apie padidinimą algos 
Francijos kareiviams nuo 1 
cento iki 2 centų ant dienos. 
Tuoj pinigyno ministeris pa
šoko, sakydamas, kad per 
metus tatai iždui apsieis 
$2,600,000. Ir parlamentas 
nepakėlė algos kareiviams.

Shakespearo gyvenimas 
krutančiuose paveiks 

luose.
Greitai Shakespearo gy

venimas bus rodomas kru
tančiuose paveiksluose. Pa
veikslai susidės iš 150 scenų.

Be abejonės, tai turės di
delę auklėjančią rolę.

Policistų demonstracija.
Neseniai 500 Londono po

licistų įtaisė piitingą ir de
monstraciją. Jie skundėsi 
ant savo darbo sąlygų ir rei
kalavo teisės J,i pa
savo unijos.

Reikia pažy 
demonstrantų 
savo raudona 
nas kalbėto j: 
darbininkai 
tų. Jo nuon

Caro kariumeneje.
Viename Londono laik

rašty, kuris speciališkai pa
švęstas Rusijos dalykams 
svarstyti, yra labai platus 
pranešimas apie Rusijos ka- 
riumenės nupuolimą.

Aficieriai baisiai brutališ- 
kai elgiasi su kareiviais. 
Tarpe vienų ir kitų nėra jo
kio užsitikėjimo. Kareiviai 
neturi jokio drąsumo. Jie 
virto paprastais tarnais, ku
rie tik trokšta, kad užbaigus 
savo keturių metų terminą 
kareiviavimo. Kariumenej 
perdėm viešpatauja šnipys- 
tės dvasia. Donosai vienų 
ant kitų kasdieninis atsitiki
mas.

Tokia armija niekad ne
gali laimėti karėje, nes joje 
nėra jokio užsitikėjimo, jo
kio draugiškumo. Tuo tar
pu, draugiškumas caro ar
mijoj yra visiškai negali
mas daiktas.

Armijoj uoliai platinama 
juodašimtiška dvasia ir pa
taikaujama dueliams (dvi
kovėms). Laike paskutinių 
dvylikos mėnesių, aficieriai 
25 sykius užpuolė ant ramių 
beginklių žmonių. O juk to
li gražu ne viskas papuola j 
laikraštiją.

Vienoje knygoje, kurią 
komandieriai rekomenduo
ja jauniems aficieriams, yra 
pasakyta, kad vely žmogų 
užmušt, negu tik sužeist, 
nes užmuštas žmogus nega
lės būti liudininku. ’

Disciplina tarpe kareivių 
visai pairus. Visai nepaiso
ma tikro kareiviško išsilavi
nimo. Pulkininkai vagia 
ant kareiviškų drabužių ir 
maisto.

Laikraštis tvirtina, jog 
nėra pasauly antros tokios 
šalies, kur užmušinejimai, 
saužudystės, šnipinėjimai, 
prievarta būtų taip įsigalė
ję armijoj, kaip Rusijoj.

Tokia kariumenė negali 
laimėti. Tik revoliucija gali 
pataisyti dalykų stovį.

Lakūnas beprotnamy j.
Lakūnas Utočkinas, nese

niai pamišęs ir uždarytas 
Odesos pamišėlių namuosna, 
naktį išvožė savo kambario 
duris ir pabėgo iš ligoninės. 
Turėdamas su savim vieną 
rublį, jis užėjo kliuban, kur 
išlošė 50 rublių. Kliube 
Utočkinas laikėsi visai ra
miai, juokavo ir sakėsi esąs 
tik dabar išleistas iš kalinio- 
ligoninės. Ligoninėje paste
bėjus, jog Utočkinas pabė
gęs, duota tuojau žinia po
licijai, kuri, suėmusi jį kliu
be, nugabeno atgal į ligoni
nę.

Beilio pagerbimas.
Beiliui pagerbti žydai iš

leido net tam tikrus žetonus 
prie laikrodėlių nešioti. Že
tonai, medalio pavydale, pa
daryti iš žibančio metalo. 
Vienoj pusėj esąs Mendelio 
Beilio paveikslas ir kaž-ko- 
kie žydiški parašai. Antroj 
pusėj rusų kalba parašas: 
“Mendel Beilis. 1913” ir vėl 
kaž-kas žydiškai parašyta.

Nauja atskala.
Naui« ’

Trakų paviete.
“Laisvei” rašo iš Onusiš- 

kio (Vilniaus gub.):—
Mūsų miestely daugiausia 

žydeliai biznieriauja, bet jau 
randasi ir lietuvių, kurie tu
ri savo krautuves. Ketver- 
gais būna turgai. Tuomet 
privažiuoja žmonių iš visų 
pusių ir prasideda girtuok
liavimas, kuris ir taip jau 
gerai žydi. Tuomet žmones 
tankiai ir apvagia. Užtat 
čia ir užsilaiko kazionka ir 
šešios aludės. Kada žmone- 
liai prisitraukia degtinės ir 
rudžio, tai ateina jau ir va
karas. Nuėję prie vežimų, 
atranda, kad iš ten jau daug 
kas pavogta. Tada kįla bar
niai ir muštynės.

Po ketvergais būna pilna 
“areštanska”. Policija nuo 
tokių žmonių turi gerą už
darbį.

Neseniai čia suareštavo 
tūlą Navicką, pas kurį užėjo 
pavogtus arklius.

Ligišiol pas mus nebuvo 
ugnagesių draugijos, bet 
dabar jau baigia statyti na
mą. Taigi, bent kartą turė
sime ugnagesių draugiją,

Pas mus pastate pamink
lą carui Aleksandrui II, ta
riamam žmonių išliuosuoto- 
jui.

Nelegališkas knygynas 
Kaune.

Kaune areštuota tūla Za- 
kheim, kuri užlaikė nelega- 
lišką knygyną ir davinėjo 
artymesniemsiems knygas 
dėl pasiskaitymo.

Apie tai praneša “Kurjer 
Krajowy”.
Marijampolės gimnazija.
“Aušrinė” praneša įdomių 

žinių apie Marijampolės 
gimnaziją.

Šiais metais gimnazijoj 
mokinasi 344 vyrai. Lietu
vių viso yral70, lenkų 48, žy
du 58, rusu 36 ir vokiečiu 33.t z C v

Pereitais metais lietuvių 
buvo mažiau; taigi, lietuvių 
skaičius didėja. Prieš ketu
ris metus lietuviu buvo tik 
137.

Moksleiviai pasiskirstę į 
pirmeivius ir atžagareivius. 
Pernai daugelis mokinių 
prigulėjo prie blaivininkų, 
bet šiemet... nusibodo.

Raseinių moksleiviai.
“Aušrinė” rašo:
Vietiniai moksleiviai daro 

malonų įspūdį. Ilgą laiką 
viešpatavusi lenkybė, prade
da nykti.

Miesto mokyklose dau
giausia lietuvių, nes 53 (per
nai buvo 52). Manoma, kad 
kasmet lietuvių skaitlius di
dės.

Duonelaičiui paminklas.
Duonelaičiui paminklą 

statyti prūsų lietuviai tikrai 
sukruto ir jau pradėjo rink
ti aukas. Tas aukas skelbia 
“Apžvalga”, kuri labiaus’ 
už tą dalyką agituoja. i> 
šiaip atsišaukia ‘Apžvalgos 
redakcija j Prūsų liet’’ 
“Mieli broliai, Prūsi 
voje! Dabar yra 
proga duota jūsų 
mą parodyti.
statymo pamink 
nininkiv

stogės pardavė ant turgaus 
maišą bulvių, kuriame buvo 
paslėpęs 500 rublių.

Nabagas visiškai buvo už
miršęs, kad turi piųįgų.

Kaip žemaičiai vestuves 
kelia?

“Viltis” rašo:
Telšių apskrity pasitaikė 

man neseniai būti paeiliui 
trijose vestuvėse, kurios tę
sėsi nuo 5 iki 8 dienų. Per 
visas dienas stalai visur 
ž van gete žvangėjo pilni ap
krauti konjakais, degtine ir 
tt. Kaip pasirodo, ant vie
nų gėrimų kiekvienoms ves
tuvėms išleidžiama čia nuo 
50 ligi 100 rub. Nebuvo 
žmogaus, kaip iš vyrų, taip 
ir iš moterų, kad būtų atsi
sakę gerti. Bjauru buvo ir 
žiūrėti, kaip pačios motinos 
savo vaikus svaigino. Ta 
proga pabriežšiu, kad pas 
mus moterįs, o ypač mergi
nos, gėrimais, rūkymais ir 
kitais blogais darbeliais ne 
tik, kad nuo vyrų neatsilie
ka, bet dar juos, ypač vaiki
nus, pačios užsigulusios prie 
to traukte traukia.

Arkliavagiai.
Naumiestyje (Suvalkų 

gub.) ir jo apielinkėse jau 
keli metai, kaip nebuvo gir
dėti arkliavagių. Šiemet gi 
vogimai pradeda atsikarto
ti. Neperseniai pavogė du 
arklius nuo kiemo atjojus į 
Naumiesty. Buvo vogimų 
ir iš tvartų pas ūkininkus.

Vogimai prąsidė** *ik* 
dabar — vasarą *; 
tai niekas ir nesaug 
reikiant, savo arklių nuv 
gių net ir naktigonėse. Ka
dangi zanavykai mėgsta au
ginti ir užaugina rinktinių 
arklių, taigi ir nuostoliai bū
na nemenki.

Pa j ieško įpėdinio.
Pajieško įpėdinių miru

siųjų Amerikoje Jono Ado
mo Virbalio (mirė Chicago-’ 
je), Adomo Cinkaus ir Kazi
miero Saunoro, kilusiųjų iš 
Kauno gub., kurie palikę 
Amerikoje turto. Virbalio 
Įpėdiniai privalo kreiptis į 
Kauno apygardos teismą; 
Cinkaus ir Saunoro įpėdi
nių pajieško Chicagos rusų 
konsulas.

Garo malūnas.
Garo malūną ketina įtai

syti Skirstimonių sodžiaus 
(Raseinių ap.) valstietis M. 
Delkus savo žemėje ir jau 
padavė dėl to prašymą gu
bernijos vyriausybei.

Naujas fabrikas.
Naują fabriką stato Kau

ne br. Tilmansai. Statyti 
baigs kitais metais. T° 
fabrike bus lieja*'* 
per metus fabri1 
vartoti ligi 
dos.
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kardu 
urą kapoja?

“Laisvosios Minties” N44 
p. J. šliupas isteriškai su
šunka: “Atskaita pinigų, 
aukautų Tautos Namams, 
bus daviama visuomenei, 
jų niekas nepavogs, nė su
naudos ypatiškiems reika
lams.”

