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Socijalistų delegacija 
Calumete.

Kaip anuomet W. Virgini
joj, taip dabar Calumete so- 
cijalistai ' pirmutiniai atėjo 
pagelbon streikuojantiems 
mainieriams.

Calumetan nuvyko socija
listų partijos atstovai daryti 
tardymo. Tarpe jų yra V. 
Bergeris iš Mihvaukees ir 
Russell iš New Yorko.

Radijus.
x Apie stebuklingą gydan
čią radi j aus spėką labai 
daug pradedama rašyti.

Tūli daktarai tvirtina, kad 
tai esąs apgavingas gydy
mas. Vienok didelė daugu
ma žmonių iš medicinnrVn
pasaulio užtv’ 
dijus stebė'

Kunigas negali būti sena
torium.

Annapolis, Md. — Kun. F. 
E. Williams išrinktas nuo 
Cecil County senatorium, 
vienok pagal Merylando tei
siu, jisai negali užimti to u- 
rėdo.

Vis daugiau bankų 
bankrūtija.

8 d. sausio subankrūtijo 
gan stambios bankos Flori
doje. Nėra tos savaitės, 
kad kur nors nesubankrūty- 
tų bankas.

Pasibaigus rūbsiuvių 
streikui.

Philadelphijoj užsibaigė 
rūbsiuvių streikas, kuris tę
sėsi pusę metų. Apskaito
ma, kad tasai streikas lėša- 
vo milijonus

Biznis

Socijalistai ir karalius.
Laike atVėrimo Bulgari

jos parlamento socijalistai 
įtaisė milžinišką demonstra
ciją. Kuomet įėjo salėn ka
ralius Ferdinandas, tuomet 
iš socijalistų suolų pasigir
do šauksmai: “Šalin, caras! 
Tu esi užmušėjas 60 tūks
tančių jaunų bulgarų. Tu 
pradėjai karę be žmonių no
ro!”

Ferdinandas išbalo, 
drobė ir, drebėdamas, 
skaitė savo pranešimą.

Po demonstracijai 36 
stovai - socijalistai apleido 
sale, c-

Krizis Vokietijoj.
Vokietijoj visj 

‘u skaičius.
'r>. vD-

Dsi

kaip 
at-

A*es sakom, 
privatiškose n. 
sai dažniausia i;

8 į svetimas šalis.
.Iš Pittsburgo pranešama, 

jog šiomis dienomis išgaben
ta vienas radijaus gramas 
vertės $125,000 į Berlyną.

Bijosi bedarbių.
Regina (Saks.). Čia ap

skelbtos kariškos teisės. 
‘Vaidžia bijosi, kad bedarbiai 
nepadegtų miestą.

Kur nėra bažnyčių — ne
reikia ir kalėjimų.

Washington, Pa. — Mies
tely E. Washingtone nėra 
nei vienos bažnyčios. Tame 
miestely per visus metus te
buvo tiK vienas areštas. Tai
gi ir kalėjimų nereikia.

O trustai sau juokus daro.
SR Louis, Mo. Trįs didelės 

kompanijos, turinčios me
džių sandėlius tame mieste, 
buvo nuteistos už peržengi
mą prieš-trustinių teisių už
simokėti $110,000.

Tuomet jos persikėlė per 
upę Missouri j E. St. Louis, 
tai yra į Illinois valstiją ir 
atliktas kriukis... Ten kita 
valstija, ten ir tiesos kitos.

Ve jums ir “kova” su trus- 
tais.

100 tūkstančių unijistų 
be darbo.

Albany, N. Y. — Valstiji- 
nis darbo departmentas 
skelbia bedarbių statistiką 
ant New Yorko valstijos. 
Pasirodo, jog pagal smulk
meniško pranešimo unijų 
valdybų, toj valstijoj yra 
100 tūkstančių bedarbių.

Pasirodo, jog pranaši be
darbė buvo tik prieš 17 me-

Blaivininkų karalių are
štavo.

Mihvaukees blaivininkų 
vadovas M. Riley, 61 metų 
amžiaus, kuris taip karštai 
mokėjo agituoti už blaivy
bę, yra areštuotas, nes jau 
daug kartų jį nučiupo pasi
gėrusį.
Antrasai Schmidto teismas

Antrasai kunigo žmogžu
džio Schmidto teismas atsi
bus 19 d. sausio. Ant teis
mo pribus jo tėvas, motina 
ir sesuo. Jie statys visas 
pastangas, kad tik jisai bū
tų pripažintas nenormališ- 
ku.
Chicagos mokyklose nemo- 

Sys apie lytišką higieną.
^Afešvietūs taryba balsų 

atmetė įnešimą, 
igos mokyklose bū
dama vaikams a- 
a hięieną, nors ta- 
labąj pageidauja-
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.eitais metais
<liu 575,000.000 tom 

yra daugiaus 40 nulijo 
negu užpereitais metais.

Baisenybes Brazilijos 
plantacijose.

Į Buenos Aires praneša
ma, jog Brazilijos plantaci
jose dedasi stačiai baiseny
bės. Kad tik priviliojus 
daugiau darbininkų į nuto- 
' .tįsius nuo geležinkelių dva
rus, jiems visko prisiūk). 
Paskui gi prasideda tikra 
nekla. Stačiai revolveriais 
priverčia vergauti.

Streikierių moterų paro
da.

Vancouver (Canada). Trįs 
šimtai moterų, kurios yra 
žmonos pasodintų kalėjiman 
streikierių, padarė įspūdin
ga parodą. Jos reikalauja 
pa’’mosavimo savo vyrų.

Calumeto streikierių dva
sia pakilus.

Mayeris, sužeistas strei
kierių vadovas, nepaisant 
grasinimų, vėl sugrįžo Ca- 
lumetan.

Jį džiaugsmingai’ pasvei
kino per mitingą. Taip-pat 
karštai sveikino pribuvu
sius socijalistų partijos at
stovus.

Vėl kriaučių streikas.
New Haven sustreikavo 

2,000 kriaučių, reikalauda
mi unijos pripažinimo.

Biznieriai priešingi gere
snėms apsivedimo tie

soms.
Visconsine įvestos naujos 

teisės, jog vyras, pirm ne
gu vesti, turi gauti paliūdy- 
jimą apie savo sveikatą. Da
bar daugelis dėlei to ir ne- 
•ipsiveda.

Rakandų pardavėjai Mil
waukee sako, kad jie turi 
kasdien $10,000 nuostolių 
dėlei naujų teisių.

Razbaininkas Lopez pa
bėgo.

Užmušėjas šešių žmonių, 
ant kurio neseniai buvo da
roma “ablava” Utah maino- 

pabėgo nuo persekioto- 
r, kaip sužinota, jisai 

randasi Los Angeles.
Mexikos federališka ka- 

riumenė bėga į Suv. 
Valstijas.

Presidio, Texas, 11 d. sau
sio. Mexikos sukilėliai ke
lias dienas atakavo miestą 
Ojinage. Pagaliaus miestas 
liko paimtas. 2,80(1 federa- 
liškų karęivių, gelbėdamiesi 
nuo sukilėlių, priversti bu
vo bėgti į Suvienytai Valsti
jas. Su kareiviais sykiu bė- 
go ir 1,500 žmonių. Visus 
pabėgėlius areštavo Suv. 
Valstijų kariumenė.

c kompaniją 
vagių ir uzkukj tojų pavog
tu daiktu, kuriems uoliai 
prigelbėjo detektyvai ir

Dabar prokuratoriai die-

•a

detektyvus, vagių pagelbi- 
n inkus.

Turbūt, ta sėkla visur 
vienodai taip buiniai auga.

Karalius, kuris jau 11 sy
kių mirė, bet nenumirė.
Laikraščiai jau .11 sykių 

buvo pagarsinę, jog Abisi
nijoj mirė karalius Mejieli- 
kas.

O jis kaip gyvas, taip gy
vas.

Vedrines ketina lėkti 
Amerikon.

Cairo (Egyptas). Pabai
gęs savo kelionę per Afriką, 
garsus 
Vedrines mano lėkti Ameri
kon.

25 d. kovo, daug - maž, ji
sai tikisi būti New Yorke.

Pasiraus katalikiško gy
dymo slaptybėse.

Miunchen (Bavarija). Ba
varijos gydytojų draugija 
prašo valdžios, kad ši pada
rytų tyrinėjimą ir iškeltų 
eikštėn suktybes, kurias sa
vo “stebuklingom” gyduo- 
ėm daro Lourdo (Franci- 
joj) dvasiški j a.

Mat, .tarpe davatkėlių 
Lourdas yra pagarsėjęs, 
kaip stebuklingų išsigydy- 
mų vieta ir Lourdo kunigai 
varo puikiausi biznį.

Geležinkeliečių streikas 
Pietų Afrikoje.

Capetown, 9 d. sausio. Iš
leistas atsišaukimas, kvie
čiantis gelžkelių darbinin
kus visuotinau streikam Li- 
gišiol prie streiko teprisidė- 
jo vos 5,000 darbininkų.

—Paskutinės žinios iš Ca
pe Town skelbia, jog strei
kas labai smarkiai plečiasi, 
ministerių taryba jau pada
rė savo mitingą, kad apta
rus, kaip reikia kovoti su 
streikieriais.

Traukiniai tarpe Johanes- 
burgo ir Pretoria jau liovė
si vaikščioję. Johasneburge 
jau pritrūko maisto.

Baisios audros ant Bal
tųjų jūrių.

Iš, Berlyno praneša, kac 
ant Baltųjų jūrių siautė bai
sios audros,. Daugelis žūk- 
hų kaimelių visiškai nu
šluota.

francūzu lakūnasv

traukiniai liovėsi vaikščioję.
Abelnai, Europoje žiema 

šiemet šalta, snieginga ir 
audringa.

Rado penkis keliaunin
kus negyvais.

Alpuose, ant viršųnės Jū
ros, rado penkis anglus ke
liauninkus visai sušalusius.

Alzasiečiai sujudo.
• Jau nekartą rašėme ‘Lais

vėje’, kaip sujudo alzasiečiai 
dėlei prūsiškų kareivių be
gėdiško elgimosi. Prūsiš
kas teismas veik ,išteisino a- 
ficierj.us. Tik kaikurie nu
teisti ir tai ant labai trumpo 
termino. Vienok ir tas ke
lias dienas jiemo nereikės 
atsėdėti, nes ’‘aukščiausioji” 
ciesoriaus malonė juos pa
valgys.

Kunigaikščiai streikuoja 
už algą.

Vokietijos kunigaikščiai 
ir kiti karaliai reikalauja al
gų pakėlimo. Saksonijos 
karalius prašo pakelti algą, 
nes susilaukęs dviejų sūnų 
ir laukiąs trečio.

Kaip negaus pinigų, tai 
sustreikuos.
Moteris visą amžį rūkė, o 

gyveno 104 metus.
London. — Čia mirė Elena 

Kerr, kuri išgyveno 104 me
tus, nors visą savo amžį rū- 
xė.

14,000 žmogžudysčių.
Paryžiuje susekta, >kad a- 

kušerė Jeane Simon, drauge 
su savo kompanijom!, įvai
riose Paryžiaus dalise užlai
kiusi tam tikrus namus, ku- 
riuosna buvo priimamos 
nėščios moterįs ir merginos 
ir paliuosuojamos nuo vai
siaus. Tam tikras surašąs 
rodo, kad Simon nugalabiju
si viršaus 14,000 žmogaus 
gyvasčių. Tai baisus gyve
nimo paveikslas šalyje, kur 
visokios priemones vartoja
ma, kad sumažinti gimimų 
skaičių ir suardyti šeimynos

Proletarskaja Pravda.”
Gavome žinią, jog vieton 

sustabdyto dienraščio “Za 
Pravdu”, Peterburge išėjo 
‘ ‘ P r oi e tarška j a Pravda.”

Rusai socijaldemokratai 
sako, kad spėkų kovoti su 
valdžia užteksią.

Radijam gydys nuo pa
siutimo.

Paryžius, 11 d. sausio. Ke
turi žymus francūzu dakta
rai tvirtina, jog radiumu 
galima gydyti nuo pasiuti
mo.

$5,000,000 karei su airiais.
Ulsteriečiai, kurie prie

šingi Airijos autonomijai, 
jau turi fondą iš $5,000,000 
kares reikalams su airiais.

