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Reikalauja federališko 
tardymo.

Washington, 13 d. sausio. 
Senatorius Ashurąt įnešė 
rezoliuciją senatan, kad bū
tų paskirta komisija ištyri
mui streiko vario distrikte 
Calumet, Mich.

Mainieriai tikisi, kad pro
testų audra, kuri sukilo po 
visą šalį, prisidės prie jų 
laimėjimo.

Ypač darbuojasi Illinois 
valstijos Darbo Federacijos 
prezidentas John Wacker, 
kuris išsiuntinėjo į visus 
unijų lokalus pakvietimus 
protestuoti. Protestai pila
si iš visų pusių. ..Mainierių 
unija netik protestuoja, bet 
ir pinigiškai remia streikie- 
rius.

Streikieriai labai karštai 
pasitiko Ch. Russelį, vieną 
puikiausių kalbėtojų, kuris 
nuvyko į streiko distriktą, 
kaipo vienas iš pasiuntinių 
socijalistų partijos.

Senelę Jones nepaleidžia 
iš nelaisvės.

Trinidad, 13 sausio. Mili
cija nepaleidžia senelę Jo
nes iš savo nagų. Kasyklų 
bosai ir valdžia, matomai, 
bijosi tos senelės daugiau, 
negu piktos dvasios ir laiko 
ją uždarę katalikiškam li
gonbuty, kurį pavertė į mi- 
litarišką kalėjimą. Taigi, 
katalikiška bažnyčia * dar 
kartą patarnavo bosams.

Kiek turi narių angliaka
sių unija?

United Miner Workers of 
America užpernai turėjo 
386,965 narius, o gruodžio 
mėn. pereitų metų turėjo 
jau 409,158 narius.
. Taigi, unija gana smar
kiai auga.

Motina, kuri neturi tė
vynes.

Viena motina žydė tapo 
išvyta iš Kijevo pagal caro 
valdžios nuosprendžio (mat, 
žydams ne visur valia gy
venti). Jinai su dviem ma
žais vaikučiais leidosi kelio
nėn Argentinon. Tenais jos 
neįsileido, nes neturėjo nei 
cento. Atvyko į New Yorko 
uostą — čia vėl tas pats.

Neturi ta motina savo tė
vynės.

Už 10 metų nebus Vaikų.
Prof. Columbijos univer

siteto' Dr. J. Cattel, kalbė
damas susirinkime draugi
jos, kuri rūpinasi pagerinti 
žmonių veislę, pasakė, kad 
už 10 metų jo universiteto 
auklėtiniai visai neturės vai
kų. Jisai faktais išparodė, 
kad baigusieji Columbijos 
universitetą studentai ar tai 
vengia apsivedimo, ar, ap
sivedę, vengia turėti vaikų.

“Jeigu gimusių skaičius 
laipsniškai puls Vokietijoj 
ir Anglijoj, kaip ligišiol, 
tuomet už 100 metų taip-pat 
ndbus vaikų” —pridūrė pro
fesorius. ■

Diskusijos tarpe socijali- 
stiško majoro ir kata

likų kunigo.
Pas anglus vis labiau įei

na madon diskusijos tarpe 
įvairių sriovių atstovų. 
Brooklyne tik ką atsibuvo 
diskusijos tarpe buvusio 
Schenectady majoro, soči j a- 
listo Lunno ir katalikų kuni
go J. Belfordo, kuris, rodo
si, užpernai pavadino soci- 
jalistus “pasiutusiais šuni
mis.” Kunigas nepasibijojo 
stoti į viešus debatus. 'Nors 
irgyrėLunną, betgi su visu 
smarkumu užsipuolė ant so- 
cijalizmo.

Pažiūrėsime,

mūsų “tautiškų” debatų, ku
riuos rengia Brooklyno susi- 
vienyjusiu draugijų komite
tas. Girdėjome, kad tūli so
cijalistai jau prižadėjo stoti 
į debatus.

Septyni jūreiviai nuteisti.
Wilmington, Del. Septyni 

jūreiviai nuo laivo “Manga 
Rėva” nuteisti federališku 
teisėju į kalėjimą ant 3 metų 
ir šešių mėnesių ir užmokė
jimo teismo iškaščių.

Jūreiviai ir jų liūdininkai 
tvirtino, kad jie priversti 
buvo sukilti, nes su jais el
gėsi stačiai žvėriškai ir labai 
blogai maitino.