Bet kas kada nors tvirti
no, kad Basanavičius su 
Yču sunaudos aukas ypatiš
kiems reikalams? Ogi nie
kas! Tai kodėl ponas Šliu
pas laužiasi per atdaras du
ris? Turbūt, jam labai pa
tiko Don Kišoto rolė. Vie
nok tame don-kišotizme yra 
šioks toks apgalvotas tiks
las. Ponas Šliupas todėl įta
ria socijalistus neužeitikėji- 
me ypatiškai dorybei Yčo ir 
Basanavičiaus, kad dar kar
tą pareikalauti atskaitų iš 
suvartojimo tų pinigų, ką 
buvo sumesti revoliucijos 
laiku. “Išduokite bent sykį 
tikrą ir teisingą atskaitą”.

Ponas Šliupas klausia ly
ginai to, ko kadaise klausė 
ponas Graičiunas. Tada, ro
dosi, p. Sirvydas, kuris dar 
tuomet nesėdėjo dabartinia
me vežime, atsakė p. Grai- 
čiūnui, kad atskaitos savo 
laiku garsinamos “Kovoje”.

Tiktai p. Šliupo nesuval
doma arogantija ir isteriš- 
kumas pastatė jį greta su p. 
Graičiūnu. Graži porelė, 
ar ne tiesa? Jiems tiktų a- 
bejojančių Tamošių rolė, jei
gu jiedu nebūtų perdaug di
deli veidmainiai.

Bet kadangi p. Šliupas, 
matomai, turi palinkimus 
prie atskaitų, męs pasively- 
sime pono paklausti:—

Ar išduota rokunda, kiek 
išėjo pinigų ant Čebatų de
mokratiškiems agitatoriams 
iš tų aukų, kurios buvo pa
siųsta Demokratų Partijai? 
Taip-pat męs norime žinoti, 
kiek išėjo iš tų pat aukų ant 
kelinių, kepurių, muilo ir tt., 
ką suvartojo ponai demok
ratai? Jeigu, kartais, pasi-

' ^d-p. Šliupas tos at-
^egali išduoti, tuo- 

..egalima būtų pada- 
įju Krata P. Višinskio gra
be, ar tik jis nenusinešė tų 
aukų į kapus?

Taip-pat męs prašome p. 
Šliupo ir jo užtariamų de
mokratų atskaitos, kiek 
kliuvo aukų Lietuvos Vals
tiečių Sąjungai (šakai de
mokratų partijos), kurios 
stambus veikėjas P. Siūlelis 
buvo savo laiku ir “Giltinės” 
vadovas? Prašome atsaky
ti.

,na du kartu į savaitę. 
xaip-pat darbininkų dvasioj 
vedamas “Pirmyn”, bet tą 
laikraštį retai mums prisi
eina pamatyti”.

Taigi, visi geri. Ir “V. L.” 
rimta, ir “Laisvė” atsakan
čio] dvasioj vedama. “Liet. 
Ūkininko” priede, Vilniaus 
kalendoriuj, rimčiausiu laik
raščiu skaitomas “Pirmyn”.

Kasžin ar daug bendrumo 
tarpe “Pirmyn” ir “V. Liet.” 
rimtumo?

Oi tie geraširdžiai apžval
gininkai, kuriems nepatinka 
Amerikos laikraščių tonas! 
Kaip smagu jiems būtų susi- 
taikint su p. Yču ir su Seinų 
Antanavičium...

Dėlei “Visuomenes.”
“L.” N89 buvo tilpęs 

straipsnelis drįstančio pro
tauti, jog Vilniškė “Visuo
menė” buvo pagimdyta va
dovaujančia sriove LSDP. 
Dabar drg. A. Baranauskas 
rašo “Kovos” N52: “Kaiku- 
rie LSDP, nariai, susidėję 
su prijaučiančiais partijai, 
išleido “Visuomenę.” Orga
nizacija, kaipo tokia, nieko 
bendro su tuo dalyku netu
rėjo. ‘Visuomenė’ buvo pri- 
vatiškas laikraštis.”

Canados Lietuvių Susivie
nijimo 1 kuopa jau gyvuoja, 
kaip praneša mums drg. 
J. Žebrauskas. Jon prisirašė 
16 narių. Tuoj bus įkurta 
ir antra kuopa. “Pirmyn” 
ir “Kova” paminėjo apie Ca
nados Lietuvių Susivieniji
mą. Matomai, tiedu laik
raščiai žiūri į Susivienijimą, 
kaipo į rimtą dalyką.

Užtat “Lietuvai” Cana
dos Liet. Susiv. nepatiko. 
Jos “kritika” tame, jog ji iš
vadino visus “vyrukais”. 
Taip-pat nepatiko “Lietu
vai”, kad naujas Susivieniji
mas nebus tokios pakraipos, 
kaip kad’“L-va” norėtų.

Kiekvienas progresyviš- 
kas sumanymas, tai ašaka 
“L-vos” gerklėje.

Dviejų familijų išlaidos.
Dienrašty ‘Evening Post’ 

tilpo straipsnelis, kuriame 
nurodyta metinės išlaidos 
gerai pasiturinčios familijos 
iš penkių ypatų.

Pasiturinčios familijos 
galva sako, kad tai yra ma
žiausios išlaidos, ant kurių 
jisai su šeimyna gali pragy
venti :
Mokesčiai į City Hali $3,200 
Pataisymai ir pager. $2,500 
Nuoma vasarnamio $7,000 
Daržininkai ir vežėjai $800 
Tarnų algos 
Maistas 
šviesa ir šiluma

% j

Pijaus X dešimtie^ metų 
popiežiavimo jubilejus.

(1903 —1913)

I V. Paukštys.

Laiškai pasmerktųjų mirtin

Dėlei Baltimores streiko.
Laikraščiai daug rašo a- 

pie Baltimorės IWW. kriau
čių streiką. Tūlas Savas pa
rašė į “V. Liet.” begėdišką 
korespondenciją, būk soci- 
jalistai nerėmę streiką, net
gi ardę jį. “Vienybė 
Liet.” dedasi didelė IWW. 
garbės užtarėja.

Iš tos priežasties turime 
o vai ką pasakyti. Kada Bal- 
timorėj prasidėjo streikas, 
tai keli delegatai buvo atvy
kę Brooklynan ir užėję į “V. 
Liet.” redakciją. Tenais 
jiems jokio pritarimo nepa- 

ir neprisižadėjo varyti 
tarpe brooklynie- 
^s streiko nau- 

’"o to streiko 
,;u iš savo 

’° au-

$8,400 
$13,000 

$2,400 
Arkliai ir užlaikymas $2,000 
Automobilių iškaščiai $8,000 

$5,000 
$6,000 
$2,500 
$2,500 
$1,000 
$1,500 
$3,500 
$3,500

Pačios išlaidos 
2 dukterų išlaidos 
Sūnaus išlaidos 
Šeimininko išlaidos 
Daktarams 
Labdarystei 
Pačios vakacijos 
Teatras ir operos

Viso------------- $72,860.
Minėtas turčius sako, kad 

tai jau mažių - mažiausios 
išlaidos. Mažesnių jisai ne
gali įsivaizdinti. Taigi, jam 
būtinai reikalinga ant metų 
septyniosdešimtįs du suvir- 
šum tūkstančiai dolerių.

New Yorko darbininkų 
dienraštis “The New York 
Call” paima iš Blisso socija- 
liškų reformų enciklopedi
jos kitą metinį biudžetą, bū- 
ten nurodo, iš kiek pinigų 
L,iri pragyventi darbininko 

^yna iš penkių žmonių:
urnų randa 

ir šiluma 
lai

$114,83 
$37,53 
$97,39 

$305,32 
$148,73i kai ai 

----------$703,80.
’ko dienraštis

’° • “Mes žino-

Kuomet męs pasakom, 
kad dvasiškija neprogresuo
ja, kad ji stengiasi palaikyti 
tą senąją tvarką, kuri jau 
seniai atgyveno savo dienas, 
tai klerikališka spauda pra
deda visa gerkle šaukti, kad 
jie visuomet žengia pirmyn 
ir neatsilieka nuo visuome
nės judėjimo.

Aš čia nenoriu eiti su kle
rikališka spauda į diskusi
jas, bet tik pasistengsiu nors 
trumpai pabriežti, ką yra 
nuveikęs Pijus X per 10 
metų popiežiavimo ir kaip 
toli jis nužengė pirmyn.

Leonas XIII mirė 1903 m. 
Jis buvo didelis politikieris. 
Šiaip ar taip kalbėsime, bet 
Leonas XIII buvo mokytas 
vyras ir mokėjo savotiškai 
politikauti. Jis visgi bandė 
viduramžines bažnytines 
liekanas taikyti prie naujo 
gyvenimo. Jis bandė sulo
pyti naujesne medžiaga 
visą tą bažnytinę sistemą, 
kuri jau yra sutrūnėjusi. 
Tas senoviškos mados kuni
gams jėzuitams labai ne
patiko ir daugelis pradėjo jį 
kaltinti, kaipo pirmeivį.

Tokie užsipuldinėjimai 
ant Leono XIII ypač pasidi
dino per paskutinius trejus 
metus jo veikimo. Bet per 
tuos trejus metus jis ne
daug savo “pirmeiviškų” su
manymų įvykdė gyveniman, 
nes iš priežasties senatvės, 
buvo persilpnas; tik jo su
manymai laukė naujo įpėdi
nio, kuris toliaus varytų 
pradėtą darbą.

Kandidatu ant sosto apaš
talo Petro buvo skiriamas 
pagarsėjęs savo pirmeiviš- 
kumu ir didžiausias prie
šas” , jėzuitų kardinolas 
Rampolla. (Neseniai miręs. 
Eina gandas, kad jį nunuo
dijo. Red.)

Laike rinkimu 1903 m. 
Rampolla buvo vienu iš sti
priausių kandidatų ir visi 
tikėjosi, kad jis taps išrink
tas. Apie kandidatūrą so
džiaus klebonėlio Sarto — 
absoliutiškai niekas nei ne
manė,išskiriant tėvų jėzuitų 

Kandidatūrą kardinolo 
Rampolla sumušė pagarsė
jus veto (uždraudimas) im
peratoriaus Franciškaus- 
Juozapo. Tuomet visai ne
tikėtai dėl daugelio kandi
datų - rinkikų išstatytoji 
kandidatūra klebonėlio Sar
to — praėjo. Sarto tapo po
piežium po vardu Pijaus X. 
Pergalę paėmė reakcija.

Iš pradžių katalikiškas 
pasaulis, suklaidintas ypa- 
tišku Pijaus demokratizmu, 
jo prastu mužikiškumu, do
rumu, įtikėjo, jog naujasis 
popiežius bus šalininkas že
mesniosios klesos ir todėl 
būtinai imsis už reformų, 
kurios jau seniai reikalingos 
ir tuomi suartins Vatikaną 
su pasauline demokratija.