4 užmušta ir 16 sužeista 
nuo dinamito eksplio- 

zijos.
Madridas, Ispanija, 11 d. 

sausio. Keliolika darbinin
kų džiovino prie ugnies di
namitą. Iš nežinomos prie
žasties dinamitas eksplioda- 
vo. 4 darbininkai užmušta 
ir 16 sunkiai sužeista.

sniegynai"M*

Didelis badas Bulgarijoj.
Visoj- Bulgarijoj siaučia 

didelis badas. , Valdžia jau 
nebegali išmaitinti savo pa
valdinių ir todėl atsišaukė į 
visas pasaulio šalis, kad 
šelptų badaujančius.

Badą pagimdė buvusioji 
kruvina karė. Javai nuo 
laukų liko nesuvalyti, nes 
nebuvo kam dirbti. L

Chinijos parlamei 
leistas.

Chinijos prezid 
leido parlamentą, 
niėko neveikė pei 
sius. Neveikimo

Visoj Vokietijoj didžiausi parlamento narių 
degynai. Kaip-kūr ir su prezidento veik

tuojaus jų vietoje stoja kiti.
Ūž rūbe ži n ia m 1 aikrašči u i 

“Socijaldemokrat” rašo iš 
Peterburgo, jog vietinė ne- 
legališka s.-d. partijos orga
nizacija puikiai darbuojasi.

Darbininkų ūpas esąs la
bai pakilęs.

Nauja mada.
Paryžius, 8 d. sausio. Ru

sų aristokratės įvedė naują 
madą. Pradėjo “malevoti” 
savo veidus įvairiausių gėlių 
paveikslais. >

Sako, gražumas neapsa
komas. Tą madą užvedė 
dailininkė Goutcharoff.

Vyskupui bausmė.
Šiomis dienomis sukako 

50 metų nuo garsaus rusu 
general - gubernatoriaus 
Muravjovo mirties. Murav
jovas valdė Lietuvą per len
kų sukilimą 1863 m. ir tą su
kilimą Lietuvoje numalšino. 
Jis lietuviams ir spaudą bu
vo uždraudęs ir tt. “Tikrie
ji rusai”, valdininkai, mo
kytojai ir tam panašus ele
mentai Lietuvos miestuose 
iškilmingai apvaikščiojo tas 
Muravjovo sukaktuves. Te- 
čiau prie tų iškilmių neprisi
dėjo Vilniaus pravoslavų vy
skupas Agafangelas. Už tai 
jį, kaip rašo rusų laikraš- 

Ičiai, augštesnioji valdžia 
ketina nubausti — perkelti į 
blogesnę vietą, kaž-kur Si
biran.

Ištremtieji šaukiasį ga- 
gclbos.

Narinio kraštan ištrem
tieji politikos prasikaltėliai 
kreipėsi į Peterburgo laik
raščius prašydami visuome
nės išgelbėti juos nuo bado 
mirties, kuria tikrai turėsią 
numirti nesušelpti. Vyriau
sybė, mat, atėmusi, nepa
aiškindama priežasties, iš
duodamąją jiems pašelpą iš 
45(/o visų ištremtųjų. Tos 
pašelpos gaudavę jie praėju
siais metais kas mėnuo: 3 r. 
butui ir 3 rub. 90 k. pragyve
nimui, išviso 6 rub. 90 kap. 
mėnesiui; beto, gaudavę 5 
rub. 20 kap. drabužiams va
sarą ir 18 rub. 43 kap. žie
mos drabužiams. Ištremtie
ji spėja, kad iš jų vyriau
sybė atėųiusi pašelpą del 
to, kad kai-kuriems iš jų va
saros metu pavykę užsidirb
ti sau po keliatą rublių.

Džiuma.
Rusijoj vis dar tebesipla- 

tina džiuma, todėl atstovai 
paklausė valdžios, ar daro
ma kas, kad džiumą panai-
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Dėlei “Vilnies”.
Gavome iš Lietuvos dvi 

prieštaraujančias viena ki- 
;ai žinias. Vienas kores
pondentas praneša, jog “Vil
nis”, darbininkų laikraštis, 
daugiau jau nebeišeisiąs, ki
ns koresp. rašp, jog po nau

ji metų “Vilnis” vėl pasiro-

Visa bėda tame, jog nėra 
atsakančio redaktoriaus.

Naujas klerikalų lizdas.
Vilniuje prie šv. Mikalo

jus bažnyčios pastatyta 
ietuvių svetainė Vilniaus 

žmonėms susirinkti.
Suvažiavo keli desėtkai 

<unigų. Žinoma, neapsiėjo 
r be pono Basanavičiaus!
Lietuvių muzikos koncertas.

G rd. 23 d. Vilniuje buvo 
ietuvių muzikos koncertas. 
Ii surengė Vilniaus Simfo
nijos vakarų administracija.

Tasai koncertas, kaip ra
šo Vilniaus laikraščiai, labai 
nusisekė .

Kunigas černiavskis ke
liamas iš Vilniaus.

Rusų valdžia kelia iš Vil
niaus žinomą lenkininkų ku
nigą Čcrniavskį, kuris, nors 
ic viešai, prisidėjo prie 
•i ausiu šv. Jono bažnyčioje, 
kurios įvyko pradžioje ge-

neišsiplatintų. Vienas val
dininkas tvirtino, kad tą li
gą išnešiojančios^ laukinės 
žiurkės, todėl vyriausybės 
stengiamasi esą tas žiurkes 
išnaikinti; antras gi atsakė, 
kad kova su liga sunki, nes 
nežinia iš kur ji paeina. Kac 
žiurkės čionai būtų kalto* 
ligos tyrin2*''4' • • •

Kunigų nachališkumas.
Daugelis Lietuvos kunigų 

stačiai padūko, matydami, 
kad pirmeivių raštai vis la
bi;1 i platinasi tarpe žmonių.

Ltai, Dusetų kunigas sa
kė, jog nevažiuos pas ligo
nius, kurie skaito “L. Ūki
ninką”. šliūbo “L U.” skai
tytojams taipgi neduosiąs.

Seirijų (Suv. gub.) kuni
gas sakė, jog jau artinasi 
sūdnoji diena, nes visi ‘bliuz- 
nija’ prieš Kristų.

Seinų vyskupas parašęs 
visiems kunigams, jog ne
duotų nuodėmių išrišimo vi
siems pirmeiviškų raštų 
skaitytojams.

Ir grįždami Lietuvon 
geria.

“Vilties” korespondentas 
sako, jog Liepojun vis dau
giau sugrįžta išeivių Ameri
kon. Daugelis amerikonų 
sugrįžta gerai įsigėrę. “Žiū
rint j grįžtančius išeivius, 
gauni labai nemalonų įspū
dį. Dauguma iš jų girti”.

Palangos gintarai.
“Rygos Garso” N 95 ran

dame įdomių žinių apie Lie
tuvos pajūrio gintarų liki
mą. Lietuvos jūros ginta
rai, kaip žinoma, buvo gar
sus pasauly. Jau ir žiloje 
senovėje jų atsiirdavę ir at
važiuodavę Lietuvon tolymų 
šalių pirkliai ir gabendavo 
juos Bizantijon ir kitur, kai
po didžiausią turtą.

Palangoje iš seno gintaro 
apdirbimu (šlifavimu) užsi
ima vietos žydeliai, jų žy
mesnės dirbtuves esančios 
šios dvi: “Gutman, Marks ir 
Neiman” ir ‘Gutman ir Kap- 
linski’. Beto, daugybė žy
delių po namus dirbdavo iš 
gintaro sagutes, virbalus, ci- 
garnes ir kitusv

s

B. Sližys buvo 
kad rugpjūčio

IV Metas
užtektinai darbininkų ir ge
rų meistrų, todėl vienas gin
taro pramonininkas Klom- 
pos keliąsis Liepojun ir čia 
atidarąs elektra varomą 
dirbtuvę. Gerą gintarą te- 
čiaus tegalima gauti iš Prū
sų, kur Karaliaučiaus apie- 
inkėje esančios gintaro ka

syklos. Gintarą, kurį išme
tanti jūra Palangos pakraš
čiuose, superkąs vienas pir
kėjas šatminas ir parduodąs 

; į prūsams, iš kurių vėl per
ta jį Palangos pirkliai. Prū
sai savo gintarą kitaip ne- 
oarduodą, kaip tik mūsiš
kiams dirbtuvių savinin
kams atsisakius vartoti sa
vąjį gintarą, kurio priegtam 
neužtenką ir, kuris esąs per- 
smulkus.

Elektra Marijampolėj.
“Viltis” rašo:—
Mąrijampolę manoma e- 

ektra nušviesti. Jau beveik 
ir sutartis padaryta su Mo- 
nastirskiu, kuris apsiima 
duoti miestui 50 elektros 
empų, kurių kiekviena ga
usianti degti po 3000 valan
dų per metus. Miestas mo
kėsiąs už tai kasmet po 2000 
rub., t. y. beveik tiek pat, 
kiek dabar atsieina 15 žibin
tuvų Galkino sistemos ir 19 
paprastojo žibalo liktarnų. 
Kontraktas turėtų būti pa
darytas 18 metų, bet 12 me
tų praėjus — miestas galįs 
išsipirkti sau iš Monastirs- 
kio visą įtaisymą už 75 nuo
šimtį pirmutinės vertės. To
ji sutartis turi būti pat’” 
tinta Varšavos genen 
bernatoriaus.

Dar apie Panevėžio te
atrą.

“L. U.” rašo:
Panevėžy Traškunų dva

rininkas S. Montvilas įstei
gė teatrą. Teatras skiria
mas visoms Panevėžy gyve
nančioms tautoms lygiomis 
teisėmis dovanai naudoties. 
Tik 25% pelno eis teatro rei
kalams. Teatras įtaisytas 
labai puikiai ir patogiai. 
Vietos jame tiek, kad 400 
žmonių lengvai gali sutilpti. 
Gruodžio 1 d. buvo to teatro 
atidarymas. S. Montvilas 
pakvietė į atidarymo parodą 
lietuvius, lenkus, rusus ir 
žydus. Į atidengimo iškilmę 
buvo atvykusių net iš Vil
niaus. Nuo lietuvių kalbėjo 
p ris. adv. Valiukas ir rašy
toja G. Petkevičaitė.

Politikos byla.
Gruodžio 9 d. Vilniaus tei

smo rūmų išvažiuojamoji se
sija svarstė Katine Rygos 
politechnikos studento B. 
Sližio bylą, 
kaltinamas,
17 d. Liepojaus traukinio va
gone ėmęs kurstyti drauge 
važiavusį kareivį Zacharo- 
vą, kad jisai niekuomet 
ir vyresnybė lieptu 
dytų į žmonės i’’ 
rovas praneš 
šėnų sf 
surr'

mė 
tv? 
kr

Ūdi\ 
skričio



Kaip ir galima buvo lauk
ti, “Tėv.” nepatiko besitve
riantis Canados lietuvių su
sivienijimas. Ji mielai pa
sivadavo tame dalyke “Lie
tuvos” išreikštomis nuomo
nėmis.

Argi “Tėvynė” mano, kad 
sale SLA.- negali jau gyvuoti 
antra kokia nors susišelpi- 
mo organizacija? Tai būtų 
nepaprastas išdidumas. Męs 
nenorėtume atimti canadie- 
čiams tiesos patiems spręsti 
apie savo reikalus.

“Tėvynė” sako, jog cana- 
diečiai negali spręsti apie 
“Tėvynę”, nes nematė jos. 
Mums rodos, kad chiniškų 
sienų šiandien jau nėra. Dar 
anuomet, laike Sturm und 
Drang SLA.—, canadiečiai 
turėjo daug nesmagumų su 
diktatoriais a la Damijonai
tis ir Co. “Laisvė” nėra kal
ta, kad ir šiandien tas neuž- 
sitikeįimas egzistuoja. ‘Tė
vynės’ taktika pereitą vasa
rą (Yčo-Basanavičiaus by
loj) tik padidino tą neužsiti
kėjimą. “Tėvynė” žino, kad 
tas neužsi tikę j imas buvo ne 
vien Canadoj, bet ir daugely 
kuopų SLA. Tas neužsiti- 
kėjimas apsireiškė protes
tais prieš “Tėvynę” (atsi- 
minkiį Wilmerding, Wilkes 
Barre,'’Harrisburg, Grand 
Rapids ir'tt.!) Jeigu dabar 
mes matome pasekmes tos 
taktikos, nereikia pykti ant 
kitu, bet ant savęs.

kaltinti tame “Laisvę” — 
reiškia užsidengti akis. Ne 
viena “Laisvė” prieinama 
Canados lietuviams ir jie pa
tįs taip-pat nemaži vaikai.