Tik “salaveišiams” valia.
Chicagos policija be jokios 

mielaširdystės išvaiko visus 
susirinkimus bedarbių, ku
riuos tik sušaukia IWW. 
unija. Užtat “salaveišiams” 
visuomet valia kvailinti 
žmones, pasinaudojant di
džiausia policijos globa.

Darbų pagerėjimas Pitt- 
sburgo apygardose.

New Yorko dienraščiai 
skelbia žinią, jog plieno 
trustas gavęs labai daug už
sakymų ir todėl galima 
laukti, jog Pittsburgo apy
gardose darbai pagerės. Jei
gu tikėti anglų dienraš
čiams, tai 50,000 bedarbių 
turės gauti darbą.

Daktarai ruošiasi j strei- 
ką.

Milwaukee. Nuo naujų 
metu čia įvestos naujos tei
sės, kad vyras negalės vesti 
merginos be daktaro išeg- 
zaminavimo jo sveikatos ir 
be atsakančio paliūdyjimo. 
Už atlikimą darbo daktarai 
teprivalo imti tik $3.00. Jie 
tuomi baisiai įsižeidė ir jau
čiasi esą nuskriausti. Jie 
rengiasi į streiką.

Vis daugiau žmonių ap- 
siveda.

Chicago, Ill. Viename tik 
naviete Cook, Illinois valsti
joj, išduota pereitais metais 
35,061 “laisnįs” apsivedi- 
mui.

Per popą 900 darbininkų 
nustojo darbo.

Detroito rusų popas būtinai 
užsinorėjo, kad pravoslaviš
ki darbininkai švęstų Kalė
das ’ pagal seno kalendo
riaus, taip kaip Rusijoj 
švenčiama. . Jisai liepė savo 
avims susirinkti tą dieną į 
cerkvę.

Iš tos priežasties Fordo 
Co. išvarė iš darbo 900 rusų 
ir graikų darbininkų.

UŽSIENIS
Baisus žemės drebėjimas 

Japonijoj.
Tokio, 14 d. sausio, šiauri

nėj Japonijos daly, ant salos 
Kiushiu, buvo baisus vulka
no išsiveržimas ir žemės 
drebėjimas. Sakoma, kad 
žuvo daug tūkstančių žmo-

streiko esą prisirengę prisi
dėti ir visi mainieriai. Cape 
Towne prisidėjo prie strei
ko dokų darbininkai. Strei
kieriai, tuo tarpu, užsilaiko 
kuoramiausia. Vienok, pie
tų Afrikos ministerija ne
riasi iš kailio. Visur pilna 
kariumenės ir policijos. 
Taip-pat smarkiai ginkluo
jasi vadinamieji piliečiai-pa- 
triotai, kurių dabar knibž
dėte knibžda.

Generolas Dėvėtas, kuris 
anuomet kovojo už buerų 
šalies liuosybę, dabar kuo- 
nuožmiausia kovoja su 
streikieriais.

Užmušė chinietį redakto- .o- - 
rių. iPieziai,

Shanghai, 13 d. sausio.
Čia užmuštas ant gatvės vy
riausias redaktorius “Com
mercial Press” p. How. Sa
koma, jog užmušimo prieža
stis — kerštas politikos prie
šų.

Laike trijų mėnesių tai 
vienuoliktas užmušimas ant 
politiškos dirvos.

Nunuodijo keturias pa
čias.

Frankforte (Vokietijoj) 
suimtas aptiekininkas Kari 
Hopf, kuris kaltinamas už
mušime keturių savo pačių. 
Jo motina ir vaikas numirė 
taip-pat nuo labai įtariamos 
ligos.

Visos jo pačios buvo apy 
draustos apdraudos kompa
nijose. Viena ant $5,000, 
kita ant $7,500, trečia ant 
$20,000. Matomai, jam rū
pėjo tie pinigai.

Bulgarijoj.
Bulgarai baisiai 

nuo nepavykusios 
William Phelps, 
tas draugijos, 
nukentėjusius

Anglijos kooperacijos ir 
unijos.

Londonas. Jau nuoseniai 
socijalistai vedė kuosmar- 
kiausią agitaciją, kad koo
peratyviškose krautuvėse ir 
dirbtuvėse būtų įvesta uniji
nės darbo sąlygos.

Pagaliaus, tatai pavyko 
atsiekti. Visi Liverpoolio 
kooperatoriai prisidėjo prie 
unijų.