Vienok tai buvo tuščios 
svajonės, kurios tuojaus iš
nyko: Pijus X, tartum išsi
gandęs, kad katalikiškas 
pasaulis laukia iš jo kokio 
tai pirmeiviškumo, pasisku
bino sušukti: “Aš esmi at
žagareivis iš atžagareivių, 
aš nepripažinau, nepripažį
stu ir nepripažinsiu jokių 
reformų! Mano idėja — pa
laikyti tą tvirtovę, kuri yra 
įkurta apaštalo Petro ir jo
kių, o jokių reformų neda
rysiu !”

Visos tos reformos, visi 
tie pienai, kurie buvo pažy
mėti dienos rėdoj Leono 
XIII, tapo įdėti į apsaugos 
šėpą ir užrakinti raktu Pi
jaus X. Visuose savo dar
buose Pijus pradėjo artinti 
Vatikaną su žmonių prie
šais.

Pirmoji ranka Leono XIII, 
Rampolla, —tuo- 

-- ua]ęme

džiausiu fanatiku. Vienas 
iš jų, kaip vėliaus paaiškė
jo, sergantis proto liga.

Na, ir prasideda “naujas 
politiškas kursas.”

Šiam “naujam kursui”, 
pagal kurį užlaikoma katali
kiška tvirtovė, jau sukako 
lygiai dešimts metų. Rezul
tatus to kurso męs matom 
ant kiekvieno žingsnio, bet 
deja! liūdni tie rezultatai!...

Didžiausia, augščiausia ir 
galingiausia katalikiška ba
žnyčia, kurią statė ir vargo 
liaudis per pusantro tūks
tančio metų, visiškai pase
no, supuvo. Jai gręsia neiš
vengiama pražūtis. Jos pa
matai yra jau išplauti van- 
denbėgiu, viršutinis slėgi
mas pasirodė didelis, sieno
se pasidarė didžiausi ply
šiai ir jos apaugo grybais; 
lubos, ot, ot diena į dieną ga
li jau įgriūti. O įgriuvus, ga
li palaidoti visa tą, kas ran
dasi vidury tų sienų.

Reikalinga dėti naujas 
pamatas, reikalinga paleng
vinti viršutinis slėgimas, ku
ris verčia sienas į šalis. Rei
kia iškirsti ir įdėti nauji lan
gai, per kuriuos galėtų Įeiti 
šviežias oras ir šviesa, kad 
išdžiovintų tą visą drėgnu
mą, nuo kurio pradėjo pūti 
ir augti grybai.

Ką gi daro Pijus X, ma
tydamas, kad jau katalikiš
kai bažnyčiai gręsia pavojus 
ir kad ji ne šiandien, tai ry
toje turės sugriūti?

Jis ir jo šalininkai jėzui
tai visai neatkreipia į tai 
atydos, kad ta bažnyčia rei
kalinga išnaujo perstatyti. 
Jie bando ją taisyti, bet tai
syti senoviškai: kur 
vinis, —.jie kala vinį, 
buvo šriubas, — jie 
šriubą, kur pasirodė 
šys, — jie tepa moliu. O kas 
bus su pamatais, su lubo
mis, tai jiems visai nerūpi! 
Lai griūna, lai virsta, lai 
skaidosi, — o jie varo savo 
darbą ir atliktas kriukis!

Bažnyčios langai taip už
augę dulkėmis, kad per juos 
absoliutiškai neįsiskverbia 
šviesa. Reikia jei jau ne nau
ji langai dėti, tai bent tas 
dulkes nuvalyti. Bet jie ir to 
nedaro. Jie pripažįsta, kad 
tos dulkės ant langų dar 
apaštalo Petro paliktos ir 
yra šventos.
nepraleidžia, tai ne jų “biz
nis.”

Pagaliaus, 
žinti, kad ir laiko nebeturi. 
Iš pat pirmų savo dienų po
piežiavimo, Pijus su visa sa
vo gauja jėzuitų pradėjo 
kuosmarkiausia kovoti su 
modernizmu tarpe dvasiški- 
jos. Jis užsiėmė aštriausia 
priežiūra kunigijos ir kurie 
tik tapo nužiūrėti linkime 
prie modernistų, tuojaus
juos mainė, kilnojo iš para
pijos į parapiją ir tt., bet 
viešpatie apsaugok! nepasi
duodavo ir nenusileisdavo 
prieš nieką. Mat, mužikiš
kas atkaklumas daug stipre
snis už inteligentišką.

Neužtenka jam to, 
jis pradeda persekioti mo
dernistus; jis pradeda per
sekioti ir tuos paprasčiau
sius keturklesius sodžių ku
nigėlius, kurie tik pradeda 
truputį žmoniškiau elgties 
su savo parapijonais. Be
pročiai kardinolai, kuriems 
Pijus pavedė visą valdžią, ir 
tame mato pavojų. Tokius 
kunigus pradeda prispausti, 
bausti ir... net prašalinti iš 
kunigystės!

Gal čia iš manęs pareika
laus faktų? Jeigu jau taip, 
tai štai keliatas.

Gabus ir^falentuotas ku
nigas, žingeidus istorikas 
Semeria išdrįsta įkurti Ge- 
nevoje institutą dėl tyrinė
jimo abelnu n ne katalikiš-

— tampa iš- 
lališką ištrė-

ant jo nepadarė jokio įspūdžio.
“Jau seniai aš tau nieko nerašiau apie 

savo gyvenimą. Vis mąsčiau, galvojau, 
kad ką nors parašyti, bet nieko negalėjau 
sugalvoti kvailu savo protu. Dabartiniame 
laike aš visai nebežinau, kaip gyvenu ir tas 
mane baisiai kankina! Jau du mėnesiai, 
kaip pasmerktas mirtin ir vis dar nekaria 
manęs. Kam jie mane laiko? Gal būt ty
čiojasi iš manęs? O gal nori, kad aš kiek
vieną naktį kankinčiausi, laukdamas mir
ties? Taip, drauge, aš nesurandu žodžių, 
aš neturiu jiegų, kad išreiškus tas kančias, 
kokias kenčiu naktimis. Greičiau prie kokio 
nors galo!”

Ir štai, męs matom du jo laišku — vie
nas tuoj aus rašytas po nuosprendžiui, o 
ai tras po dviejų mėnesių laukimo mirties, 
Du mėnesiu! Lengva pasakyti, bet kiek jis 
turėjo kankintis per tuos du mėnesiu? 
Daug aiškinti nereikia, nes viską išaiškina 
jo antrasis laiškas.

Bet kas juos palaiko tose kankinėse ir 
kodėl jie patįs anksčiau nenusižudo?

Štai vienas iš nuteistųjų tą klausimą 
kaip riša.

“Kiekvienas turi kokią-tai viltį, pas 
kiekvieną atsiranda kokia-tai fantazija, ku
ri siekia augščiausius bokštus. Nors męs 
matom, kaip kiekvieną mūsų draugą nuve
da ir karia, vienok, savo mirtis, saviškis 
pakorimas, išrodo negalimu. Rodosi, kaip 
gi dabar tave sveiką, stiprų, pilną gyveni
mo jiegų, paims, nutems ir... pakars... Pas 
kiekvieną yra kokia tai viltis, tartum daei- 
nanti iki stebuklų, kad jo nepakars. Neku- 
rie laukia susimylėjimo. Kiti svajoja apie 
padavimą prašymo, kad ant jų susimylėtų. 
Tankiai kalbame, kad surasti tokie vaistai, 
kurie žmogų galėtų ant tūlo laiko visai nu
marinti. Ir kuomet jį palaidotų, tuomet at
eitų draugai ir iškastų iš žemių. Kalbame 
apie daktaro papirkimą laike korimo ir tt.”

Tie visi jų pienai, tos visos kalbos ir 
svajonės — tik illiuzija. Apie tai vėl vienas 
rašo:

“Aš manau, kad didelės svajonės apie 
išsigelbėjimą, apie gavimą susimylėjimo, 
yra dėl mūsų kenksmingos,, kadangi iš to 
puola žmogus į tokią illiuziją ir paskui tik
rai pradeda tikėti, jog jo nenužudys. Dėl 
geresnio persitikrinimo, aš čia paduosiu 
pavyzdį. X-tas pilnai buvo persitikrinęs, 
jog gaus susimylėjimą, nes pats teismas 
apie tai rūpinosi ir jo dėdė turėjo didelius 
ryšius su augštesniais valdininkais. Kuo
met atėjo pas jį naktį prokuroras ir pasakė, 
jog ant jo susimylėjo, jis džiaugdamasis 
nubėgo kontoron. Bet kas ten jam reikėjo 
pergyventi, kuomet jį pagriebė budeliai ir 
pradėjo tempti prie kartuvių?... Gal dauge
lis pasakys, kad tai niekai, nes mažai jis tu
rėjo kęsti, bet užtai jis linksmai gyveno 
daugiau, kaip mėnesį, laukdamas mirties. 
Taip... Bet aš nenoriu mėnesį gyventi illiu- 
zijose, negu paskui pergyventi tokioj baise
nybėj pusę valandos. Geriau aš visuomet 
sau kalsiu, kad tuojaus mane pakars, tuo- 
jaus pasibaigs mano amžis, tuomet aš ne
turėsiu tokios sunkios valandos, kuomet 
mane tems ant kartuvių. Aš nesiginu, jog 
ir pas mane būna illiuzijos, ir aš darau vi
sokius pienus, bet aš niekuomet nedasilei- 
džiu, kad manyj įsigyventų ta illiuzija. 
Kuomet užeina mislis apie liuosybę, kaip 
būtų gerai ir linksma būti tarp draugų ir 
pažįstamų, aš tuojaus pradedu kovoti su 
tokiomis mintimis, kad jas visai išvijus iš 
galvos.

“Dabar kitas pavyzdys. Pas P-vą ne
galėjo būti jokios vilties apie išsigelbėjimą. 
Bet štai, vieną iš draugų išvedė ir pakorė, 
o jo dar, nors jau laikas išsipildė, kodėl tai 
nekaria. Pas jį atsiranda viltis, kad nepa
kars. Ir štai, jis pirmutinis buvo pasiryžęs 
prieš pakorimą nusinuodyti ir jau turėjo 
nuodų, bet dabar jis jų negeria ir laukia 
paskutinės minutos. Nuodus jis išgėrė tik 
tuomet, kuomet jau jam pasakė ruoštis ant 
kartuvių eiti. Išgėręs nuodus, jis krinta be 
žado, jį pradeda supti, jis atsigauna, pas
kui pradeda vemti; pagaliaus, eina konto
ron, rašo laiškus ir... eina ant kartuvių.

“Tokių pavyzdžių daugybė, — toliaus 
sako tas pats autorius, — bet tai vis illiuzi- 
ja.... P-vas laukė pakorimo lygiai penkis 
mėnesius! Nors pas jį kartais ir būdavo 
linksmos valandos, apimdavo jį illiuzija, bet 
galų gale — trigubas kankinimasis... Kiek
vienas iš mūsų griebiasi ir už šiaudo, bet 
tuomet protas ir logika — viskas eina veį^ 
n?\p!”