“Tėv.” sykiu su “Lietuva”, 
nuolat kalba apie SLA. lega- 
liškumą. Prisipažinsime, jog 
uoliai tėmijame “Tėv.” visus 
pranešimus apie SLA. ir tu
rime pasakyti, jog SLA. tik 
keliose valstijose pilnai lega
lizuotas. O kur kitos?

Tame ne “Laisvė” ir ne ca- 
md iečiai kalti.

Sapnai”.
Jaunimo Sap

nų” N 1 (už sausį ir vasarį) 
1914 m. Redaktorium pasi
rašo p. S. Biežis.

Nekokie sapnai. Rasit, 
bus geresni darbai tos dalies 
mūsų moksleivių, kurie susi
spietė apie “Jaunimo Sap
nus”.

Vienok, reikia prapažinti, 
sulyginus su tuo, kas buvo 
talpinama “Laisvosios Min
ties” priede — pastebiamas 
progresas.

Apie “Laisvės” kėlimąsi.
“Keleivio” N 2 pranešama 

žinia, jog “Laisvė” kelsis į 
Chicagą. “Keleivis” teisin
gai nurodo, jog priežastis 
“Laisvės” kėlimosi visai ne 
tame, kad So. Bostono soci- 
jalistai nusilpnėjo.

Manome, jog apie priežas
tis kėlimosi reikės kada nors 
vėliau daug plačiau pakalbė
ti. Šiuo tarpu tiek tegalime 
pasakyti: męs, turbūt, kelsi
mės Brooklynan.

Ant ambrijimų “Draugo” 
neverta paisyti.

“šakė”.
*” N 1 už sausį šių 

didintas, “ša- 
' vienas ku- 

visa ei-

..ausias pasauly 
prostitucijos rinkas

(Pabaiga.)
—Kaip jums ne gėda! — 

sušukau aš. — O dar rengia
tės rašyti korespondencijas 
įz“Joumale d’Italia!” Rašė- 
jas nieko neturi bijoti ir nuo 
nieko neturi kratytis!

Aš priverčiau daktarą 
išversti mano klausimą:

—Ar seniai jūs čia?
—Męs visos čia jau penki 

metai. Mus renka visas 
vienu laiku, kas šeši metai.

—Ar gerai čia jums gy
venti ?

—Ne. Mus niekur neišlei
džia ir mums baisiai nusibo
do. Už metų męs jau būsi
me liuosos, — tarė su nuliū
dimu moteriškė.

—Kaip jūs čia pakliuvot?
—Męs esame parduotos 

tėvų, kurie labai bėdini. Už 
mane užmokėta 500 jenų.

—Ką jūs darysite, kuo
met iš čia išeisite?—pa
klausiau aš.

—Męs dirbsime namie ar
ba eisime tarnauti.

—Ar jūs apsivesite?
Moteriškė balsiai nusijuo

kė; jos juoką pagavo ir ki
tos jos draugės.

—Męs niekados neapsive- 
sime ir mūs niekas neims 
amžinai. Męs paniekintos 
ant viso amžiaus ir visiems 
yra žinoma, kad męs čia bu
vom, — atsakė jos man.

Daugelis iš jų visiškai ne
sijuokė, bet liūdnai žiūrėjo 
į besivaikštinėjančius, liue
sus žmones, į vaikus, kurie 
linksmai juokaudami, bėgio
jo aplink jų grotus.

Priėjo du japonieciu stu
dentu. Vieno nuožiūra puo
lė ant tos, su kuria męs kal
bėjo mesi.

—Man dar norėtųsi pasi
kalbėti daugiaus su tamsto
mis, bet nėra laiko, nes jau 
mane kasierka šaukia, —ne
va susigėdusi, neva nuliū
dusi ištarė nelaimingoji...

Aš gailestingai pažvelgiau 
i ją ir per valandėlę tamsus, 
vedantis iš už grotų korido
mis, prarijo jos figūrą... Aš 
nenoromis sudrebėjau... Ta
rytum gyvulį nuvedė pjauti.

—Iš kur jūs? —aš paklau
siau antrą moterį per savo

—Iš kaimo, kaip ir visos 
čia esančios, — atsakė ji. — 
Tėvui reikėjo nusipirkti že
mės šmotelį. Išmokestis 
prispaudė mus visus neišpa
sakytai. Aš turėjau jauni
kį, kurį karštai mylėjau. 
Bet reikalinga buvo išgelbė
ti tėvą ir seseris ir aš pasi
daviau į čia. Štai jau penki 
metai, kaip aš nemačiau sa- 
70 tėvų ir seserų. Jiems gė
la ateiti pas mane į šiuos 
namus...

Aš žemai nusilenkiau 
prieš ją atsisveikindama už 
jos tokią karžygišką meilę 
prie tėvų ir seserų. Aš ge
rai žinojau, kad tai ne pa
saka, ne išmislas, bet tikra 
teisybė. Įprotis parsiduoti 
i paleistuvystės namus, kad 
pagelbėti tėvams, yra vi
siems žinomas.

—Eikime, aš jums paro
dysiu gatvę prostitučių, bu
vusių studenčių, —tarė dak
taras. — Tai baisiausia už 
viską.

Męs patraukėme į sekan
čią gatvę. Grotai tęsėsi vie
ni po kitų ir visur papuoš
tos, išteptos, išbaltytos, 
dailiai sušukuotos vaikšti- 

"m už grotų moterįs. Ir 
Jaunutės, ne senesnės, 

metų amžiaus. Yra 
grotai, kur randasi 

aiko pasenėjusios mo- 
ir tai nuo tokio gyve- 

ar tai nuo sąžinės 
uno. Juk tai ne šmo- 

.d mėsos; tai moterįs, 
nnkiai prasilavinusios, lan

dos t " ^°inauž
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Ilsėkis
(Atsiminimui a. a. sesers Anastazijos.)
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Dreba prieš socijalistus.

u

ą kinkų 
avo silp- 

P. S.

gogna” ir pats nekantriai 
prašo mane duoti joms už
klausimus.

Studentės išsyk sutinka 
mus šaltai ir net piktai. Bet 
tuoj aus apima jąs noras pa
sikalbėti su žmonėmis, o ne 
su pirkliais, nes kalbėtis su 
jomis pas japoniečius yra 
skaitoma dideliu pažemini
mu savęs.

Aš sužinojau, jog dauge
lis iš jų pabaigė gimnaziją ir 
nekurios buvo moterų uni
versitete. Bet reikėjo pa
gelbėti tėvams ir jos parsi
davė tiems “ge radėjams”, 
kurie užlaiko paleistuvystės 
namus. Už kiekvieną už
mokėta apie $400.00.

—Argi jau jūs negalėjote 
kokiu nors kitokiu būdu pa
gelbėti tėvams? Na, kadir 
pastoti ant tarnystes, . mo
kytojauti, negu į šiuos na
mus parsiduoti?

—Tarnaitė pas mus gau
na 2—3 jenus į mėnesį ir 
valgį. Darbininkė uždirba 

toja nuo 10—20 jenų į mėne
sį. Knygvedė ant gelžkelio 
12—15 jenų į mėnesį. Liue
są geiša (šokėja pasilinksmi
ntų vietose) gauna $2.50 už 
vakarą. Bet nevisuomet 
yra darbo. Apart to, kad 
būti geiša, reikia pabaigti 
tam tikrą mokyklą; vieną 
tik šokį geiša mokinasi pen
kis metus. Taipgi reikia ge
rai žinoti muziką, dainas ir 
poeziją. O mūsų tėvams bu
vo reikalingi pinigai tuo- 
jaus. Męs nutarėm išgelbė
ti juos nuo baisios bėdnys- 
tės. Gavus išsyk $400.00, 
mūsų tėvai, broliai ir sesers 
tapo laimingi ir aprūpinti 
ant viso amžiaus. Juk jie 
tiek daug vargo padėjo, pa
kol mus išauklėjo.

Jos taipgi jau trįs metai, 
kaip nematė savo tėvų, sese
rų ir brolių, nes jie gėdinasi 
ateiti ir atlankyti savo duk
teris bei seseris, kurios dė 
jų ypatiškos gerovės parsi
davė į paniekos namus...

—Argi pas jus, Europoje, 
ne taip? — klausia jos pas
kui savo baisios ir sunkios 
pasakos, kuri joms išrodo 
visai paprasta.

Iš užpakalio pasigirsta 
raudojimas. Anglės širdis 
neišlaikė, ašaros pradėjo 
varvėti ir nenoroms išsiver
žė rauda.

—Eikime... Aš negaliu il
giau, aš negaliu!... Jos... Jos 
visos šventos, o vienok yra 
laikomos už grotų, kaip 
žvėrįs ir visi tyčiojasi iš jų...

Aplink susirinko minia 
žmonių. Girdisi šauksmai, 
juokas, erzėjimas ir pasi
girsta baisus žodis “džero”... 
Męs visi žemai lenkiamės 
prieš jas atsisveikindami; 
prižadame kitą sykį ateiti ir 
atnešti laikraščių ir knygų.

Negalima ir apsakyti, 
kaip jos buvo sujudintos! 
Kaip žiaurus ir žemai nu
puolę tie žmonės, kurie ra
šo, kad Japonijos prostitu
tės — tai paprastas mėsos 
šmotelis ir kad Japonijoj 
prostitucija nėra palaikoma 
begėdiška! Kas sykį aplan
kė lošivarą, tas visuomet 
galėjo persitikrinti, koks 
bjaurus ir begėdiškas yra 
darbas — prekiavimas žmo
giena...

Taip Marija Goriačkovs- 
ka nupiešia moterų padėji
mą Japonijoj. Moteris, kai
po paprastas mėsos šmote
lis, statomas ant paniekos 
rinkos ir ten parduodamas.

Kas gi tame kaltas? Ką 
męs turime kaltinti? DL 
džiausiąs kaltininkas — tai 
dabartinis kapitalistiškas 
surėdymas. Pakol toks su
rėdymas viešpataus, patol 
bus pardavinėjamas ant rin
kos moters kūnas. Kur dar
bininkas dieną parduoda ka
pitalistui savo jiegą, ten mo
teris nakčia yra priversta 

Qavo meilę.

dabartinį surėdymą, pasige
rins ekonomiškos aplinky
bės ir tuomet nereikės mote
rims parsiduoti į paleistuvy
stės namus, kad išgelbėjus 
likusius savo šeimynos na
rius nuo bado.

Bet deja! Mūsų “dorinin- 
kai” visai nemato tų šalti
nių, iš kurių plūsta paleis
tuvystė, bet jie jieškoja vi
sai kitur tų priežasčių ir no
ri tuomi sulaikyti besiplėto
jančių prostituciją. V.Č.

, i i, ....................................

V. Paukštys.

Laiškai pasmerktųjų mirtin

Delei Baltimores 
streiko.

Nuo red. Paprašius dau
giau žinių apie Baltimorės 
kriaučių streiką, apsčiai jų 
gavome. Talpiname dar ke
lis straipsnius. Paskui pa
darysime išvedimą.

P. J an rašo:
—Streiką pagimdė maža 

kibirkštėlė vaidų. Laikė 
streiko reikėjo tylėti, kad 
neužkenkus streikieriams, o 
dabar to pavojaus jau nėra.

Dalykas buvo tame: vie
noj Schloss’o dirbtuvėj du 
darbininkai mylėjo vieną 
merginą. Vienas iš jų pri
gulėjo prie ADF, o kitas 
prie IWW. Mergina, mato
mai, labiau mylėjo “federei- 
šį”, nes pradėjo kalbinti ki
tus prie tos unijos. Tuomet 
industrialistas pradėjo skų
stis, kad būk juos kalbina 
prigulėti prie “federeišių”.

Tada industrialistai meta 
dirbę antrą valandą po piet 
ir eina mitingo laikyti. “Fe- 
dereišiai” irgi išeina namo.