Popiežius panaikino vyno 
sandėlius. s

Vatikanas jau nuoseniai 
buvo pagarsėjęs savo vyno 
sklepeliais. Seniau Vatika
ne buvo keliamos tikros or-

RUSIJA LIETUVA

gės. Reikia dar pasakyti, 
kad šiaurės Japonijoj siau
čia baisus badas ir tūkstan
čiai žmonių neturi duonos 
kąsnelio.

Japonijos valdžia ketina 
kreipties į visą civilizuotą 
oasaulį, melsdama aukų.

Visuotinas streikas pietų

nm< 
kas išeis iš | bos.

kenčia 
karės.

preziden- 
kuri gelbsti 
nuo karės, 

sako, kad daugybės bulga
rų išžudyta Trakijoj, o dar 
didesnis skaičius žmonių pa
bėgo iš savo apgyventų vie
tų.

Aukos nukentėjusiems 
bulgarams plaukia išsvisų 
pusių.

Popiežius uždraus šokti 
“tango.”

Iš Rymo pranešama, jog 
popiežius greitu laiku mano 
uždrausti katalikams šokti 
tą naujausios mados šokį, 
“tango”.

Tikri jau juokai! Seniau 
su madom, dabar su šokiais 
turi darbo.

Gelžkelių darbininkų strei
kas pietų Afrikoj išsiplėtė 
su didžiausiu smarkumu. 
Policija ir kariumenė sau
goja kompanijų nuosavybę. 
14 d. sausio apskelbta gene- 
rališkas streikas pagal nuta
rimo unijų vyriausios tary-

Sakoma, kad prie

Tarpiautiškas socijalistų 
biuras svarsto apie Ru

sijos reikalus.
Paskutiniame susirinkime 

tarp tau tiško socijalistų biu
ro atstovų Londone, karštai 
svarstyta apie nepasibai
giančius vaidus tarpe Rusi
jos socijaldemokratų.

Vienbalsiai " priimta K. 
Kautskio rezoliucija apie 
susivienyjimą įvairių soci- 
jai demokratiškų sriovių.

'gijos, kuriose dalyvavo" po-1 Tuo. tikslu turi būti su- 
piežiai, kardinolai ir kiti’šaukta konferencija, kuri 
augštesnieji dvasiškiai. Da- nustatys pamatus dėl susi- 
bar popiežius ir kardinolai vienyjimo. Kautskiui karš- 
tapo atsargesniais, užtat la- į tai pritarė žydų, latvių ir 
bai tankiai pasigerdavo ’ lenkų partijos atstovai. Net- 
gvardijos aficieriai.

Pijus X liepė panaikinti 
tuos “istoriškus” skiepus, o 
vyną išparduoti.

Baisiausi šalčiai Europoj.
Iš visos Europos ateina 

žinių, kad tenais siaučia 
smarkiausios viesulos. Rusi
joj nuo šalčiu žuvo 150 
žmonių. .Bavarijoj ir Alza- 
cijoj veik liovėsi vaikščioję 
traukiniai. Šveicarijoj pri
pustė galybę sniego.

Tokios pat žinios ateina iš 
Ispanijos ir Francijos. Ant 
Baltųjų jūrių išnaujo pradė
jo siausti baisi audra.

Sufragistės reikalauja 
balsavimo teisių.

^Berlynas, 14 d. sausio. 
Mpterų teisių lygybės sąjun
ga įnešė Vokietijos parla- 
mentan, kad moterims būtų 
duota pilnos balsavimo tei
sės.

Dar apie kares pasekmes.
Sofija (Bulgarija). Ko

kias baisias pasekmes paliko 
karės ant Balkanų, geriau
sia liūdyja šie faktai:-M ace- 
donijoj ligi karės buvo 175,- 
000 vyriškių gyventojų. Da
bar tesiliko tik 42,500.

Trakijoj ligi karės buvo 
494,000 vyriškių gyventojų. 
Dabar tesiliko tik 225,000.

Kratos ir areštai.
Jau kelinti metai, kaip 

valdžia Kijeve jieškoja or
ganizacijos, kuri liuosuoja 
naujokus nuo kareiviavimo. 
Dabar jau, po daugybės 
kratų, ta organizacija su
sekta. Prie jos priskaitomi 
keli gydytojai, kariniai feld- 

i šeriai; raštininkai ir tt. 
Jie visi suareštuoti.

gi socijalrevoliucijonierių 
delegatas išreiškė viltį, jog 
su laiku ir jie, rasit, galės 
prisidėti prie bendros soci- 
jalistiškos organizacijos.