Ar pavyko šio laiško autoriui išsilaijsyti 
tvirtai iki galo, nėra žinių, bet kad daugmb 
pasiduoda tokioms illiuzijoms, tai nira irti, 
kalbos. If

(Tąsa.) 
kuomet užeis man noras. Labai nesinori 
eiti mirti į užpakalinį kalėjimo kiemą ir dar 

♦a ~į*ttėtuje! Pakol nueisi, tai visas peršlapsi.
O juk šlapiam ir koroti ne visai malonu. O 
kas svarbiausia: karti veda nakčia. Ką tik 
žmogus užmiegi, o čia tave žadina, lenda ir 
ramumo neduoda... Geriau nusinuodyti”...

Koks didelis skirtumas tarp pirmųjų 
laiškų, taip vadinamųjų anarchistų, ir šio 
laiško! Man rodos, kad bereikalinga ir aiš
kinti.

Štai laiškas, rašytas kito pasmerktojo 
mirtin.

“Gulti męs einame trečią valandą nak
tį. Taip būna visados. P. mus išmokino lo
šti preferanso ir męs taip karštai juomi už
siėmę, jog visą laiką tik ant lošimo ir pra
leidžiame. Lošiame, tartum už reikalą. 
Čia būna ir nesmagumų, kuomet praloši, ir 
džiaugsmo — kuomet išloši. Nupuolimo 
dvasios pas visus pasmerktuosius mirtin vi
siškai nesimato. Jeigu prisižiūrėti iš šalies 
į mus ir nežinoti, jog męs pasmerkti mir
tin, tai galima paskaityti už paprastus kali
nius, kurie atbūna savo neilgą bausmę. Bet 
žinant, jog męs pasmerkti mirtin — tuo
met gal ir galima būtų pastebėti nenorma- 
liškumą. Ištikrųjų, tai ir pačiam prisieina 
stebėtis, kad męs tokie šaltakraujai. Pa
gal jūsų vieną išsireiškimą, aš pastebėjau, 
kad jūs manot, jog męs labai liūdnai jau
čiamės. Visai ne. Ir dar net atbulai, tan
kiai būna pas mus labai linksmus juokai, 
pasakos, dainos ir tt. Apie tai, kas tave 
laukia, visai užmiršti... Gal už tai, kac 
ne vienas sėdi... Užeina valandos kokio tai 
nepaprasto piktumo ir tuomet norisi spjau
ti kam-nors į veidą arba padaryti kokią blė- 
dį. Ant kiek aš patyriau, tai kuomet išsi- 
kolioji gerai, tuomet palieka daug ramiau. 
Bet nekuriems tokiose valandose pagelbsti 
dainos. Kuomet jis perpykęs, tik pradėkie 
dainuoti — jis tuojaus tau pritaria.”

Tokioje liūdnumo valandoje ir pasigir
sta iš už storų kalėjimo sienų dainos balsas. 
O kareivis, vaikščiodamas per kiemą, lyg 
tartum pritardamas dainuojantiems, pra
deda šaukti: “Ei, valkatos, paliaukite dai
navę !”

“Dabartinis mano padėjimas vidutiniš
kas, — rašo vienas iš pasmerktųjų, — tik 
galvoje koks tai sumišimas. Norėtųsi ant 
dienos, kitos pasilikti vienam, bet negali
ma. Gaila pražunančios jaunystės. Kad 
greitai reikės mirti, aš ne tai labai šaltai 
atsinešu, vienok mintįs apie mirtį manęs 
nekankina: aš tankiai apie tai ilgas valan
das mislinu. Kodėl ji manęs nebaugina — 
išaiškinti negaliu!”

Autoriui šių žodžių norėtųsi pasilikti 
vienam, bet tas vienumas taipgi baisus!

“Kaip pradeda galvon lysti mintįs apie 
mirtį, — rašo vienas iš nuteistųjų, — tai 
tuojaus pradedu ką nors šnekėti su drau
gais, kad tik tą mintį prašalinus. O jeigu 
jaučiuosi, kad galėsiu užmigti, tuojaus gu
lu. Man rodosi, jeigu aš vienas sėdėčiau, 
tai seniai būčiau nusižudęs.”

Bėgant laikui ir belaukiant mirties, 
pradeda bėgti ir jų sykiu ramumas. “Gyve
nimas prisieina skaityti minutomis, nes jis 
labai trumpas, — rašo vienas iš sėdinčiųjų 
pavienėj kameroj. — Dabar rašau tau šį 
raštelį ir bijausi, kad neatsidarytų durįs, 
nes tuomet aš jo neužbaigsiu. Kaip bjau
riai aš jaučiuosi šioj prakeiktoj tyloj! Kaip 
tik išgirstu kokį nors šlamėjimą, tuojaus 
pradeda širdis plakti... Pradedi laukti, ka
da įeis budelių gauja ir tave išves... Jau du
rįs suvyravo... Na, niekai... tas apačioje... Ir 
vėl aš pradedu rašyti. Karidoriuj pasigir
do žingsniai ir aš bėgu prie durų... Ir vėl 
bereikalingas susijudinimas, tai vaikštinėja 
sargas... Baisi grabinė tyla slegia mane. 
Man trošku. Mano galva pipildyta lyg švi
nu ir nesusilaikančiai puola ant pagalvinio. 
Bet šis raštelis vis-gi reikia užbaigti. Apie 
ką aš tau norėjau rašyti? A, taip, apie gy
venimą! Juk juokinga apie jį ir kalbėti, 
kuomet čia pat, greta su tavim, stovi mir
tis. Ar neteisybė? Taip, ji visai arti ma
nęs. Aš jau jaučiu jos šaltą kvėpavimą, jos 
baisi išveizda visuomet stovi mano akyse... 
Atsikeli ryte ir, kaipo kūdikis, džiaugiesi, 
jog dar čiėlą dieną turi gyvenimo, kuriuo- 
mi gali džiaugties. Bet užtai naktis! Kiek 
ji atneša kankinimų, tai sunku ir pasakyti... 
Na, laikas bus jau užbaigti šį raštelį, nes 
antra valanda nakties. Galima bus atgulti 
ir ramiai užmigti, nes jeigu iki šiol neatėjo 
išvesti, tuomet jau šiąnakt neateis.”

Bet štai ką rašo ta pati ypata, kuri pir- 
miaus stebėjosi, jog mirties nuosprendis

įįf )

W ' Malu
■Žfef FTlte?.-' •!

buvo 
kur 

suka

O kad šviesos

reikia pripa-

kad

ernistas don 
persekioja- 

kio laipsnio, 
vęs kunigiš-

mčioniškis. 
ms.) (Toliau bu».)

x -T

v.



LAISVE

KORESPONDENCIJOS

Korespondentas.

Aukos

per 
Sa

kai p 
au- 
Da-

Namai Pragarai. Kome- 
dijėlė. Parašė Harry L. 
Newton. Vertė Jonas II- 
gaudas. Jisai pats išleido 
Chicago je.

Bandysime atsišaukti, gal 
pigiau apsieis, negu mūsų 
kunigas.

Alkanas parapijonas.

pasiremi ant jausmo, bet ne 
ant proto. Tau ima, kartais, 
ir pasirodo, kad koks nors 
gudrus išmislas arba šluota 
išganys moteris iš vargų. 
Bet atsimink, kad ir vyrai 
gali ką nors dar gudresnio 
išmislyti arba savo kumš- 
čią pavartoti. Kas gero 
tuomet išeis? Ogi nieko. 
Tik kvailos pjovynės ir peš
tynės.

—Tai bus juokų, kad po
nia Agota Bedalienė iš 
Quincy parduos savo vyrą 
už tūkstantį dolerių panelei 
Čaudleriutei. Ji viešai pa
garsino parduodanti savo 
vyrą. Ką tu pasakysi dėl 
šitokios naujienos, Rožyte?

—Ką pasakysiu — klausi ? 
Ogi kvaila naujiena ir tiek. 
Neturi ką rimtesnio rašyti, 
tai pučia muilo burbulus, 
malevoja pikčerius ir žvejo
ja drumstame vandeny skai
tytojus.

—Rožyte, Rožyte, aš ma
tau, kad tu priešinga mote
rų išsiliuosavimui. O aš už
pirksiu mišias šventas ir po 
rąžančių kasdien atkalbėsiu, 
kad tik tai Agotai Bedalie- 
nei pavyktų parduoti savo 
meitėlį. Tai būt puiku! Ne
patinka tau vyras, arba įsiė
dė ligi gyvo kaulo — pas
kelbk, kad parduodi ir atlik
tas kriukis. Nereikės tuo
met mums, moterims, nei 
jokio ten socijalizmo, nei 
kokių ten moterų teisių, ot 
žinosime sekretą, kaip iš 
savo vargų išsikasti. Sakyk, 
dukra, ar ne taip?

—Tavo, mamyte, protelis, 
kaip tos vištelės. Ot užeina 
tau geras ūpas, pasigauni 
kokią tau patinkamą naujie
nėlę * ir jodai ant jos, kaip 
ant arkliuko,bovijiesi, kaip 
mažas vaikas. Argi tu iš
ties manai, kad jau dabar 
vyrus pradės visos moterįs 
pardavinėti? Argi tu nesu
pranti, kad angliški laikraš
čiai tyčia garsina tokias ži
nias, nes supranta, kad kvai
li žmonės skaitys tatai ir 
laižysis. Tai tik sorkės, tuš
ti niekai, o tu šventai į tai

—Tik luktelk, Rožyte, ant 
valandėlės, o aš tave sukriti
kuosiu. Tu visados man pa
sakoji, kad reikia suprasti 
Amerikos dvasią, kad reikia 
elgties, kaip šioj šalyj žmo
nės elgiasi. Aš taip ir darau. 
Reikia viską daryti greit ir 
smarkiai. Todėl aš ir sa
kau, kad moterims nereikia 
jokių partijų, jokių progra
mų, jokių didelių mokslų, 
reikia tik smarkumo. Jeigu 
netikęs tavo vyras — imk 
šluotą ir šerk, pamatysi, 
kaip sušvelnės. O dabar, 
jeigu tai Bedalienei pavyktų 
parduot savo vyrą už tūks
tantėlį, pamatytum, Rožyte, 
kad pardavimas prasidėtų, 
kaip iš pypkės. Ir vyrai su
švelnėtų, kai ėriukai, nes 
išsigąstų. Katras tik vyras 
nepatiktų, pabrūkšt apskel
bimą į “Laisvę” ar “Kelei
vį”, kad vyrą parduodu už 
tiek ir už tiek, atsisakau 
nuo visų teisių ir viskas bū
tu gerai.