IWW. tarės, kaip čia da
bar pasielgus, kad juos kal
bina... Pagrįžę po mitingo, 
rado duris uždarytas. 
Firma prašo darbininkų,kad 
jie pirmadienio ryte visi 
grįžtų prie savo paprasto 
užsiėmimo ir prižadėjo rei
kalavimus išpildyti, būtent 
prašalinti darbininkus, ' kal
binančius juos prisidėti prie 
ADE.

Sulaukė trečdienio. Antro 
faktorio žmonės1 daro mitin
gą, kas čia daryti. Nutarta 
išrinkti komitetą, . kuris nu
eitų į kompaniją ir prigra
sintų streiku. Tam pritarė 
dauguma, ypač socijalistai, 
nes nėra už ką streikuoti.

Tuomet prisiplaka IWW. 
organizatorius Knaibai. Sa
ko karštą prakalbą, kad nei 
jokių komitetų siųsti nerei
kia. Darbininkų nutarimas 
palieka atmestas ir išeina 
ant pragaištingo streiko.

Išėjo streikuoti apie 1,500 
žmonių iš IWW., o federaci
jos nariai pradėjo grįžti. 
Žinoma, prie tokių aplinky
bių nieko negalima buvo pa
daryti. Potam streikavom 14 
savaičių. Pasidarė dau
ginus, kaip 50 bylų. Kasa 
unijos tuščia. Pašelpos 
streikieriams išmokėta apie 
$10,000. Sugrįžę, ne visi 
rado savo vietas. Kapitalis- 
stai, matydami, kad darbi
ninkai tarpe savęs vaidijasi, 
ėmė visur mažinti mokestį.

Kiek turėjom Baltimore  j 
streikų, bet tokio dar netu
rėjom.

teisman. Vienok, teismas jį išteisino.
Teisme advokatas perskaitė šį laišką ir 

tas ne tik publiką sujudino, bet ir prisiek
tuosius teisėjus, kurie paskui išnešė savo 
rezoliuciją, jog jis nekaltas.

Kalinys už perdavimą nuodų tapo 
žmogžudžiu, bet valdžios bernai, kurie būtų 
savo rankomis pakorę, tai būtų šventą dar
bą atlikę.

Kaip tas daroma?
Pirmiau, dar ne taip seniai, tas darėsi 

visai kitaip, negu dabar. Iki įvedimui Ru
sijoje “konstitucijinės” tvarkos, mirties 
bausmė buvo reta, ji baugino kiekvieną ir 
todėl prie jos rengdavosi visai kitaip.

Galima būtų daug parodyti pavyzdžių, 
kaip pirmiau žudydavo pasmerktuosius 
mirtin, bet užteks ir vieno, iš kurio aiškiai 
suprasime. Žurnale “Istoriškos Žinios” (ba
landis — 1909 m.) buvo patalpinta Jurgio 
Čerenkovo atsiminimai, kuriuose jis nupie
šia, kaip korė penkius kareivius disciplina- 
riško batalijono. Maždaug visiems yra žino
ma, kas tie disciplinariški batalijonai, to
dėl ir neminėsiu apie juos. Tik paminėsiu, 
kad disciplinariško batalijono paaficieris 
savo žiaurumu išvedė iš kantrybės karei- 
vius-kalinius ir jie jį užmušė. Karės teis
mas pasmerkė užmušėjus mirtin. Autorius 
nats matė tą visą ceremoniją ir męs jo tuom 
aprašymu pasinaudojame.

Visą naktį prieš ekzekuciją kiti discipli
nariško batalijono kareiviai praleido be 
miego. Kuomet juos ant nakties uždarė, jie 

J ‘ — bangus, kad rengiama kas tai ne* 
’maus kame dalykas...

dėjo
s

V. VlUUijj 
rakintos ypatos. 
rankoj, ėjo batalijono kunige 
fanovskis. Jis ėjo skubiai, lyg bėgdamas, 
bailiai žvalgydamosis, tartum norėdamas 
pabėgti nuo to visko, kas dedasi užpakalyj.

Pasigirdo komanda:
—Prie ek-ze-ku-ci-jos!
Pradėjo griausti būbnai. Dvitūkstan- 

tinė minia krūptelėjo. Širdįs pradėjo plak
ti smarkiau, taip kad kiekvienas girdėjo jos 
tvaksėjimą šalę stovinčio žmogaus.

Iš valdininkų būrio išsiskyrė kariškas 
prokuroras, rankoj laikydamas popierą. 
Nerviškais žingsniais jis išėjo vidurin ir at
sistojo prieš nuteistuosius. Trenksimas būb- 
nų nutilo.

“Po paliepimui jo imperatoriškos dide
nybės...” — garsiai, su kokiu tai iškilmingu
mu, pradėjo skaityti prokuroras, bet tuo- 
jaus popiera užsidengė akis nuo nuteistųjų.

—Sar-gy-ba! Paliuosuot iš retežių! — 
sušuko komandįerius mirtinių iškilmių Ma- 
salitinas.

Prie nuteistųjų pribėgo kareiviai ir 
tuojaus išrakino iš retežių rankas. Atėjo 
kalvis su priekalu ir kūju. Ilgai jis mušė 
nuo kojų retežius. Paskui priėjo kunigas 
ir pradėjo savo ceremonijas...

Užpakalyj stovėjo stulpai ir ant jų ple
vėsavo balti apsiautalai... Iš dešinės pusės 
barškėjo ratai, palengva veždami didelę 
juodą skrynią.

—Atsisveikinti! — sušuko tas pats ko- 
mandierius.

Čurinas (vienas iš nuteistųjų) krūpte
lėjo. Jis pasisuko į šiaurius, ištiesė rankas 
ir sušuko:

—Sudiev, šiauriai!
Paskui sukaliojosi ir tęsė:
—Sudiev, pietus! sudiev, rytai! su

diev, vakarai!
(Toliau bus.)

Ant Petro uolos stovinti 
bažnytėlė veik kasdieną 
pradeda smarkiau siūbuoti. 
Socijalistus ilgaskverniai 
pradeda vadinti drakonais 
(smakais) Petro nepajudi
namos uolos. Dėl pavyzdžio 
štai atviras laiškas kun. 
Šmito į Anglijos piliečius:

“Viengenčiai Anglijos! 
Jau laikas mums pabusti iš 
mūsų sapnų gyvenimo, pirm 
negu drakonas socijalizmas 
mus galutinai išnaikins. Tas 
drakonas sunaikins mūsų u- 
nijas, laisvę, mūsų religiją, 
mūsų pilietiškas teises, jeigu 

nepab’ Jau daug 
rytų mū- 
ir, arba 
• męs ne
to, kada 
i toliaus

(Tąsa.) 
goję ir kalėjimuose, ir jūs amžinai kankin
sitės. Kankinties, vargti dėl žmonjios, bū
ti visų paniekintu ir kankinamu — yra dide
lis darbas! Lai šis darbas būna ligi jūsų — 
tas, patįs niekai! Jūs atnešite papuošalą 
ant altoriaus kovos už žmonijos labą! O 
kas gi gali žinoti, gal ir jums dar prisieis 
išvysti tokių laikų, kuomet žmonija išsi- 
liuosuos ir jus, kaipo vaikai savo tėvus, su
tiks ir prispaus prie širdies, tuomet visi 
švęsite didelę liuosybės šventę. Tada, 
draugai, priminkite nors geru žodžiu ir 
mus, nes tas bus mums geriausiu ir svar
biausiu užmokesniu už visas mūsų kančias. 
Lai neapleidžia ši paskutinė viltis jūsų, kaip 
neapleis ji manęs ir ant kartuvių. Spaudžiu 
jus visus, draugai, prie širdies ir karštai, 
karštai bučiuoju. Mano dvasia visuomet 
su jumi gyvens. Jus mylintis Beršteinas.” 

“žmogžudys.”
“Aš laukiau’vakaro. Kokia tai neapsa

komai buvo ilga diena... Kuomet visi sugu
lė kalėjime, aš atidengiau užteptą sienoj 
skylę į kitą kamerą... Per kelias minutas aš 
pamačiau šviesą jos kameroj... Prieina ji 
pi> skylės ir šaukia mane vardu. O, vieš
patie! Aš turėjau’jai perduoti nuodų... Aš 
jaučiau, kaip ji pasiėmė nuo pagaliuko ma
no siuntinį. Paskui perdaviau., jai du laiš
ku. Aš žiūrėjau išplėtęs a’-sikikpd’kylelę. n 
ji skaitė.

“Tuom laiku iš kit 
mane Stepes, kad<> 
visiems sykiu ~ 
kia pas juos 
norėjo išgerti 
gus šiąs kančias 
sigirdo. Reiškia, pa
gai kalbėjausi su ja, r«t>uu/jau laišką 
žodžiais. Pagaliaus, aš paprašiau ją atsi
traukti nuo skylėlės truputį toliau, kad 
galima būtų pamatyti jos veidą. Ir aš pa
mačiau jos baltą, dailų veidelį. Kaip aš bu
vau laimingas! Ji žiūrėjo į mane ir ramiu, 
ramiu juoku juokėsi... — ‘Endel, ar tu gir
di, kad aš juokiuos?’ — Taip, Rojite, gir
džiu... Bet kas tau? — ‘Man juokinga, kad 
čia męs galėjome pasimatyti ir kad dar mo
kame pasikalbėti.’ — Paskui ji paklausė kur 
tu dabar, kur Anatolis ir “Kaimynas”. Ji 
prašė perduoti Nadieždai labas dienas ir 
bučkį. Ir tuojaus prasišalino nuo skylės. 
Po nekurio laiko priėjus vėl klausia: — 
‘Kada Steponas mano gerti nuodus?’ — Aš 
atsakiau, kad šiandien po pietų. Ji tada 
paklausė, ar tuojaus galės kalijus numarin
ti. — Taip, mano miela. Aš tau daugiau 
nieko negalėjau duoti! Aš buvau labai susi
judinęs. Perduoti iš rankų į rankas mirtis 
draugui, kurį taip karštai myli ir kuriam 
taip norisi gyventi! O, kokia baisenybė... 
Ji gi pasakė: — ‘Nesinervuok, Endel!’ — Aš 
tylėjau, o ji ką-tai kalbėjo. Vėliaus ji klau
sia, kaip reikia gerti nuodus. Aš liepiau 
sutrinti į miltelius ir truputį vandens. Ji 
atsakė: — ‘Gerai, aš išgersiu taip’ — ir nu
ėjo.

“Po pietų barškina į sieną. Aš priėjau. 
Ji sako: — ‘Aš tuojaus juos valgau, bet be 
vandens! Kaip kiti draugai? Sudiev, bran
gusis!’ — Aš girdėjau jos rūbų šlamėjimą, 
retežių žlegėjimą, o paskui viskas nutilo. — 
Rajitė išgėrė?— Jau, sudiev! Sudiev bran
gioji !... Keliatą sekundų buvo tyku. Pas
kui pasigirdo sunkus alsavimas. Atsidusi
mas... Silpnas alsavimas... paskui vėl smar
kus alsavimas... tyla... Apsistokite, žmo
gus numirė... nebetekom brangiosios Raji- 
tės... Apsistokite, žmogus numirė, bet gy
venimas eina savo keliu. Aš kalbėjausi su 
ja, aš mačiau ją, aš buvau iki paskutinės 
minutes prie jos. Tas viskas pasilieka ant 
amžių mano širdyj. Sakote jūs, kad nebė
ra Rajitės?... Netiesa! Aš sakau, kad ji yra 
tarp mūsų ir dabar, yra tarp tų visų, kurie 
tik ją mylėjo, kuriems jos darbai buvo bran
gus. Męs gyvename jos dvasia... Vėliaus 
pasigirdo barškėjimas į sieną, bet atsakyti 
nereikėjo, nes tai sargai atėjo išnešti Raji
tės lavoną.”

Šį laišką rašė vienas kalinys savo žmo
nai ir pavyko jam slapta išsiųsti iš kalėjimo. 
Jis buvo nuteistas neilgam laikui kalėjimo. 
Šalę jo kameros, iš vienos pusės sėdėjo du 
draugu, nuteistu mirtin, o iš kitos pusės 
mokytoja, taipgi nuteista mirtin, kurią jie 
vadino “Raja.” Du nuteistuoju draugu tu
rėjo nuodų ir perdavė šiam kaliniui, kad jis, 
iš savo kameros, galėtų perduoti Rajai. 
Kaip matote iš jo laiško, jis tą atliko.