Kautskis tvirtino, jog 
skirtumai pažvalgose tarpe

ni, negu, padėkime, Vokie
tijoj, o vienok vokiečiai 
daug mažiau pešasi. .

ant užsienio draugų skili
mas į dvi dalis socijaldemo- 
kratų frakcijos Dūmoje.

Markso “Kapitalas” fi- 
nų kalboje.

Garsiausias socijalistiškos 
literatūros veikalas “Kapi
talas”, kaip skaitome “Mil
waukee Leader”, jau spaus
dinamas. Helsingforse soci- 
jalistiškoje “Tyomies” spau
stuvėje. Už išvertimą pirmo 
tomo užmokėjo Finliandijos 
valdžia.

Vertimo darbas atlieka
mas po globa finų literatiš
kos draugijos, kuriai val
džia davė pinigišką paramą. 
Seniau minėta draugija bu
vo priešinga soc. knygų lei
dimui, bet Finliandijos sei
mo atstovai socijalistai pa
sakė, jog draugija turinti 
leisti ir socijalistiškus moks
lo veikalus, ■ kitaip jie nesu
tiks skirti jai finansišką pa
ramą.

Tuomet draugija nusilei
do.

“Pirmyn” sako, kad tai 
dar pirmu sykiu buržuazinė 
valdžia atlieka socijalistiš
kos agitacijos darbą.

Ch. Moyęris, mainierių vadovas Calumet, 
tų samdiniais, guli Chicagos ligonbuty.

Baisus šalčiai Lietuvoj.
“The New York Herald” 

talpina telegramą iš Peter
burgo, nuo 13 d. sausio:

Žmonės neatsimena tokios 
šaltos žiemos, kokia šįmet 
kad yra. Rusijoj žuvo nuo 
šalčio 150 žmonių. Daugely 
vietų sustojo vaikščioję 
traukiniai.

Lietuvoje, ypač Vilniaus 
ir Gardino gubernijose, 
siaučia baisios pūgos. Ant 
būrio ūkininkų, netoli Gar
dino, užpuolė minia alkanų 
vilkų? Vilkai prisiėdė žmo
gienos. Kiek ūkininkų suės
ta nėra tikros žinios.

Nepaprasta viesulą.
Vilnius 27 d. grd. — Čia pra
ūžė baisi viesulą, kuzi nu
draskė ir nubloškė daugybę 
iškabų. Priemiesčiuose, 
kaip antai Žvėryne, nulaužė 
ir net su šakomis išvartė, ke
liolika pušų. Buvo matyt 
keliolika kartų žaibuojant.

Kas dedasi Prūsuos, J. 
Vanagaičiui išvažiavus? 
Ponui J. Vanagaičiuibesi- 

švaistant po Ameriką, nauji 
konkurentai užbėga jam už 
akių. Tie nauji veikėjai, 
turbūt, laikysis kitoniškes
nės taktikos, negu p. Vana
gaitis.

Organu naujų veikėjų yra 
“Prūsu Lietuvos Savaitraš
tis” — laikraštis ramios tau
tiškos pakraipos. Ke
lios jaunuomenės draugijos 
ir Klaipėdos “Vienybė” pa
sirinko “Savaitraštį” savo 
organu. Nesuklysime pa
sakę, jog vadovu naujos 
sriovės yra p. Vidūnas. Vy
riausia draugija zlaikoma 
“Tilžės Giedotojų Draugi
ja” (ne “Birutės” draugija) 
ir Tilžės Lietuvių kliubas su 
kuriuo p. Vanagaitis nesu
tikdavo.

Svarbiausia užduotis šia
me momente dėl Prūsų tau
tiečių — tai Duonelaičio pa
minklas ir tautiškas budini- 
mas Tilžės lietuvių bei gaivi
nimas jaunimo dvasios.

“Savaitraštis” praneša, 
kad kunigas Gaigalaitis ir 
Vydūnas nevažiuos Ameri
kon Duonelaičio paminklui 
aukų rinkti. •

Kova su raštininku.
Alunta, Ukmerg. pav. Čia 

buvo apsigyvenęs rusas raš
tininkas, kuris buvo taip 
ikirėjęs žmonėms, jog kelis 
kartus buvo mestas iš vie
tos, bet vis atsilikdavo. Ji
sai nuomavosi sau dvarą ir 
ten sėdėdavo beveik visą lai
ką. Žmoneliai būdavo su rei
kalais ateidavo valsčiun po 
kelis kartus ir pono rašti
ninko nerasdavo valsčiuje. 
Pagaliaus, spalių mėnesį jis 
buvo visgi prašalintas, ką 
oatvirtino ir žemiečių virši
ninkas.