—Palauk, mama, nebėg 
zovada, kad į grabę neįvirs- 
tum. Tu vis giriesi savo 
dievotumu, o dabar jau nori 
tikrą paleistuvystę platint. 
Tau patiktų, kad moterįs 
taip galėtų mainikauti vy
rais, kaip kunigai gaspadi- 
nėms. Tau išrodo, kad Be
dalienė ką nors naujo išgal
vojo, o aš tau pasakysiu, kad 
mūsų dienose tai papras
čiausias, kasdien apsireiš
kiantis dalykas. Daugelis 
vyrų tik iš vardo gyvena su 
savo moterimis, o daugelis 
moterų tik iš vardo gyvena I 
su savo vyrais, tat tarpe jų 
ir eina amžinas mainikavi
mas. Toks tik skirtumas, 
kad tatai atsilieka tyliai ir 
slepiama nuo žmonių akių.

J Kas link tos Bedalienės, tai 
aš misliu, kad tai paprastas 
laikraščių “monkey biznis”, 
kad prisižvejojus daugiau 
skaitytojų. O tavo, mama, 
galvelė tokia, jog tu kiekvie
nai kvailybei šventai tiki. Tu 
saw-*rotyine visuomet

Sako, Vanagaitis atvažia
vo organizuot parapi

jines mokyklas.
Pereitam “L.” N tilpo ko

respondencija apie J. Vana
gaičio prakalbos Wilmer
ding, Pa.

Kitas korespondentas 
praneša apie tas pačias pra
kalbas sekančiai:

Nors prakalbas surengė 
SLRK. kuopa, vienok susi
rinko gana daug pirmeivių 
paklausyt apie Prūsų Lietu
vą. Betgi apie Prūsų Lie
tuvą beveik nieko nekalbėjo, 
tik išsykio kiek užsiminė. 
Paskui jau pradėjo bulves 
su kopūstais maišyti. J. V. 
neprisilaiko temos nei pa
prasčiausio kalbėto jaus, o 
balso visai neturi. Kada 
mėgino pažaisti ant patrio
tiškų jausmų, daugelis iš 
publikos tarpo šypsojosi.

Paskui iš pasalų pradėjo 
atakuoti socijalistus.

Laike pertraukos parda
vė, rodosi, apie 5 špilkas ir 
apie 3 knypkius, o “Birutės” 
nei vienos neužrašė.B

Po pertraukos ragino mo
teris tautiškais rūbais puoš
tis, o vaikus atiduoti auklėti 
į parapijines mokyklas, nes 
tai viena iš visų įstaigų, kur 
po kunigų globa išaugs geri 
tautiečiai ir krikščionįs. 
Publikoj pasigirdo juokai.

Iš viso ko pasirodo, kad 
Vanagaitis ar tik nebus par- 
kviestas kapucino vietoj, 
kad niekint socijalistus, o 
organizuot parapijines mo
kyklas !

Po prakalbos Kondratavi
čius klausia: ar jūs, Vana
gaiti, ir taip kvailai supran
tat socijalizmą, kaip tą pa
vyzdį (jis buvo privedęs pa
vyzdį, kuris pereitame “L,” 
N-ry nurodytas)? Vana
gaitis iš sykio norėjo prisi
pažint, bet paskui susiprato 
ir sako socijalizmą kitaip 
suprantąs. Tuomet Kundr. 
trumpais žodžiais pasakė, 
kas tai yra socijalizmas.

Ant Rutkausko užklausi
mo apie išgamas p. V. tiktai 

Į mikčiojo. I
Ant pirmo užklausimo pa

sirodė veidmainiu, ant antro 
viešai nedrįso pasakyti.

! Kasžin kodėl p. V. kreipė
si prie R-K. kuopos, kurion 
pridera 11 senių, o ne prie 
SLA. kuopos ar L. Sūnų 
draugijos, kuriuodvi yra 
tautiškos?

i Kaip Vanagaitis pavirto
I socijalistu?
I Tą vakarą, kaip p. V. kal
bėjo Wilmerdinge, jaunuo
menė buvo surengusi vaka
rėlį,kuriame dalyvavo pirm
eiviški elementai. Ir Van. 
paprašė. Po vakarienės iš
sirinko vedėju Kondratavi
čių. Na, čia ir prasidėjo 
prakalbėlės, kur buvo išsi
reiškiamą apie linksmumą 
ir užsiganėdinimą tuo vaka
ru. Bet linkėjimo p. Vana
gaičio tikslams nebuvo nei 
vieno. Čia ir 
prakalbėjo apie darbininkų 
vargus. Ir jis pavirto soci
jalistu ... Kasžin kodėl?...

Pittsburgh, Pa.
Grd. 27 d. LSS. 6 kuopos 

teatrališka kuopelė statė ant 
scenos “Gyviejie nabašnin- 
kai” ir “Jaunavedžių nak
tis”. Pertraukoj J. Vaino- 
rius pasakė Džian Bambos 
spyčių. Kubiliūtė sulošė 
monologą. Viskas nusisekė 
neblogai. Žmonių buvo apie 
du šimtai ir visi ramiai užsi
laikė.

Nors ant to vakaro kun. 
Sutkaitis rengė Vanagaičiui 
prakalbas, kad užkenkus so- 
cijalistams, bet jam tatai ne
pavyko. Dabar apie Van. 
prakalbas nieko negirdėt. 
Turbūt niekas ir nebuvo jo 
paklausyt, nes pittsburgie- 
čiai jau pažįsta p. Vanagai
tį. , Silvestras.

Gardner, Mass.
“Penktas prisakymas” ir 

“Bomba” teatras atsibuvo 
27 d. gruodžio, kuris LSS. 
kuopai labai gerai nusisekė 
sulošti. Biznis irgi" buvo 
geras — uždirbo apie 25 dol.

Ypač “Bomba” žmonėms 
labai patiko. Vėliaus mano
me atkartoti.

Ant rytojaus vakare buvo 
diskusijos, bet šį kartą ne
nusisekė. Viena svarbi yda 
pas diskusantus: vietoj pa
sistengti dalyką išrišti iki 
paaiškėjimo, diskusantai 
stengiasi autoritetą palaiky
ti.

Waterbury, Conn.
27 d. grd. atsibuvo M. Pet

rausko koncertas. Apart jo 
paties dalyvavo p-lė P. Pri- 
cevičiūtė ir p. M. Brazaus
kas. Panelė Pricevičiūtė su
dainavo apie tris dainas so
lo ir duetą su p. M. Petraus
ku iš operos “La Travita”. Šį 
kartą ji sudainavo daug ge
riau, negu kada kitą syk, 
reiškia, neveltui lavinasi. M. 
Brazauskas griežė ant smui
ko irgi pasirodė talentuotas 
ir gana daug prasilavinęs. 
Taigi, tikėtina, kad Water- 
burio lietuviška padangė ir 
susilauks savo artistų. Kaip 
p. M. Petrauskas sudainavo, 
rodos, nėra reikalo minėti, 
jau dauguomenė žino.

Abelnai, vakaras pavyko 
labai gerai, kaip iš koncerto, 
taip ir iš medžiagiškos pu
sių.

Scenos Mylėtojas.

Roseland, Ill.
23 d. lap. pas Joną Vare- 

kojį atsibuvo vestuvės Jono 
Gužausko su Elzbieta Ga- 
siunaite. Vestuvėse dau
giausia dalyvavo Roselando 
inteligentai. Buvo pasaky
ta daug gražių kalbų.

K. Dagis, ’ tik ką atvažia
vęs iš Lietuvos, taipgi daly
vavo vestuvėse ir laibai 
daug svečiams apsakė apie 
sietuvos gyvenimą. J. Ori- 
ninkaitis trumpoj kalboj pa
aiškino, kaip žmonės už lais
vę kenčia ir užmanė parink
ti aukų kankiniams. Tam 
visi pritarė.

Pirmausią aukavo jauna
vedžiai, J. Gužauskas, E. 
Gužauskienė, J. Orinikaitis, 
D. Orinikaitienė, J. Vareko- 

jis, M. Varekojienė, M. Va- 
’ekojis, E. Gužovskaitė, M. 
Kaklauskas, S. Petrenaičia, 
?. Gužauskas, N. Gasiunai- 
tė, M.Varekojis, P. Januse- 
vičia, K. Dagis — visi po 1 
dol. J. Gužauskas, M. Gu
žauskienė, P. Klusas, M.Klu- 
sienė, J. Gasiunas, K. Klibas 
— po 50 c. K. Orinikaitis, 
OI. Varekojičia, Z. Klibienė, 
A. Januševičienė — po 25 c.

Pasirodžius tokioms gau
sioms aukoms, K. Dagis, ži
nodamas Valparaiso moks
leivių vargingą gyvenimą, 
užmanė, kad aukos būtų pa
dalintos taip: 10 dol. (su 
)ačto kaštais) pasiųsti kan- 
dntiniams už laisvę per 
“Laisvės” red., o 9 dol. pa
siųsti Valparaiso U. moks- 
eiviams, kurie baigia augš- 
tesnį mokslą. Tie pinigai 
pasiųsti valparaisiečiams 
oer “Lietuvos” red. Tokiam 
užmanymui visi vienbalsiai 
pritarė. Pasiunčiau 9 dol. 
r 90 c.

pinigus prageria su mer
goms. O kur Žagaras, kur 
Baranauskas? Visi latrai; 
šelmiai. Socijalistu politika 
šiaudinė. Jūs ne socijalistai, 
jūs katinai. Aš lietuviškiems 
socijalistams užčiaupsiu 
burną...

J. E. Vasaitis.
Nuo red. Nors gal ir ne

būtų reikalo dėti laikraštin 
pliauškalus to žmogiuko, 
vienok, kadangi daugelis 
lietuvių visgi dar mėgsta 
sorkes ir toks Grikštas gali 
dar dezorganizuoti žmones 
ten, kur jo nepažįsta, tai ty
čia įdėjom tą koresponden
ciją, kad visuomenė pama
tytų, kokie ponai kalba var
de IWW.

Męs tikimės, kad visi svei
kai protaujanti IWW. na
riai padarys sykį galą tam 
sorkiavimui. Nes jeigu padė
kime streiko laike ar šiaip 
jau laike kovos, įlįstų tokis 
žmogus, juk visuomenė tuo
met ir į svarbų reikalą pra
dės žiūrėti, kaipo į sorkes ir 
streikieriai nesusilauks nei 
cento.

Detroit, Mich.
30 d. grd. LSS. 116 kuopa 

parengė vakarėlį su įvai
riausiais pamarginimais. 
Publikos buvo apie 270, kuri 
gražiai užsilaikė. Po tam 
prasidėjo šokiai, kurie tęsėsi 
iki vidunakčiui.

116 kuopa turi ištarti ačiū 
visiems dalyvavusiems tame 
vakarėlyje, o labiausia mer
ginoms.

J. A. Dovidaitis.

Dagių Dagis.
Nuo red. $9.90 gavome 

r pasiuntėme J. Ramanaus
kui, iždininkui R ir K. Š. ko
miteto.

pasiųsta drg. J. Ramanuv. 
kui, iždininkui R. ir K. Š. K. 
su pažymėjimu, jog pinigai 
skiriami LSDP, fondui.