Vėliaus buvo tyrinėjimas ir susekė, kad 
jis perdavė nuodų. Už tai jis buvo apkal
tintas papildyme žmogžudystės ir atiduotas

Vos tik gegutė žaliam sodnely
Liūdnu balseliu užkukavo
Ir išdabintam tavo daržely
Viskas linksmai sužaliavo,—

Tu ten gėrėjais, tu ten ilsėjais,
Linksmino tave grožybės,
Dainos skambėjo, paukščiai čiulbėjo
Garbei šventos nekaltybės.

Bet mirtis nelaba ir piktoji
Savo dalgiu pagrūmojo,
O ta žemelė šaltoji

. Tavo jaunąsias akis užklojo.
Ilsėkis, sesyte mieloji,
Žiauriosios mirties nuskinta.
Lai ant tavo kapo žemelė juodoji
Bus gyvoms gėlėms padabinta.

Kaz. J. B—akas.

*■ ..
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Rožytė.

Rožytė.

Darbai

O mėsos brangumas

Krivų Krivaitis.

KorespondentasKORESPONDENCIJOS.

bet...
Iškil

naus, nes tas žmogus turi 
gabumą išlavinti tokius vai
kus.

Detroit, Mich.
d. grd. atsibuvo balius

Pijaus X dešimties metų 
popiežiavimo jubilejus.

(1903— 1913)

Ir štai, pagal tą savo su
pratimą, jeigu “aš noriu”, 
tai “aš ir galiu”, Pijus ir vei
kia. Prasideda dideli kivir
čai tarp Vatikano ir minis
terijos. Pasipila protestai 
kaip iš Vatikano prieš mini
steriją, tai ir iš ministerijos 
prieš Vatikaną. Dvi reakci- 
jines jiegos, kurios pirmiau 
kovojo susivienyję prieš so- 
cijalizmą, pradeda kovoti 
tarp savęs.

Popiežius pradeda praša
linti iš Italijos tuos vysku
pus, kurie prisilaikė Leono 
politikos, o jįj vieton skiria 
saviškius—atkaklius fana
tikus. Valdžia pradeda nau
jai, paskirtų vyskupų neuž
tvirtinti, nepripažinti jų tie- 
sotais. Tie kivirčiai, tie 
šnairavimai, dar iki šiai die
nai tebesitęsia. Tik dabar 
jau popiežius pasakė, kad 
jis, girdi, prieš mirsiant ti
kisi susitaikyti : 
valdžia (“Laisvės” N102, 
1913 m.).

Kas nupuldė galutinai vi
suomenės akyse popiežiaus 
politiką, 4 tai 1911 m. ren
giamas Italijoj jubilėjus. 
Kaip žinoma, 1911 m. Itali
ja rengė jubilėjų savo pasi- 
liuosavimo ir suvienyjimo 
dilios. Valdžia į tą jubilė- 

*•' ir prie jo rengėsi 
visuomenė, 

jeigu taip ^Ui****V. ’*si reikšti, 
aktyviškai dalyvavo jame. 
Žodžiu, tai buvo tautiška 
šventė.

Bet štai, popiežius ap
skelbia, jog 1911 metai — 
tai gėdulių metai. O jeigu 
jau gėdulių metai, tai kata
likams nevalia ir iškilmėse 
dalyvauti. Reiškia, popie
žius uždraudė katalikams 
dalyvauti tautiškoje šven
tėje.

Visuomenė pradeda mur
mėti:

—Vatikano agentai, no
rėdami suardyti jubilėjaus 
iškilmes, paleido paskalą 
kaip Italijoj, taip ir užsieny, 
būk Ryme siaučia baisi cho
lera ir neišpasakytai miršta 
žmonės.

Suardyti jubilėjaus iškil
mes nepavyko, bet joms už
kenkė nemažai.

Ir štai, tarp Italijos pa
žangiosios visuomenės atsi
randa mintis ir net šauks
mai:

—Žiauriausias Italijos
priešas gyvena Ryme. Var-

(Pabaiga.)
tos buvo kivirčiai su Rusijos 
ministerija. Buvo jau arti 
to, kad Rusija norėjo per
traukti visus diplomatiškus 
ryšius su Vatikanu ir at
šaukti savo pasiuntinį iš 
Rymo.

Nepagerėjo, bet labai pa
blogėjo reikalai ir su Vokie
tija. Kaltininku to viso vėl 
išeina ant scenos Pijus X. 
Jis buvo išdavęs įsakymą, 
kad visi geri katalikai, ku
rie nori patraukti dvasišką 
ypata į valdišką teismą, pri
valo išgauti ant to leidimą 
nuo vyskupo. Jeigu vysku
pas pavelys, tuomet galima 
traukti dvasišką “asabą” 
teisman, bet jeigu nepave
lys — negalima.

Kurie neišpildys šio įsta
tymo, bus išmesti iš bažny
čios.

Pasipylė didžiausi protes
tai prieš tą popiežiaus įsta- 

su Italijos I tymą ir, pagaliaus, popie
žius, kaip vėžys, turėjo at
bulas traukties nuo to savo 
įstatymo.

Galima būtų šimtai faktų 
prirodyti, kad popiežiaus 
nolitika yra viena iš atžaga- 
reiviškiausių, viena iš juo
džiausių, kuri jau negali su
sitaikyti net su kapitalistiš
kąja politika ir ten jau iškila 
vaidai, bet, manau, kad už
teks ir to, ka čia pažymėjau 

Taigi, visai bereikalingai 
giriasi Vatikano agentai 
jog jie progresuoja, žengia 
pirmyn ir taikosi prie da
bartinių visuomeniškų ap
linkybių.

Ju vežimas stovi ant vie
tos jau pusantro tūkstančio 
metų ir jis nebandoma ju
dinti iš vietos!

švenčioniškis.
P. S. Medžiaga naudojaus1' 

dėl šio straipsnio “Laiškai iš 
Rymo”, tilpę žurnale “Sov 
Mir”, NU, 1913 m. Š.

Ką socijalistai nuveik© 
pereitais metais?

Montello, Mass. Per per
eitus metus prie LSS. 17 kp. 
prisirašė 43 nariai. Per
eitais metais surengta 9 pra
kalbos, 21 diskusija, 2 refe
ratai, 3 koncertai.

Ant tautiško namo Monte- 
lo paaukauta $100,30. Da
bar vėl nutarta paaukauti 
$50.00, kuriuos sudės kuopos 
nariai.

Turiu pasakyti, kad visas 
veikimas buvo iki streikui, 
3et atvykus Grikštui, tapo 
sudemoralizuoti ne vien 
pirmeiviai, bet ir socijalis- 
;ai.

Dabar, galima sakyti, 
<uopa vėl pradeda veikti, 
kaip veikusi, nes per pereitą 
susirinkimą kuopon sugrįžo 
;ie nariai, kurie buvo atsisa
kę dėlei Grikšto. Taipogi 
užsibaigė 
skundų.

tat juo smagiau, kad jisai 
supranta naujos gadynės 
dvasią. Visuomet laikosi 
arti prie temos.

Ant lekcijos nemažai atsi- 
ankė ir lietuvių.

Minėto kliubo nariai dau
giausia susideda iš socijalis- 
;ų, nors formališkai yra be- 
nartyviškas. Greitu laiku 
žada surengti koncertą ir 
nakviesti visas progresyviš- 
<as ir socijalistiškas draugi
jas. Pelnas bus skiriamas 
politikos kankiniams ir dar
bininkiškiems laikraščiams.

F. Petrašiunas.

30
ir teatras LSS. 116 kuopos. 
Aktoriai atliko savo roles 
gerai (kas buvo lošta? Red.) 
Geriau ir norėt nereikia. 
Publikos buvo pilna svetainė 
ir visi buvo užganėdinti, ką 
reiškė gausus delnų ploji
mas.

Tai puikiausis vakaras, 
kokis kada nors buvo Det
roite.

116 kuopa irgi, matyties, 
iks pelno. Geistina būtų, 
<ad ir daugiąus tokių pasi- 
inksminimų būtų surengta. 

Detroito reporteris.

jarengti prakalbas. Minė
ja draugė žadėji tai pada
ryti.

Taipgi yra nesusiprati
mas tarp soc. kuopų. Viena 
iš jų priguli prie mūsų Są
jungos, o antra prie vietinės 
anglų soc. partijos, bet abi 
ima “Kovą” už organą. Ro
dos, nieko nebūtų įstabaus 
r abi kuopos galėtų gyvuot 

ir dirbt ant socijalizmo dir
vos, nes dirva gana plati. 
3et, kiek patyriau, tai iš da
lies ypatiškumai, iš dalies 
nesusipratimai, iš dalies ne
turiu draugų blogi pasielgi
mai — neprileidžia nei tą, 
nei antrą kuopas prie spar
tesnio veikimo ir puldo 
draugų dvasią. Todėl abi 
tuopos yra silpnokos, kaip 
iš dvasiškos, taip ir iš me
džiagiškos pusių.

Aš nuo savęs patarčiau 
Montreal draugams užmiršt 
;ą, kas buvo, prašalint tą, 
tas yra, o imties už darbo, 
darbo bendro ir visiems nau
dingo.

Su naujais metais atgim- 
tite ir jūs, draugai, ir bend
romis spėkomis stokite į ko
votojų eiles dėl labo visos 
žmonijos.

Draugiškai V. Jakštys.

jau gyvuoja trįs metai.
Turbūt, neapsirikau, pa

sakęs, jog nieko nenuveikė 
apšvietos labui.

Juk konstitucijoj ant ant
ro puslapio skamba šie žo
džiai : “platinti apšvietą tar
pe lietuvių su S. V. politika 
r ekonomija (!? Red.), rū- 

pinties apie išėmimą ūkėsys- 
;ės popierų ir pakelti lietu
vių vardą tarpe svetimtau
čiu”.

Bet kame priežastįs, kad 
męs minėto straipsnio ne
skaitome? Tūli man gali 
atsakyti, kad neturime tiek 
spėkų, idant rengti prakal
bas, prelekcijas ir referatus.

Ne, draugai, męs turime 
ir turėtume dar daugiau 
spėkų, jei męs pradėtume 
protauti, nemestumėme 
draugų sudėtus pinigus ant 
altorių statymo ir kitų baž
nyčios padargų, kurie yra 
daugiau blėdingi, negu nau
dingi.

JUu

Bedarbe prieš akis.
Baisu pamislyti, kiek A- 

merikoj yra bedarbių ir tas 
skaitlius perdėm didėja.

Mus spaudžia tie kapita
listai, kurie neduoda mums 
atsikvėpti, kuriems aukso 
kalnus sukrovėm ir prakaito

Popiežius norėjo 1912 ar 
1913 metais surengti savo 
didžiausias iškilmes 
tas jam nepavyko.
mėse atsirado norinčių daly
vauti nei daugiau, nei ma
žiau, kaip rusų juodašimčių 
iškilmėse Kijeve.

Nekaip klojasi reikalai 
Vatikanui ir su Ispanija. 
Jeigu tik galima priskaityti 
tuos popiežiaus nuopelnus, 
kad jis prisidėjo prie nužu
dymo Ferrero. Bet nužudy
mas Ferrero — tai ir yra at
žagareivių klerikalų darbas, 
po vadovyste Pijaus X.

Ryme tvirtina, kad žyme
snieji Vatikano kardinolai 
prašę popiežiaus nežudyti 
Ferrero ir padaryti įtekmę 
Ispanijoj. Kardinolas Ram- 
polla dar net pasakęs:

—Jo -šventenybė Leonas 
XIII jokiu būdu nedaleistų 
nužudyti žmogų prie tokių 
aplinkybių.

Popiežius gi atsakęs:
—Man nėra reikalo su 

maištininku ir heretiku.
Portugalijoj pirmiausia, 

iškilus revoliucijai, pradėjo 
smaugti juodąją gaują. O 
juk Portugali ja turėjo arty- 
miausius ryšius su Vatika
nu. Reiškia — popiežiaus 
politika ir čia yra atsižymė
jus.

Pastaraisiais metais buvo 
nuolatos rašoma, kad Fran- 
ciįcjiAv aidžia susidraugaus 
š&&ukanu, bet vežimas ir 
ikfyfiiU dienai nejuda iš vie-

ĮU klojasi ir su Ru- 
mvleS-

Provokacija “Draugo” 
korespondento.

“Draugo” N 1 tilpo žinia 
iš Montello, po kuria pasira
šo “Rožytė”. Tai yra bjau
rus pavartojimas mano pse
udonimo, kuriuom naudo- 
aus jau du metai “Laisvė

je”.
“Drauge” paduota, kad 8 

d. grd. areštavo tūlą B. už 
išžaginimą 5 metų mergai
tės. Prie to priduriama^ 
<ad tai atlikęs socijalistų 
pasekėjas.

Korespondentas bjauriai 
meluoja. Ta ypata visiškai 
lebuvo socijalistų pasekėju 
)et tai buvo karštas katali
kas,kuriam tą dėmę užmeta. 
Bet teismas jį išteisino.

Jeigu ir ateity kas nors 
begėdiškai pasinaudos “D.” 
mano pseudonimu, prašau 
skaitytojų nemanyti ant ma
nęs.

Daugelis mūsų brolių vi
siškai nenori įsigilinti, kodėl 
juos vargas spaudžia, kodėl 
jie likosi be darbo.' Jie tik 
mato, kad štai jau nėra kuo 
maitintis.

Eik, prašyk kapitalisto 
nors plutelės duonos. Jisai 
tau ne tik ką tos plutelės ne
duos, bet ir gero žodžio nuo 
jo nesulauksi.

Šaukies prie kunigo ir 
'maldauk jo pagelbos! Jisai 
sau baliavoja' klebonijoj. 
Jam nerūpi tavo reikalai.

Šaukies prie dievo! Tu jo
kio atsakymo nesulauksi, 
brolau darbininke. Geriau
sia kas tau bus rekomenduo
ta (patarta) — tai užpirkti 
mišias.

Oi, draugučiai. Vienas 
mūsų tikslas—tai stoti prieš 
kraugerius, kovoti su ka
pitalistais. Glauskitės į so
cijalistų partiją ir agituokit 
už ją.

Lietuvis Grinorius.

Tamaqua, Pa.
4 d. sausio LSS 103 kuopos 

atsibuvo prakalbos su dekla
macijomis ir mažų mergai
čių dainomis. Kalbėjo J. 
Stasiulevičius. Kalbėjo taip 
gražiai, jog malonu būtų 
dar daugiau tokių prakalbų 
išgirsti. Girdėjau, kad vi
siems patiko.

Publikos buvo į 200. Lė
šom padengt surinkta $4.08.

Deklamacijos ir mergai
čių dainos labai palinksmino 
publiką. Geistina, kad vi
sos motinos taip lavintų sa
vo vaikučius. Tuomet ir pa
čios galėtų pasidžiaugti ir 
visuomenei būtų malonu
mas.

Naujų narių prisirašė 4. 
Gaila tik, kad jokia mergi
na prie kuopos nepriklauso. 
Net deklamatorkos turėjo 
pribūti iš Mahanoy City.

Širdingai kviečiame mer
ginas prisidėti prie kuopos. 
Ateikite po N503 E. Union 
st. Męs tenais užlaikom 
knygyną.

Meilės Puodas.

UTICOS IR APYGARDŲ 
LIETUVIAI.

Utica, N. Y. Lietuvių mū
sų mieste bus į tris šimtus. 
Čia gyvuoja socijalistų kuo
pa, Šv. Antano, Šv. Kazimie
ro ir Lietuvių Ukėsų kliubo 
draugijos. Iš laikraščių par
eina: “Lietuva”, “Saulė”, 
“Keleivis”, “Laisvė” ir “Ko
va”.

Susipratimas dar menkas, 
vienok žmonės jau pradeda 
budinties iš miego.

Apygardose taip-pat ne
mažai lietuvių gyvena. Taip, 
New York Mills yra kelios 
dešimtįs familijų. Čia žmo
nės truputį geriau apsišvie
tę, lygi r smarkesni.

Frankforte irgi bus apie 
100 lietuvių, bet jie yra su- 
’enkėję. W. Merylande yra 
kelios dišimtįs vaikinų.

Vyrai daugiausia dirba 
fandrėse ir, kaip darbai ei-, 
na, uždirba neblogiausia. 
Yra trįs kriaučių šapos. Dau 
giausia kriaučiauja italai, 
nors yra ir lietuvių.

Noriu pridurti, kad čia y- 
ra ir merginų lietuvaičių. 
Tos daugiausia dirba audek
linėse.

Geistina būtų, kad kliubas 
ar kuopa parengtų prakal
bas, ar šiaip kokį baliuką. 
Tuomet lietuviai mūsų mies
te geriau išsijudintų.

Lietuvis.

PEIKIA MASKARADUS.
Newark, N. J. Grd. 27 d. 

11 kuopa LSS. statė ant sce
nos vieno veiksmo farsą “O. 
S. S.”. Nors tai ir buvo pir
mas vakaras po Kalėdų, bet 
publikos nebuvo labai daug. 
Priežastis bene bus mažas 
garsinimas.

Grd. 31 d. iš eilės metinį 
balių turėjo Šv. Jurgio drau
gystė. Tai buvo “maskara
das”. Svečių prisirinko dau
gybė. Nežinau, ar ir kitur 
būna tie maskaradai, ar tik 
pas mus. Nors jie ir atne
ša draugystei pelną, bet 
nuostolis būna daug dides
nis. Draugija duoda dova
nų, bet jas gauna tik paskir
tas skaitlius, na, o “maskuo
čių” tiek daug, kad net gaila 
pamislyti, kiek ten bereika- 
lo pinigų praleista, nes kiek
vieno rūbai, dažniausia pasi
samdyti, kainuoja nuo 3 iki 
8 dol., o kartais, ir daugiau, 
taip kad kiekvienas panašus 
maskų balius ištraukia mū
sų jaunuomenei nemažiau, 
kaip $150.00.

Argi negalima būtų su
rengti ką išmintingesnio?

Guzas.

Kur mus laukia ru
giapjūtė?

Mums praneša iš Hudson, 
N. Y., jog ten būtinai reikė
tų prakalbų. Tuomet, rasit 
pavyktų sutverti ten šori i a- 
listų kuopa. Hudsone jau 
yra keli šviesesni vyrukai, 
kurie nori darbuoties, nors 
dauguma vietinių lietuvių 
snaudžia.

Iš Albany į Hudsoną kaš
tuoja tik 63 centai, o iš Sche- 
nectady — 97 centai.

Kadangi dabar rūpinama
si apie tą kampą New Yorko 
valstijos, tai neverta apleisti 
ir Hudsono.

Nors darbas bus sunkus, 
vienok jisai atneš vaisius.

Taip-pat būtinai reikėtų 
pasirūpinti ir Albany, N. Y., 
kur irgi gyvena gerokas lie
tuvių skaitlius.

Girdėjome, kad E. Arling- 
tono (Vt.) lietuviai taip-pat 
žada rūpinties apsnūdusio
mis kolionijomis.

Springfield, Mass. Gyve
na apie šimtas lietuvių. Drg. 
S. Michelsonas mums pasa
kojo, jog per jo prakalbas, 4 
d. sausio, susirinko suvirš 
100 žmonių.

Būtinai reikėtų išjudinti 
Holyoke, Springfield, West
field ir kitų artimesniųjų 
miestelių lietuvius.

Laisvietis.

ORAKULO PATAivi^-
Klausimas. Aš klausiu 

jūsų rodos. Aš esu mergi
na ir noriu būti gera, bet ne
galiu ir gana. Kaip būnu 
rimta, tai visi sako: “pasta
tyk — stovį pasodyk — sė
di— mumija ir tiek!” Ka
da būnu spritna, tai sako: 
“rįzga į akis, akiplėša,pajod- 
žarga, neturi jokio rimtu
mo”.

Tai kaip, po galais, galima 
įtikti jiems? Malonėkite pa
aiškint. Mariutė.

Atsakymas. Mergina tu
ri būti nei perdaug rimta, 
nei perdaug smarki. Bet la
biausia privalo daboti savo 
akciją, kad nenupultų. Y- 
pač Šerams turi būti augšta 
kaina ir vienam negalima 
parduoti daugiau, kaip vie
ną šėrą. Taip laikanties, 
jūsų akcija pakils ir pirkė
jas neatkreips atydos ant 
jūsų blogų pusių. O biznis 
eis gerai.

Klausimas. Ar tamsta 
nežinai, kas ten atsitiko ant 
Broadwes So. Bostone suba- 
tos vakare, kad tiek daug 
policistų buvo?

Bostonietis.
Atsakymas. Kaipgi neži

nosi? Ir Orakulo majesto
tas buvo tame veliušyje. 
Mat męs, senbernių ratelio 
nariai, laikėme savo posėdį. 
Na, ir koks ten kvailys įne
šė, kad vienas iš “Vėžio” 
spaustuvės darbininkų yra 
vedęs, o mūsų konstitucija 
užgina priimti ženotus. Pra
sidėjo balsavimas bolių riti
mu nuo stalo “už”, ar 
“prieš”.

Tarp balsuotojų kilo lai- 
žybos: vieni sakė, kad nu
balsuos išmest, kiti, kad ne. 
Gabaus pradėjo dėti laižy- 
bas po dolerį ir daugiau. 
Tuom tarpu velnias atnešė 
policistą ir tam kvailiui pa
sirodė, kad męs iš pinigų 
bolėmis grajinam. Netik ką 
senbernių ratelio narius su
areštavo, bet ir nieko.ne 
tą “Vėžio” gaspadorių. 
sisekė pabėgti tik viena*.. 
Girgaliūnui, senbernių rate
lio prezidentui. 9999.

Wilmerding, Pa.
Liet. Sūnų draugystė su

rengė linksmą vakarą, ku
ris atsibuvo 31 d. grd. Bu
vo lošiama “Mulkinę ir Mul
kintojai”, kas labai didelį 
įspūdį padarė ant žiūrėtojų. 
Artistai puikiai lošė.

Tarpais griežė muzika L. 
Sūnų beno. Ant pabaigos 
buvo 19 deklamacijų, Dek
lamavo vien tik maži vaikai 
ir mergaitės (išėmus O. Ku- 
biliūtę).

Taip-pat buvo mažų mer
gaičių šokiai ant scenos. Iš
viso dalyvavo 10 mergaičių 
ir kiekviena gražiai atliko 
aavcLUžduoti.

VISI GERIA: DIDELI 
IR MAŽI!

Oglesby, Ill. 31 d. grd. bu
vo DLK. G. vakaras su šo
kiais. Daugiausia buvo gir
tuoklėlių ir vaikų. Žinoma, 
kad ir vakaras be degtinės ir 
alučio neapsiėjo. Salėje li
žė, kaip saliūne.

Gėrė netik vyrai ir mote- 
rįs, bet ir maži vaikai. Nu
stojus šokti, vaikai voliojasi 
po grindis. Abelnai, nebuvo 
jokios tvarkos.

Teatrališkas perstatymas 
buvo labai prastas.

Negražu rengti tokius ne
tikusius vakarus.

Trainaitis.

Elizabeth, N. J.
4 d. sausio Rusų Progre- 

syviškas Kliubas parengė 
lekciją apie grafą Leoną 
Tolstojų. Skaitė senas rusi: 
revoliucijonierius L. Deyč. 
Jo iškalbumas ir liogiški iš
vedimai publikai labai pati
ko.*

Pagirtinas darbas jBič-| L. Deyč jau senelis. Už

Įspūdžiai iš Montreal, 
Canada.

Pirmu sykiu man nepavy
kus įvažiuoti į Canadą, ne
galėjau draugams duoti tik
ro atsakymo, ar pavyks ant
ru kartu įvažiuoti ar ne, tai 
ir prakalbas negalėjo kaip 
reikiant išgarsinti. Į balių 
susirinko virš šimto žmonių, 
kur po mano trumpo paaiš
kinimo, buvo pranešta, kad 
rytoj bus prakalbos.

Ant rytojaus, susirinkus 
žmonėms į salę, išėjo nesusi
pratimas, nes salė buvo iš
duota kitiems ir męs pri
versti buvome jieškoti kitos 
salės. Visas būrys ėjome 
gan toli, kur daugelis ir liko 
pakeliui. Prakalba prisiėjo 
laikyti apie 100 ypatų.