Aukos garsinamos šiame 
“L.” N-ry iš Roseland, Ill. 
(žiūrėk korespondenciją) 
pasiųstos skaičiuje $9.80 
drg. J. Ramanauskui, kaipo 
iždininkui Rev. ir Kankinių 
Šelpimo Komiteto.

Naujos knygos.
Kaip senovės žmonės per- 

sistatydavo sau žemę. La
bai žingeidus senovės filoso
fų daleidimai apie žemės iš- 
veizdą. Parašė Iksas. Toj 
pat knygoj telpa dar ir Z. A- 
leksos raštas, kuriame jisai 
stengiasi kritikuoti K. Bū
gos “Aististiškus Studijus”.

Ikso rašinio verta pasi
skaityti. Lengvai parašy
tas ir naudingų žinių sutei
kiąs. Z. Aleksa lygir per
daug arogantiškai kritikuo
ja K. Būgą, kuris kalbų atsi
radimo klausime, šiaip ar 
taip kalbėsime, yra daug di
desnis, negu drg. Z. A., auto
ritetas.

Kaina knygelės 10 c. Iš
leido “Keleivis”. Išveizda 
graži.

Rašybos Ma
rašė K. Būga. Atspausta iš 
“Draugijos”. Išleido “Atei
tis”. Spauda S. Banaičio 
Kaune.

Kadangi knygelėj apta
riama tie mūsų rašomosios 
kalbos dalykai, kurie priei
nami filologams, tai papras
tas skaitytojas nedaug te
pęs perskaitęs K. Būgos 
“Rašybos Mažmožius”.

Laisvietis.

Redakcijos atsakymai.
M. Vaitkui. Talpiname 

pirmiau gautą.
K. R. (Concord). Nega

lės tilpti.
Civilizuotai Beždžionei. 

Meskit tokius pseudonimus, 
Kad geria — jau daug sykių 
buvo rašyta.

Neužpirkusiam mišių. Ar 
reikės operacijos kunigo 
gaspadinei — nežinome, vie
nok koresp. negalime patal
pinti.

Korespondentui iš Paquo- 
nock. Nieko nesuprantam.

Shirley, Mass.
Grd. 20 d. sutvėrėm SLA. 

kuopą. Pasirodo, jog ir čia 
nestoka tamsūnėlių. Pir- 
miaus 5 vyrai, Norkaus bur- 
dingieriai, buvo prisižadėję 
pristoti, bet paskui atsime
tė. Sako bedieviška tai e- 
santi draugija.

Man kalbant, statė klausi
mus, ar už girtuoklystę ne
bus išmetami ir, jeigu gaus 
6 mėnesius tupėti, ar neva
rys iš draugijos?

Gėda, gėda jums, vyrukai! 
Narių susirašė 15.

J. Kavlaičia. I-ties

Parapijonai turės eiti iš
pažinties pas “Laisves” 

redaktorių.
Kewanee, Ill. Bedarbė, 

tai pragaro draugas. Kol 
darbai ėjo gerai, tai ir pini
gų nebuvo gaila ant naudin
gų ir nenaudingų dalykų; a- 
pie keletas ypatų sumanė
me pasistatyti Kristaus avi- 
nyčią. Kaip sumanėme, 
taip ir padarėme; mums 
kaštuoja apie $18,000.

Dabar, darbams sustojus, 
turėsime pražudyti savo ne
kaltas dūšeles, todėl, kad ne
turime pinigų, o jų nema
žai reikia turėti, jeigu nori 
būti parapijonu ir prigulėti 
į Šv. Antano draugystę. 
Kiekvienas parapijonas, ner 
žiūrint į bedarbę ir alkanus 
kūdikius, esti priverstas at- 

| mokėti 25 doL ant bažnyčios, 
50 c. ant mėnesio į parapiją 
ir 15 c. už bažnyčios lanky
mą. O iš minėtų pinigų rei
kia išmokėti vyskupui, nes 
jam užrašėme bažnyčią ir 
po naujų metų turėsim ban
kai procentus užmokėti 500 
dol., 80 dol. kas mėnuo kuni- 

Vanagaitis pui’-• °-PinįF^ nesiranda Pa‘ 
dophininknh’apijoj. Kunigėlis, pama- 

tęs, kad ir jam gal prisieiti 
riestai, 28 d. grd. nesakė ki
tokio pamokslo, kaip tik gy
rė tuos, kurie užsimoka mi
nėtą sumą į parapiją, o sar- 
matino tuos, kurie neturi iš 
ko užsimokėti.

Sako: nei vieną nepriim
siu išpažinties, kurie neužsi
mokėsite 25 dol. ant bažny
čios ir 50 c. ant mėnesio į pa
rapiją, arba 6 dol. už visus 
metus. O kurie minėtą su
mą neatiduosite, tai būsi
te priversti atsisveikint su 
“Antanine”, o spaviednies 

Į galėsite eiti pas “Laisvės” 
redaktorių.

Dabar žmoneliai įbaugin
ti, nežino ką daryti, kad pas 
socijalistą turės eiti išpazin-

A'

Kas tas Grikštas?
Detroit, Mich. Kas 

vienas tas sorkininkas? 
koma, kad jis serga proto 
džiova. Ištikrųjų, tai apgai
lėtinas žmogus. Štai dėlko. 
Jis yra taip geras darbinin
kų draugas, kaip ir bile vie
nas. Jisai vargsta ir dirba 
daugiau, negu gali. Jis sa
ko daugiau, negu žino. Jis 
kalba ir apie tą, ko nežino. 
Jisai persistato save tokiu, 
kokiu jis nebuvo, nėra ir ne
bus. Jisai sutinka mirt už 
savo idėją ir persistato save 
publikai didžiausiu anar
chistu, revoliucijonierium, 
sindikalistu, industrialistu, 
socijalistu, tautininku ir, pa- 
galiaus, pusiau beždžioniš
ku kataliku, arba tokiu, ko
kiu jisai pats dar nežino. Jis 
kalba visose temose už anar
chistus ir prieš, už revoliu- 
cijonierius ir prieš, už soci- 
jalistus ir prieš... Ale ką 
čia išrokosi. Sykiu už vis
ką ir prieš viską. Kas tik 
jam papuola, tą ir mala. Va
ro, kaip iš Edisono rago. 
Iš šalies žiūrint išeina mali- 
-malienė. Ir už tą visą sun
kų darbą gauna vardą sorki- 
ninko. Už tai ir pykt negali. 
Kas tokią rolę lošia, tam ir 
vardas yra atsakantis.

Dabar jisai pliauškia apie 
kokį tai francūzų minister; 
ar gubernatorių, kuris bū
damas socijalistu, liepė šau
dyti darbininkus (Jokis so
či jalistas nebuvo ir nėra 
Franci jo j ministeriu ar gu
bernatorium. Red.).

Klausykite Grikšto pra
kalbų : Antonovas, važinėda
mas su prakalboms, vogė 
šleikas, ir kitokius daiktus, 
kas papuolė, o Baltrušaitis 
jį išteisino, sakydamas, kac 
sąlygos kaltos. Koks ten Pal
tanavičius šur ka1' 
lo rąžančius ka 
atsidarė savo 
škaplierius pa 
eivio” leidėjai 
iš rąžančių da 
kalba visiem 
apmoka. Jei 
tai išgiria pa 
šią. Pr^soik

I
■

Shelton, Conn.
Jau kelinta savaitė, 

streikuoja darbininkai 
dėjai Bluminton Co. 
bar jau visi dirbtuvės darbi
ninkai sustreikavo. Audė
jų yra 300, o išviso ten dirba 
1200 ypatų.

29 d. grd. buvo didelė kova 
streikierių su skebais ir poli- 
cistais. Streikieriai įpykę, 
ėmė svaidyti akmenimis. 
Kovai iškilus, policistai su 
skebais bėgo, kaip gali, kad 
tik pasislėpus nuo streikie
rių. Keli skebai ir trįs poli
cistai sunkiai sužeisti ir juos 
nuvežė ligonbutin. Taip- 
-pat sužeisti ir keli streikie
riai.

Kompanija nori par
traukti miliciją, bet miestas 
nepavelina.

M. P. Chupas.

žemaitės Raštai (rinkinys 
I ir II). Pirmame rinkiny
je telpa Rudens Vakaras, 
Atžala, Motyna, Studentas. 
Antrame rinkiny: Marti, 
Topylis.

Leidinys brolių Leonų, 
Vilniuje, Kuktos spaustuvė. 
Kaina nepažymėta. Rodo
si parsiduoda po 20 kapeikų 
leidinys.

Žemaitė jau įgijus didelį 
vardą mūsų raštijoj. Jos 
raštus skaityk ir gėrėkis.

O jau kalbos turtingumas 
— margumas neapsakomas. 
Geriausia mokyties kalbos 
iš Žemaitės raštų.

PA JIEŠKO JIM A ’
Pajieškau švogerkų Franciškos ir 

Onos Gubistalių, Kauno gub., Rasei
nių pav., Perkūnų kaimo. Meldžiu 
atsi šaukit:

V. šaltmiris, 230 Maple st.
Rumford, Me.

Pajieškau M.Menkevičiuko, Suvalkų 
gub. ir pav., Saivų kaimo.

P,Paznek, Box 39 Auburn, III.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 27 m. senumo. Aš esu 27 
metų.

Geistina, kad atsišauktų tos, kurios 
myli dorą ir gražų šeimynišką gyve
nimą. Taipgi, kad prisiųstų ir savo 
paveikslą.

K. Visgirdą, P. O. Box 150
Wilkes Barre, Pa. (5)

Lietuvių Atydai!
Perkėliau savo šapą. Dabar jos 

adresas toks:
A. G. Adams,

Vyrų ir moterų kostumerskas kriau
šius, 46 Parker st., Room 1

Gardner, Mass.

Detroit, Mich.
23 d. grd. buvo mėnesinis 

IWW. susirinkimas. Vie
nas iš draugų padarė įneši
mą, kad prisidėjus prie su
rengimo didelės bedarbių 
demonstracijos. Pas mus 
Detroite randasi milžiniškas 
bedarbių skaitlius. Kitų 
tautų darbininkai tam rei
kalui yra jau išrinkę delega
tus. Taipgi ir lietuviai iš
rinko tris delegatus.

Neatsilikime ir męs, soci- 
jalistai, nuo to svarbaus 
darbo.

Reporterio pagelbininkas.

Chicago, Ill.
22 d. sausio, 4 kuopa LSS. 

Freiheit Turner Hall , 3417 
S. Halsted st., rengia mass- 
mitingą kruvinojo nedėldie- 
nio atminimui. Pernai su
sirinkimas parengtas tam 
tikslui buvo taip pasekmin
gas, kad nevisi žmonės tilpo 
į svetainę. Šįmet paimta 
didžiausia svetainė ir veik
lus surengimo komitetas 
prižada šį susirinkimą pada
ryt pavyzdingu.