Kaip per balių, taip ir per 
abejas prakalbas žmonės 
užsilaikė gana ramiai, kas 
duoda suprasti, jog Montre- 
al’io lietuviai jau pusėtinai 
apsišvietę, nors patįs cana- 
diečiai yra karšti fanatikai.

Daug radau pažįstamų 
draugų dar iš Škotijos. Bu
vau užėjęs į kelias lygiai 
stubas ir visur atradau ga
na gražiai apsieinančius 
žmones, žodžiu sakant, vi
sur sutikau simpatij/ą.

Judėjimas tarpe, (lietuvi’ 
yra vidutiniškas. ’ 
tų draugijų, yra ii 
draugija, kuri, ka 
viena moteris sakė; 
dovių stokos, esai 
numirus. Aš jai ■ 
darbuotis kiek gali 
draugiją sustiprini 
sitarus su bile kuri.

Parapijonai streikuoja.
Gardner, Mass. Neseniai 

lenkai pabaigė statyti baž
nyčią. Dar tik įšventino ją, 
jau prasidėjo kova už ją. 
Neseniai jų prabaščius 
pavarė jam nepatinkamą 
vargonininką. Dėlei to bu
vo sustreikavę giedoriai. 
Dabar parapijonįs nori pra
šalinti prabaščių.

Kad tą atsiekt, jie griebėsi 
streiko — neiti bažnyčion, 
kol vyskupas neduos naują 
kleboną.

28 d. grd. nei vieno lenko 
nebuvo bažnyčioj. Skebavo 
tik vienas bukaprotis fana
tikas lietuvis, kurį “streikie- 
riai” kuo neužmušė.

Pagrūmojus streiku, vys
kupas pradėjo grasinti atė
mimu bažnyčios ir atidavi
mu jos francūzams.

, Dabar lenkai parapijonįs 
didžiausiame rūpestyje, kac 
gali netekti bažnyčios, 
ant kurios jie padėjo apie 20 
tūkstančių doL gryno pini
go.

So. Omaha, Nebr.
Darbai gyvulių skerdyk

lose labai blogai eina. Dir
bam tik po kelias valandas 
ant dienos. Šimtai darbi
ninkų stovi prie vartų ir 
maldauja darbo, bet jo ne
gali gauti. Kasdien yra pa
leidžiama po kelias dešimtis 
senų darbininkų ir sako, jog 
mokestis bus numušta. Iki- 
šiol buvo mokama po 20 c. į 
valandą paprastiems darbi
ninkams.

Jau tikra panika viešpa
tauja, 
baisus.

Muzikos Mokykla.
Panedėliais, 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.

Komitetas. (4)

Tik ką gavome iš “Lietu
vos Ūkininko”
“Vilniaus Kalendorių”

1914 metų “Vilniaus Ka
lendorius” yra geriausias ir 
turtingiausias iš visų lietu
viškų kalendorių. Be pa
prastų kalendorinių žinių, 
jame telpa: gražių apysa
kų, eilių, antiklerikahškų 
straipsnių, istoriškų bruoži- 
nių (apie baudžiavą), pui
kus daktaro A. Garmaus ra
šinys “Jūrų gilumoje”, įvai
rių žinių, reikalingų ūkinin
kams, apie orlaivystę ir tt.

Amerikiečiai ras kalendo
riuj gerą straipsnį apie B. 
Frankliną, apie jaunimo 
draugijas ir tt.

. jog įgiję 
“Vilniaus Kalendorių” —■** 
sigailėsite 25 centų, k”*5- 
atsiusite šiuo adr^

“LATQ'
242 Broa'’

■

i
i

New Britain, Conn, šia-1 draugijas ir tt. 
me mieste didelė bedarbė.' Užtikriname, 
Daugybės žmonių atleista iš 
darbo. Ir dirbantiejie dir
ba vos tik po 4-5 dienas į sa
vaitę. Nekuriuos iš lietu
vių jau miestas maitina.

Svečias.
Kewanee, Ill.

Kada aš kalbėsiu apie ke- 
waneečių girtuoklybę ir 
tamsybė, gal ne vienas man 
atsakys: juk čia gyvuoja dvi 
apšvietos draugijos — soci- 
jalistų kuopa ir Am. Lietu
vių Ukėsų kliubas.

Bet klausimas ar abidv 
minėtos draugijos vi^^1 
supranta
- - O

Laivakortes atpigo ’



t

v
Atkartojama i

1 lKATRAS
2 Tst.nri.qkn 5-km aktu drama iš Kristaus trvvpnhaktų drama iš Kristaus gyvenimo

. MAGDALIETE”

| t Subatoje, 17 Sausio (January), 1914 
fe o ' . —Gražiame Teatre

DUDLEY STREET OPERA HOUSE
113 Dudley Street, Boston, Mass.

Svetainė atsidarys 6;30; lošimas prasidės 7:45 vak.
Įžanga 25, 50, 75c. ir $1'

Kadangi daug publikos nesutilpo į svetainę ir 
grįžo atgal nematę to puikaus, pragarsėjusio, veika
lo, tai dabar yra vienintelė proga jį pamatyti. Lošia 
tie patįs aktoriai: F. J. Bagočius, M. M. Račiute-Her- 
man ir kiti.

Atsilankykite visi, o būsit užganėdinti.
Užprašo LSS. 60 kuopa.

P. S. LSS. 60 kuopa stato scenoje 7 d. kovo š. m. j 
I Tautiškame Name tragediją “Nihilistai” arba užmu- | 
> Šimas Caro Aleksandro II. g

VIE i 1NESZ1N10S.
Apvogė “Laisvės” krau

tuvę.
Naktį iš 11 į 12 sausio ne 

žinomi piktadariai įsilaužė 
per skiepo duris į “Laisvės” 
krautuvę ir pavogė apie 30 
dol. pinigais ir už keliolika 

jdolerių krasos ženklelių. Iš 
’pėdsakų matyt, kad tiems' 
vagiliams “Laisvės” spaus
tuvė yra gerai žinoma.

Na, tai jau turime ir nau • 
ja gubernatorių p. Walsh 
Ji ai pranašiškai apreiškė 
kad elgsis pirmeiviškai i 
rūpinsis įvesti daug ger. 
reformų. Ketina sušaukt: 
m“su valstijos konstitucic 
nallšką susirinkimą dėl ap 
sprendimo klausimų apit 
moterų balsavimą, referen 
dv na, taksų reformą ir tt.

Tai vis tik žodeliai...

.zeriutė rados1' 
.Oonbuty. Tėvam; 

pranėsta, kad ji randasi pa 
voįuje. Tuomet jie nusiun 
tė graborių, bet čia pasiro 
de, kad ji dar nenumirus.

Dabar mūsų lietuviai pla 
čiai šneka, kad ji iš numiru 
siu kėlėsi.

11 d. sausio atsibuvo LSS 
60 kuopos koncertas, šiame 
koncerte geriausia pasižy
mėjo “Birutės Kanklių” 
choras, kuris gana gerai su
dainavo 6 dainas. Paskiv 
buvo perstatytas veikalėlis 
“Šliūbinės iškilmės.” Sulos- 

zta vidutiniškai.
Toliau sekė visa eilė mo

nologų ir deklamacijų. Iš 
monologistų geriausia sulo
šė St. Zaleskis ir Balčiūnas 
Eije^ gerai pasakė mažas 
vaikiukas (pavardę pamir
šau).

įmonių buvo pilnutėlė 
Lietuvių svetainė. Aukų 
surinkta $16.81.

Dauginus tokių koncertų! 
Vargo Mergelė.

Pranešimas/
' •anešame L. Ukėsų drau

gams, jog 12 d. sau- 
svetainėje atsi- 
^kalbėjimo va- 

' nlk). Ar- 
■’ ant 

v
♦

m., Svetainėje PARK HALLS, 
108—110 Park St., Chelsea, Mass. 
Pradžia 2 vai. po pietų?

Norintiems prisirašyti j draugystę, 
ta dienų bus nupigintas įstojimas ant 
50 c.

Su pagarba Komitetas.

Parsiduoda forničiai.
Parsiduoda visai geri forničiai. 

Naudokitės proga, nes niekur tokiu 
gerų forniČių ir taip pigiai negausite. 
Parsiduoda iš priežasties kėlimosi gy
vent į kitų miestų. Kreipkitės ypa- 
tiškai arba per laiškų šiuo adresu:

J. Neviackas, 212 W. Broadway 
(“Laisvės” red.) So. Boston, Mass.

2 H J A ' > O .1 .< i!i. Ii.. *

Pajieškau darbo.
; Esu ekspertas bečernės darbe. Iš- 
. dirbau public marketuose<uvirš 5 me
ilu:. Taipgi esu tarnavęs kelismetus 
km. gvedžiu. Turiu gerus paliūdiji- 

: mus iš visų tų vietų, kuriose dirbau. 
Esu apsipažinęs su pardavinėjimu gė
rimų olsel’uose. Galiu būti klerku.

Kam trūksta gero ir teisingo dar
bininko, atsišaukite greitai į “Lais
vės” redakcijų šiuo dre.su:

/ ntanas Dalinkevičius, 242 W. 
Broadway, So. Boston, Mass.

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

Geistina, kad atsišauktų tos, kurios 
myli dora ir gražų šeimyniškų gyve
nimų. Taipgi, kad prisiųstų ir savo 
paveikslą.

K. Vi. girda, l> O. Box 150
Wilkes Barre, Pa. (5)

Pajieškau tėvo Petro Viksvos, Žilių 
sodžiaus, Vabalninku par., Salamies
čio filijos, Kauno gub., Panevėžio pav. 
Čepėnų valsčiaus. 12 metai Ameri
koj. Seniau gyveno Chicago,111. Jis 
pats, ar kas apie jį žino, malonės pra
nešti :

Alb. Viksva, 1607 N. Ashland Avė.
Chicago, Ill (5 i

Muzikos Mokykla,
Panedėliais, seredomis ir pėtnyčio- 

rnis po num. 339 W. Broadway, So. 
Boston, Mass., o ketvergais po num 
79 Moore St., Neighborhood House, 
Cambridge, Mass. Mokina ant Piko- 
!o, Clernet, Cornet, Trambon, Sixapo- 
ne, Droom ir Composet musik.

Mokytojas A. M. Grubis, I). L. K. 
Vytauto Beno. (2|13|14)

pirmu ums lietuviškas

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

Patariame visiems “Laisvės” skai
tytojams kreipties pas savuosius, pri- 
siunčiant savo augštumų, storumų ir 
rankovių mierų šiuo adresu:

RUBBER CO.
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- 
Ntą knygų, kurių dar dabar galima 

‘i pigiai šitam trumpam laike (tai 
s ant Kalėdų), kuri parodo vi

liokų gudrybes nuo pradžios 
dienai, taip aiškiai ir su- 

kad kiekvienas, kuris tų 
ri, gali parodyti visokias štu- 
kių prietaisų. Ir taipgi ati
kas paslaptis visų kazirninkų 

t akių monytojjj^su 50 viso- 
.eikslų. Tai yra viena iš ge- 

..uų knygų dėl išsimokinimo pa- 
aKsminti draugus ir linksmai pra
sti vakarus. Drūtais ir gražiais 

"ais. su prisiuntimu $1.50.

HAMBURG-AMERICAN 
LINIJA

Didžiausia Garlaivių Kompanija 
Pasaulyje. Turi 480 didžiųjų Laivų, 

1,210,000 tonų įtalpos.
Vienatinė tiesi Linija tarp

HAMBURGO IR BOSTONO
Niekados nereikia mainyti laivo.

Į dešimts dienų iš porto Į portą.

PIGIOS PREKES 
Trečiųjų Kajutų ir Palubės.

Gera priežiūra keliaujantiems, 
sveikas ir atsakantis maistas ir 

užtikrintas patogumas. 
Keliaudami arba norėdami parsi- 
traukt gimines, norint platesnių 

žinių, kreipkitės prie 
HAMBURG-AMERICAN LINE 
607 Boylston Street, Boston, 

arba 41 Broadway, New York,

Važiuokite į Lietuvą
WHITE STAR UNIJA

Tiesiog iš Bostono už pigiausių kainų 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. Del 
platesnių žinių kreipkitės į šias agentū
ras:
Kompanijos Offisas, 84 State St.,Boston 
G.Bartaszius, 2G1 Broadway, So. Boston 
Polish Industrial Ass’n, 31 Cross St.
P. Bartkevicz, 877 Cambridge St., 

East Cambridge, Mass.
J. Rottenberg, 115 Salem St., Boston.,- 
ari a 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
kalbinusiam naują metinį 
skaitytoją, męs duosime do
vanų dvi savo laidos knyge
les. Pasirinkit, kokios jums 
daugiausia patinka iš talpi
namo čia surašo:

1) Liaudies Dainos.
2) Ženyba ir ženybinis gy

venimas — Barabošius.
3) Griuvėsiuose — puiki 

K. Jasiukaičio apysaka.
4) Moterų padėjimas bei 

lytiškas klausimas Evange
lijoj ir apaštalų laiškuose — 
Z. Aleksa.

5) Macochas.
6) Lekcijos apie atskyri

mą ženklų.
Pasidarbuokit sau ir 

mums!
“Laisves” Išleistuvė.

Draugijos 

ir Biznieriai!

Jeigu norit, k»d jfų fjivc’ts 
darbai būtų atlikti greitai, 
gražiai ir suprantamoj kalboj, 
tai duokit spausdint į

“ Laisves” 
Spaustuvę

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

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

Ypatingai atydą atkreipiam 
į draugijų darbus. Niekad 

v nereikia duoti darbų j tokias 
spaustuvėlės, kurių darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbos 
ir ^onažįsta savo amato,^es 

’nrhn. Jeigu

$44.59

L SINKUS
Chicago, IIIl«41 S. Hoisted St

$37.10
$36.75

THF i 
MAjiC < 
SiLENT

1OWARD 
č buvo 
iauskas

$54.19 
lai va

ri kiau
le, nes

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

Kaina 20c
Astronomišk* kny
ga apie Mule. žeme.

Boston 21014 ir 21013,

Telephone £o. Boston 605

’’-TUVIŠKAS

Puikiausis Kalendorius.
Būtinai patariame įgyti 

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

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

Tai žodžiai pačių žmonių išgydytų nuo 
visokių ligų!

Kaip jokios liekurstos ir visokį daktarai 
negalėjo pagelbėti, tai jusinanę IŠgydct.

Jau išėjo iš spaudos puiki knygelė “GY
VENIMO BANGA”, kurioj darbininkas 
gali pamatyti kapitalistų šunybes pilnoj 
šviesoj. Nusipirkit. Kaina 15 centų.

Reikalaukite: “Laisve”, 242 W. Broad
way, . So. Boston, Mass.

Naujos Mados
ORAMAFONAi

VICTOR MAŠINOS N
NckuuhK geresnės progos, kaip dabar atiduodu

$15 vertės mašinų atiduoda tik už $13

Sutaisau recep 
da. nežiūrint, ; 
vos ar Amerik' 
natinė lietuvi! 
Massachu- etls 
galit gaut,koki 
jatnos. Galit, 
km?, o aš prisii

495 Broadway
SO. BOSTON, MASS

TEISINSI Ą I' -lA
1.9 CERIAI ŠIA 

l.lBTUVkfKA

NAUJI IŠRADIMAI.
Kurių jokiam katalioge ligišiol 

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 mūsų 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.

phon<

Tik ką ątspausdinom dau 
gybę puikiausių laiškui, įvai 
riausio turinio, su gražiau 
siomis dainomis ir kvietko 
mis. Tais laiškais kiekvie. 
nas galės pasidžiaugti. Ka: 
ims 100 laiškų (sykiu ir kon 
vertus) — tas tegul p risiu n 
čia 70 c. Kas ims i 000 laiš A
kų — tam apsieis tik $5.00.

Taigi pasiskubink i t su u? 
sakymais.

Viršminėti 
gaunami 
v ėję.

Garbingas Daktare! Jųsų būdas gy
dymo ir lioKarsios labai geros, kad ma
no moteris net 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 liokarsi as suvartojo, tad tapo visai 
sveika ir daugiau liga nealsinaujina. 
Vž tokį tikra mokslišką ir pasekmingę 
gydymj visiems Tamlstų vardj ap
skelbiu. Tu esi geriausias prietelis.

Pasiliekamo dėkingi.
Klemensas Ir OnaStefonaviČiai, 
1413 Brynmower, Scranton, Pa.

>adway
ASS.

netrotykit taiko ir pii-igij.bet tiesiog 
s ypatišk.-.i arba I; iškti prie daktaro 
, o apturėsite t;l’r.; ir tei.-iufą jfydy- 

tankus yra

Pabalirvul kiir’ą Woman# Medical 
Collcce, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka eavo darbą pri« 
Rlmdymo, taipirl suteikia visokia, rodąs ir 
jpairelbą inVairiose moterų IIirose.

F. Stropiene,
»O. BOSTON,

WN-EX®,li
Žmogus jei kankinamas slciusim 
bo p;t”< lb(>!j kaipo 
ant skani. A r kmmit 
lizino, Nt'tiralgijos, 
tada pamėginkit e p

P A 1 N E X 1
PASOVENC2IAIS N/ 

Gaunama visose an
F.Ad. KICHT^R&CO., 

i'femukb «»/// imt t 't

Pinigus siuskit pastos ženkleliais žiuo

J. STROPUS 
« L'irl'ir Sc.. • S®.

-to.

TRIS OISROS KNYGOS* •

Naujausios Dainos ir Eiles
Apie 80 visokių dainelių.

PASAULIŲ RATAS
ir kitas planetas. Su paveikslėliais..

MEILES KARŠTLIGE
meilę..........................      •■ .. . ....... 3Oa.
Imant visas tris sykiu, atiduodam už fifte

I
 Serganti

kreipkite: 
Sta ūkaus, 
mą. Atmink skaitytojau, 
baigęs didesnį daktarišlcą 
užbaigimui medicinos moks'o GARSIAME 

. STEITA VIŠKA ME UNIVERSITETE, važia- 
| vo mokintis j POST GRADU/lTE MEDIČI- 
INOS MOKYKLĄ, katra yra didžiausia ir jau 

paskutinė didžitįjų daktarų mokykla visame 
pasaulyj. Čionai snccijaliskai mokinosi daryt- 
visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas. 
Taipgi buvo miestavu daktaru kur praktika- 
vojo po hošpitalių dispenseres dienomis ir na
ktimis. Dabar keli metai kaip I'r. Stankus 
jrenge savo locuų gydyklų SANATORIJĄ 
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokių li
gą. Atvažiuojanti iš tolinus gali pasilikti tie
siog jo SANATORIJOJE dėt gydymo.

Hr (i Y 1)0 LUTAS
) Nuo skaudėjimo strėnų,sųnarių rankų ir ko- 
! jų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reu- 
( matizino. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečia- 
j mų ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų ant 
) veido ir kimo, užkietėjimų ir nedirbimą vidu- 
1 rių, niežėjimą skaros, dedervinių, slinkimą 

plaukų, skaudėjimo galvos. Visokias širdies, 
inkstų, 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
dėjimą strėnų ir paširdžių. Visokias v yriškas 
ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą. 
Gydo ligas su Ijckarstomis kokios tiktai yra 
ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su 
liekars .nis ir po reikalavimui pačių pucijen- 
tų — daro visokias operacijas. Turi savo loc- 
nas, naujausio budo elektriškas mašinas dėl 
gydymo ir egzaminavimo, su prgelba kurių 
galima permatyti visą žmogaus kūną.

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

į Dr, įgrobs Slankus 
[ 1210 S.-Broad St., Philadelphia, Pa.

Akušerkai

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 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 ..................
Iš Tilžės per Angliją iki Bos

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

Bostonui.............................
Iš Tilžės per Antvcrp iki

Bostonui .............................
Iš Tilžės per Bromą 6 paros

didmariu ...........................
Toliau gyvenanti klauskite 

korčių kainų per laiškus, l’arr 
šia laivakortes pirkti mūsų ofi 
mūsų agentūra teisingiausia.

G. J. B ARTA ŠI U S, 
261 Broadway, So. Boston, Mass 

arba
558 Broome St

Aš užlaikau- ColumbioB Kramafouus su lietuviš
komis dainomis, kurias iš.gieda labai Kražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainelė. Re
kordai yra padaryti stipriai ir Kali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.

Jeigu norite turėti gerą gratnafoną. tai tuojaus 
rašykit pas mane, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausią kainą. Jeigu nori mano katalio- 
go, t ai atsiuskit štampą už 2c., aš nusiusiu jumis 
dideli puiku katalogą, kuriame rasit visokiu ma
šinų su Irubotnis ir be t.rubu

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

Kreipkitės šiuo adresu:

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

I • 9 IšsiųidLik šiandien tiktailik 1 doleris!
_______________ tų knygą, kuri privalo rs«- 

y tis kiekviename lietuviška
me name. Steponaitis buvo vienas iš pirn ųjų mūsų jaunųjų rašytoj ;, 
kurie duoda mums pradžių grynos literatfiros s.iovt i, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tarias, visuomenės sąmones, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos.

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

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

Ni><.j i Lietuvišku 

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome ge
riau? ia SI U V A MAS 
MAGINAS, puikinti- 
aiuB Grnmafonus tr ki
tokius muz.ikališkus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Bat- 
aikelicH, visokius laik

rodžius ir tam panašios dail t:s. Duodamo 
lek< ijas ant visu muzikališki: instrumentu.

A. RAUI.UKAITIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

t-:o. ROSTON C YČU 13 CO.
310 Broadway. So. Boston, Mass.

GYVENIMO BANGA

IS \ ulmtdos:(O M
V Nu>> 12 2 dieną ir nuo 7 -9 vakare.0 . . Wp Nedėliomis iki 3 vai. po piet. y 
(J. r?
t?4 i ?■<£(?*5? c-

ipti- !.a Bostone ir 
isti.i- i. Gyduolių 
ik pasaulyj varto-

Kaip nieks neįstengė, tai Th. M. Kiiniko Mokslas išgydė trnmpam laike! 
Malonus'l'amisla! Kad išgydyt kosėjimą, skrepliavima ir sunkuma ant 
kriti inčs pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos iš
bėrimo ant odos spuogais ir niežėjimo; kiti gydytojai per du metu nesura
do pagelbos. Už jūsų teipgerą gydymą ir teisingas Ii (‘karstas siūčiu šim- 

:M,ą kartų ačiū. Su guodone, A. Gaimanas, Box 36, Bonne Terre, Me.
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, kuriig 
jokiu budu negalima sutalpinti.

ĮSITĖ V. YK1T, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
Phil. M. Klinikos, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurletteltam 

laiko pataiko sergantiems pacellioti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro exporamentu ant sergan- 
ČiiĮ. Vyriausias Klinikos Daktaras, j>er Amerikos valdžią, net medaliu apdovanota*- To
kiam jau tik galima tikį-tl.

Prlvątlškoj LABARATORIJOJ Ph. M. Kllnlko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam 
liekarstas iš šviežių gvarantuotų medikament e, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuo* 
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbal žmonių.

KAD ESI NESVEIKAS,
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savoligy, lx'l nesveikumus lietuviškojo kalboje kas kenki*, 
o tikėle, kad apturėsi tikry pagelbį sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi Ir dėka- 
voja, nes Či nal išgydo i r tokias, kurių kiti negalėjo Išgydyti kaip svieŽins teip ir užslsenė- 
juslus ligas nuo skaudėjimo: p čiuosc. rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal
vos, šonų; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystos sėklos nubėgi- 
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mės, silpno i r sumažėjusio k ra u jo, užsikrečiamų slapi ų lytiškų ligų. Širdies, kepenų, ink' 
stų, silpnų pl iuč;ų, kosėjimo, sunkaus kvė-pav įmo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo npet.it >, bo peilio bo pjaustymo be opa iVujos, bet su liekarstoms, kuriai 
tūkstančius išgydė. Telpat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų, 
kurios užpuola v: rginitnui žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagelboi 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

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

VALANDOS: nuo in iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Utarn. ir Pėtny 
florals nuo <J iki 8 vak. Reikalaukit nuo Kiiniko dovanai ir skaitykit knygą „Daktaras *

Al Flicliter -i Co.
NEW

ant Anl-.ero 
nsatiiroiino

0

dre.su
npet.it