Per prakalbas L. Prūsei- 
koš Me Kees Rocks, Pa. bu
vo surinkta $10.00 Lietuvos 
Soči j ai demokratų Partijai. 
Tos aukos buvo 
“Kovo’” ’

Lakštutės Dainos. Jauni
mo mėgiamųjų dainų rinki
nėlis. Išleido M. Piaseckai- 
tės - Šlapelienės knygynas 
Vilniuje. Spauda Martyno 
Kuktos.

Dainelės nekokios. Vis 
tautiškai patriotiškos; pa
imtos kiekviena atskyrium 
ir visai neblogos būtų, vie
nok viską tam tikras parin
kimas, tendencija gadina.

Naujos gadynės jaunimui 
netinka. Rasit, tinka tik so
džiaus idilistams.

Chicagiečių, Atvdai!
šeštas metinis balių 

borus, parengtas Lietuv. 
kliubo savitarpinės pašelpos, 
Subatos vakare, sausio-Jan. 16 
1914 m. Atlas Svetainėje, 1436—40 
Emma st., arti Noble ir Milwaukee 
Ave.

Pradžia 6:30 vai. vakare. Tikietai 
25 c. porai.

Dabar geras laikas smagiai ir gra
žiai pasilinksmniti šitame naujame 
mete. šitas kliubas visuomet paren
gia gražius balius, kad jaunimas gali 
smagiai pasišokti, o seniejie gražiai 
laiką praleisti. Visi atsilankykite, o 
užmiršite savo vargus ir nelaimes.

Kviečia Komitetas.

Naujas Savizrolas, arba 
klastorius. Spauda ir lėšos 
F. Milašausko.’ Kaina net 
40 centų. Knygelė pridera 
prie bogomaziškai - karabel- 
ninkiškos serijos. Seniau 
tokias knygeles skaitydavo 
sodiečių šeimynos, kada žie
mos vakarais vilnas keden
davo. Dabar tokia “litera
tūra” išeina iš mados. Vie
nok Milašauskas iš Bostono 
yra uolus minėtų knygų lei
dėjas. Nors nesmagu, bet 
beveik visados mums prisi
eina jo laidos knygeles nu
peikti.

Apvaikščiojimas Kruvi
no Nedeidienio Chicago]'

Parengtas LSSA. 22 kuopos, Neda
lioj, H sausio-January, 1914 m. Gav- 
rilavičiaus Svetainėje, 2301-03 22nd 
Place, kampas Oakley Ave., Chicago, 
Ill. Pradžia 2 vai. po pietų. Įžanga 
dykai.

Malonėkite nepamiršti, jog kalbės 
pagarsėjęs kalbėtojas, moksleivis iš 
Valparaiso, Ind. Z. Vitkauskas ir vie
tiniai. Apart to, dainuos du vietiniai 
žinomi chorai.

Kviečia Komitetas.

Tūkstantis ir viena nak
tis. Arabų pasakos. Išleido 
L. Jakavičius Rygoje. Kny
ga 7, o sykiu ir septinta 
šiukšlė.

Fui, kaip netikusiai išlei-

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS

RAINKOTŲ FABRIKAS
Kuriame išdirba geriausius raineoa- 
tus vyrams ir moterims, panašius i 
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 augstumą, storum 
rankovių inierą šiuo adresu’ 

RUBBER •'
K. W. Žiurinskas i’ 

1100 WASHING^

Taipgi ” 
šaukit'

Laivakortes atpiki
I » *



tuvių sve- 
Bostone, atsibu

vo protesto mitingas, su
rengtas LSS. 60 ir 207 kuo
pų. Žmonių dalyvavo su
virs 500. Kalbėjo J. Smels- 
torius ir J. Neviackas. Abie
jų kalbėtojų kalbos publikai 
labai patiko., Publika vien
balsiai priėmė dvi sekančias 
protesto rezoliucijas:

“Męs So. Bostono lie
tuviai protestuojame prieš 
Michigano valstijos valdžią, 
kuri bjauriai ir nežmoniškai 
persekioja ramiai streikuo
jančius vario kasyklų darbi
ninkus. Taipgi reikalauja
me, kad Federališka valdžia 
imtųsi kuogreičiausia 
darbo f“ * 
žmogžudys 
papildytos 
kierių tarpe su pagelba pro
vokacijos, ir kad kaltininkai 
būtų patraukti atsakomy
bėn.

“Tą rezoliuciją priėmė 
500 žmonių, susirinkime lai
kytame 4 d. sausio, 1914 m”.

2) “Męs, So. Bostono lie
tuviai, protestuojame prieš 
įneštą kongresan billių, ku- 
riuomi manoma suvaržyti 
ateivių teisės. Reikalauja
me vardan Suv. Valstijų 
laisvės, kad tokie billiai ne
būtų užtvirtinami ir kad at
eivių teisės pasiliktų tokios, 
kaip rodo Suv. Valstijų kon
stitucija.

“Šią rezoliuciją priėmė 
500 žmonių, 4 d. sausio, 1914 
metais”.

, uz 
ištyrime tų baisių 

--ų, kurios buvo 
Calumeto strei- 
su pagelba pro- 
kad kaltininkai

30 d. grd. 10:39 vai ryte, 
Bostone ant Morton gat
vės, pas tūlą moterį atėjo 
žmogus, užsidėjęs ant veido 
niaską ir paklabeno duris, 
kad įleistų. Moteris, nieko 
nemanydama, liepė, eiti vi
dun. Įėjęs plėšikas parei
kalavo pinigų. Moteris at
sisakė duoti. Tuomet plėši
kas išsitraukė revolverį, 
griebė moterį ir parbloškė 
ant žemės. Moteris pradėjo 
rėkti. Žmonės, išgirdę riks
mą, pašaukė policistą ir nu- 

reti kas dedasi.
.vas, išgirdęs atei

nu, — spruko pro langą, 
bet policistas spėjo jį nu
tverti. Plėšikas, neturėda
mas ką daryti, spyrė policis- 
tui j vyriškumą, kad tas net 
parvirto, o jis pro langą, ant 
stogo ir atliktas kriukis.

Moterįs, būdamos vienos 
namie, apsisaugokite, bent 
ką įsileisti į vidų.

Bedalis Vaclovas.

28 d. grd. Cambridge’iaus 
kooperacijai kalbėjo J. Ba- 
gočius. Trumpoj kalboj ji
sai nurodė visą reikalingu
mą kooperatyviškų krautu
vių ir ragino rašyties prie 
kooperacijos.

Prie kooperacijos prisira
šė 10 naujų narių. Dabar 
išviso yra 38.

Laimingos kloties Cam
bridge’iaus kooperacijai.

“L.” N 102 pasakyta, kad 
“Birutės? kanklių choras tik 
tik sudainavo. Man gi ro
dosi, kad choras dainavo la
bai gerai.

Aš girdėjau, kad žmonės 
'•i iš svetainės, sakė, 

dainavo kuopui-

arui.
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M. A. Balčiūnas.

New York.

Nauji Laiškai

“PASAULIŲ RATAS .. 25c.

“GIEDROS KALENDORIUS.

MEILES KARŠTLIGĖ .20c.

ŽENYBA ir žmogaus gyvenimo siek. 10c

GYVENIMO BANGA“ . .

So. Boston 21014 ir 21013.
J

.n.lois yra

Draugijos

ir Biznieriai! KOVADarbininkų

Laikraštis

A

“Laisves” Ai

Spaustuvę
Kova”

Naujos Mados

ir

Aš 
AJeigu norit, kr.d js\i spaude s 

darbai būtų atlikti greitai, 
gražiai ir suprantamoj kalboj, 
tai duokit spausdint i

o
Oi
(U
►t

TEISINGIAUSIA
IR GERIAUSIA

LIETUVIŠKA

$37.10
$36.75

$37.10

Neifauslt geresnėm progos, kaip dabar atiduodu i 

$15 vertes mašiną atiduoda tik už $13

n p pr
J. w

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

“NAUJOS kantičkos arba politiškos 
giesmės” .................................... 30c.

“GREIČIAUSIAS PAMOKINIMAS
ANGLIŠKOS KALBOS” . .. 25c.

MOKSLAS . RANKŽIN YSTĖS arba 
kaip pažinti žmogaus praeitį ir at

eitį................................................... 15c.

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

A6 užlaikau Colutnbios gramafonua su lietuviS- 
koinia dainomis, kurias iftgieda Ubai 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 gerą gramafoną, tai tuojaus 
rašykit pas mane, o až jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausią kaina. Jeigu nori mano katalio- 
go, tai atsiuskit Štampą už 2c., až nusiusiu jumis 
dideli puiku katalogą, kuriame rasit visokiu ma
žinu su trubomis ir bs trubu.

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

Kreipkitės šiuo adresu:

CHARLEY ORANECKAS, 
28 Essex st Athol, Maw.

LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 15c.

VADOVAS Keliaujantiems į Ameriką 
,įr iškeliaujantiems ................. 15c.

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

Telephone So. Boston 605
JVIŠKAS

U 00 
ur r: o 
w p* o. c

Aptiekorius ir Sn/minkąs

Nauju Lietuviška 

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome ge
riausia S 1 U V A M A S 
MAŠINAS, pui.'tiau- 
biu8 Gramafonus ir ki
tokiu') mur.ikališkus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Bai- 
sikeli'.ts, visokius laik

rodžius ir tam panašius daiktus. Duodamu 
lekcijas ant visu muziki.liškuinstrumentu.

A. RAULUKAIT1S ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

so. boston cycle e o.
310 Broadway, So. Boston, Alass.

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

Męs atliekam visokius spau
dos darbus daug gražiau, negu 
kitos spaustuvės ir už pigesnę 
kainą. Spausdiname

ir pašalinius

Reikalaudami knygų, rašykite se
kančiu adresu:

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

F. Aci. Richter & Co
NEW YORK.

Komitetas. (4)

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

“KAS IŠGANYS LIAUDĮ.“ .... 50c.

»R. „„v

“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas. 50c.

MiNEXPELLER' 
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
bo pagelbos kaipo akrulas sudaužytus 
aut skalu. Ar kenčiate skausmus Ronia- 
tiznio, Neuralgijos, Užsišahlynio ir l. t. 
tada pamėginkite pora sykiu sutepti .su 

PAIN EX P EL E R 1 U , 
PASOVENCZIAI8 NAMINIAIS \AlSTAlS.

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

OemykR ant ant tfjnkvrla cenk/o iiIhMntyo:tint»

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos dakti'i Ų. Tai vie
natinė lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios t iii pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš-

racija. Įsteigėjui no
rėtų, kad ir lietuviai prie 
jos prisidėtų.

So. Bostono Lietuvių koo
peracijos susirinkimas atsi
bus panedėly (12 d. sausio) 
7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Svetainėj, 
ve r gatvių, 
valo būti.

Taip-pat 
kviečiame.

Sekr.

kampas E ir Sil- 
Visi nariai pri-

NAUJI IŠRADIMAI.
Kurių jokiam katalioge Jigišiol 

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

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

Geresnės 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 ja dabar. Laiva
kortė yra gera per ištisu 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.........

Iš Tilžės per Hamburg iki
Bostonui...............................

Iš Tilžės per Antverp iki
i Bostonui ............................... $56.39

Iš Tilžės per Bromą 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.,

Koncertas LSS. 60 kuopos 
atsibus ateinančio j nedėlioj, 
11 d. sausio, 7:30 vai. vakare 
Lietuvių svetainėje, kalnpas 
E ir Silver gatvių. Bus su
lošta juokingiausia vieno 
veiksmo komedija, dainuos 
Birutės kanklių choras, bus 
daugybė monologų, muzikos 
ir deklamacijų.

Kviečiame atsilankyti vi
sus. Įžanga dykai.

Komitetas.

Bostono gyvulių apsaugo
jimo draugija suteikė 
‘Christmas present’... ark
liams. Speciališku vežimu 
buvo vežiojama morkų, ku
kurūzų, obuolių, cukraus, 
kavos ir tt. Tai buvo ark
liams pasismaguriauti, 
ne visiems, o tik tiems, 
riuos sutiko po 8 vai. 
karo vigilijos dienoje, 
buvo “Christmas for 
horses”.

bet 
ku- 
va- 
Tai 
the

4 d. sausio atsibuvo susi
rinkimas draugystės L.E. R. 
“Pagelbos”. Išrinkta nauja 
valdyba sekantiems me
tams: pirmininku S.Reinats, 
vice-pirm. S. Vileišis, prot. 
sek. J. Likas, fin. sek. Kok- 
šis, iždininku Reinats — vi
si socijalistai. Taipgi šiame 
susirinkime nutarta į “Pa
gelba” priimti ir moteris. 
Tas yra labai pagirtina.

Kaip atsisakė nuo kandi
datūros į .majorus Fitzge
rald, tuomet jo vietą pano
rėjo užimti J. Kenny ir J. 
Curley. Dabar tarpe tų 
dviejų bosų eina smagios 
rautynės. Vienas ant kito 
kalnus visokių nedorybių 
verčia.

Kada bosai pešasi, tuomet 
žmonės tiesą išgirsta.

Važiuokite į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA

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

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

Naujos dovanos “Lai
sves” 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
minusiam naują metinį 
.ui ty to ją, męs duosime do
nų dvi savo laidos knyge

les. Pasirinkit, kokios jums 
daugiausia patinka iš talpi
namo čia surašo:

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

— Barabošius.
nniki

Muzikos Mokykla.
Pancdėliais, seredomis ir pėtnyčio- 

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

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

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 paveiksiu. 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, 111.

Tu Esi Geriausias Prietelis!
Tai žodžiai paČiiį žmonių išgydytų noo 

visokių ligų!
Kaip jokios Nekarštos ir visokį daktarai 
negalėjo pagelbėti, tai jus manę išgydet.

“Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.
Čenstakavo . Klioštdriaus Slaptybės 

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

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

LIAUDIES DAINOS 15c.

REVOLIUCIJOS ATBALSIAI. Dai
lus apsakimėlis iš revoliucijos lai

kų...................................................... 15c.

PRASIKALTIMAI ir prasikaltė
liai. ;■.................... '...................... 10c.

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus 
Visokius Darbus.

Ypatingai atydą atkreipiam 
į draugijų darbus. Niekad 
nereikia duoti darbų į tokias 
spaustuvėles, kurių darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbos 
ir nepažįsta savo amato, nes 
ten tik sudarko daębą. Jeigu 

-’->011(108 darbą, tai

Tik ką atspausdinom dau
gybę puikiausių laiškų, įvai
riausio turinio, su gražiau
siomis dainomis ir kvietko- 
mis. Tais laiškais kiekvie
nas gales pasidžiaugti. Kas 
ims 100 laiškų (sykiu ir kon- 
vertus) — tas tegul prisiun
čia 70 c. Kas ims 1000 laiš
kų — tam apsieis tik $5.00.

Taigi pasiskubinkit su už
sakymais..

Viršminčti laiškai yra 
gaunami “Laisves” krautu 
veje.

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

SKAITYTOJAMS
Meldžiame visų tų “Lais

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

“L.” Administracija.

Garbingas Daktare! Jųsų būdas gy
dymo ir liekarstog labai geros, kad ma
no moteris not per tris mėnesius sirgus 
ant vidurių skaudėjimo, po krutinę, gal
vos, didžio nusilpnėjimo ant sveikatos 
ir balt jų tekėjimo, kurios ikšiol niekas 
nepataiko išgydyti, o kaip Jūsų prisiųs
tas liekarstas suvartojo, tad tapo visai 
svoika ir daugiau liga neatsinaujina. 
Už tokį tikrą mokslišką ir pasekmingą 
gydymą visiems Tamistų vardą ap
skelbiu. Tu esi geriausias prietelis.

Pasiliekame dėkingi.
Klemensas Ir Ona Stefonaviėlai, 
1413 Brynmower, Scranton, Pa.

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
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K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

I
 Serganti netrotykit laiko ii’ pinigų,bet tiesiog 

kreipkitės ypatiškai arba laišku prie daktaro 
Stankaus, o apturėsite tikrų ir teisingą gydy
mą. Atmink skaitytojau, jog Dr 
baigęs didesnį daktarišką mokslą, kaip tai: po

užbaigimui medicinos mokslo GARSIAME 
ISTEITAVIŠKAME UNIVERSITETE, važia

vo mokintis j POST GRADUATE MEDICI
NOS MOKYKI.Ą, katra yra didžiausia ir jau 
paskutinė didžiųjų daktarų mokykla visame 
pasaulyj. Čionai specijališkai mokinosi daryt- 
visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas. 
Taipgi buvo miestavu (laktam kur praklika- 
vojo po hošpitalių dispenseres dienomis ir na
ktimis. Dabar keli metai kaip Dr. Stankus 
įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ 
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokių li
gų. Atvažiuojanti iš toliaus gali pasilikti tie
siog jo SANATORIJOJE dėl gydąęno.

RF GYDO LIGASNuo skaudėjimo strėnų,sąnarių rankų ir ko- 
1 jų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reu- 
[ mutizmo. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečia. 
) mų ir slaptų lytiškų ligų, Augimo spuogų ant 
} veido ir kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidų- 
I rių, niežėjimą skuros, dedervinių, slinkimą 

plaukų, skaudėjimo galvos. Visokias širdies, • 
inkstų, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos, 
negalėjimo miegoti ir išgąsčio, nuo slogiĮ, per
šalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negalė
jimo valgyti ir abelną nusilpnėjimą. Visokias, 
moterų ligas: nereguliariškas mėnesines,skau- | 
dėjimą strėnų ir paširdžių. Visokias vyriškas i 
ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą. 
Gydo ligas su liekarstoinis kokios tiktai yra i 
ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su 1 
lickars .uis ir po reikalavimui pačių pacijcn- 1 
tų —daro visokias operacijas. Turi savo loc- • 
nas, naujausio budo elektriškas mašinas dėl,' 
gydymo ir egzaminavimo, su pagelba kurių ■ 
galima permatyti visą žmogaus kūną,

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

i Or. Ignotas Stankus į 
I 1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. * 
*

DIDELĖ SĄKROVA
Visokių, lietuviškų, polsky 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*9<»)

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

MAG'C
Silent

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.

Kaip nieks neįsteagė, tai Ph. M. KHniko Mokslas išgydė trumpam laike! 
Malonus Tamista! Kad išgydčt kosėjimą, skrepliavimą ir sunkumą ant 
krutinės pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos iš
bėrimo ant odos spuogais ir niožejimo; kiti gydytojai per du metu nesura
do pagelbos. Už jūsų teip gerą gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu šim
tą kartų ačiū. Su guodono, A. Galmanas, Box 36, Boaae Terre, Mo.

Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St., Worcester, Mass. 
Mr. M. KOLIAGA, Box 192, Boswell, Pa.; Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Cente 
St., Freeland, Pa. Teipat išgydyti nno visokių paslaptingų ligų, kurių 
jokiu budu negalima sutalpinti.

ĮSITtMYKLT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
PIHI. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 

laiko pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nodaroexperamentu ant sergan
čią. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, net medaliu apdovanotas. To
kiam jau tik galima tikėti.

PrlvatlškoJ LABARATORIJOJ Ph. M. Kllnlko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam 
liekarstas Iš šviežių gvarantuotų medikamentų,seniausių Ir naujausių išradimų, kuriuos 
tik aukščiausius mokslas išrado pagelbal Žmonių.

KAD ESI NESVEIKAS, l’RLAtAUNGU^U^PTuJla^yl^ 
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savollgę bei nesveikumus lietuviškoje kalboje kas kenkia, 
o tikėk, kad apturėsi tikrę pagelbį sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir dėka- 
voja, nes čionai išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užstsenė- 
juslas ligas nuo skaudėjimo: p čiuoso, rankose, kojose, sąnariuose, krutinčj, strėnose, gal
vos, šonų; iširimai spuogais nuo blogo Ir nečysto kraujo, nuo saužagystės sėklos nubėgi- 
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mės, silpno ir sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų- Širdies, kepenų, ink- 
stų, silpnų plaučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo apetito, bo peilio bo pjausiytno be aparacijos, bet su liekamoms, kurio* 
tūksi inčius išgyd?. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų, 
kurios užpuola varginimui Žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos Ir pagelbos 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
1117 WALNUT STREET. PHILADELPHIA, PA.

VALANDOS; nuo 10 iš ryto Iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Utarn. ir Pėtny 
čiomis nuo 0 iki b vak. Reikalaukit nuo KHniko dovanai ir skaitykit knygų „Daktaras

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, visuomenės sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos.

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

AL. STEPONAITIS
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.

Sąjungos 
Amerikoje

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

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

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

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

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

I815 E. Moyamensing Avė 
PHILADELPHIA, PENN’A 
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QRAMAFONAI Į ACf I Ą JUIC 
VICTOR MAŠINOS Li V □ JLi J/I IVl M

Jau išėjo antra laida tragedijos

KERŠTINGA MEILE”
Veikalas labai žingeidus 

ir lengvai perstatomas.
Kaina 10 c.

Gaunama pas

Akušerkaį
Pabalau h i kursą Woman* Medical ta 

College, Baltimore, Md., £
Pasekmingai atlieka savo darbą prio IŽ 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir c 
pagelba invairioso moterų ligose.

J. HOWARD
>avardS buvo 
Kavaliauskas

Broadway
/N, MASS.

8
F. Stropiene.r6r,ll-";!"“.’,1;' f

SO. BOS’TOIN, MASS.

J. STROPUS
6 Loring st So. Boston, Mass

Čia pat gaunama
Visokios knygos lietuviš

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