Naujas raštininkas taipgi 
rusas, bet jau žmonės su 
įuomi neturi vargo, nes ka
da tik ateina valsčiun, tai 
vis randa raštininką ir atlie
ka greitai savo reikalus.

Užsimušė lakūnas.
A ugustave, Suvalk. gub., 

nupuolė ir užsimušė 
aas‘Serbinovas, rusas.

Kuliamos mašinos 
degtine.

“Laisvei” rašo iš Žagai 
f Kauno gub.):

Mūsų apielinkė gi

lakū-

ir

Dabar rudens laike, kuo
met užėjo kūlimas javų, tan
kiai. matosi, kaip sodžiuje 
net po 2-3 kuliamos mašinos 
ant sykio atsiranda. Ir ra
mųjį Lietuvos gyvenimą iš
budina garo švilpimas. Nuo 
ryto, kaip vos diena pradeda 
aušti, iki pat vėlaus vakaro 
— vien ir girdisi ūžimas ra
tų ir tarškėjimas lokomobi- 
liaus.

Savininkai. grūdų, ūki
ninkai, sau pypkes traukia 
ir džiaugiasi žiūrėdami į by
rančius rugius, kviečius ir • 
kt., ir persistato kiek bus 
šimtinių pinigų savo reika
lams. O apie mašiną ir ja
vų kūgius, juda-kruta iš
blyškę darbininkai, mažai 
gavusiejie pamiegoti, su 
pūslėtomis rankomis ir pil
ni silpnumo mergaitės bei 
vaikinai.

Kad užlaikyti darbininkus 
ilgiau prie darbo, tai ūkinin
kų galvos jau iškalno prisi
rengia: parsigabena di
džiausius butelius degtinės 
ir pasidaro naminio alaus ir, 
laike talkų tol geria, kol ant 
kojų pastovi. Geria visi — 
moterįs, vyrai, jauni ir seni. 
Bjauriausia yra, kad kartu 
tai daro moterįs ir mergi
nos. Ir nestebėtina, kad tai 
vienam koją mašina pagavo, 
kitam ranką... ir eik ubagau
damas iki smerčiui.
Liepia saugotis nuo šnipų.
Mums rašo iš Žagarės:
Neseniai mūsų miestelyj 

tapo prilipdyta prie sienų ir 
stulpų rusų kalboir 
dinti atsišaukimai, 
buvo nurodyta vieL*. 
gyventojams apsisaugoti 
nuo esamų jų tarpe šnipų ir 
kartu įvardyta 4 ypatų pa
vardės. Žmonės (buvo šven
tadienis) gavo gerokai prisi- 
skaityti pakol policijos ber
nai nenuplėšinėjo. Niekas 
dėl jų neliko suimta.

O kunigai veikia!
Iš “Vilties” patiriame:
Šv. Kazimiero draugija 

Kaune steigia savo knygy
ną.

Prie kuniginio laikraščio 
“Draugija”, eis priedas ‘Mo
kytojas’.

Kunigai išleido ir tarnai
tėms kalendorių.

O mūsų Lietuvos socijal- 
demokratai? Kur jie?

Garleva, Suv. gub.
Gruodžio 27 d. vakare iš

tiko baisi audra. Sunku su
skaityti kiek stogų nudras
kė ir medžių giriose išvartė. 
Kitiems ir triobas sugriovė.

Mūsų apielinkėj daugelis 
vaikų serga kaklais. Pusę 
metų neturėjom čia nei feld- 
šėrio. Vasarą Steponavi
čius išėjo į Raudondvarį.Da- 
bar iš Veiverių atsikraustė 
Jasonas. Jisai žmogus, ma
tyt, pats neperdrūčiausias ir 
molonėtų, kad ligonius pas 
jį į namus vežtų.

Didelis gaisras.
Trakų valsčiuj, Budkų pa

livarke sudegė gr. Juozo 
Tiškevičiaus tvartai, 3.000 
mb. vertės. Tvartuose su
degė 12 arklių 2.000 vertės, 
20 karvių ir 4 veršiukai 2000 
rub. vertės, taip-pat pašare 
už 500 rub. Tvartai ir gy
vuliai buvo neapdra^sH 
r Nan:'

R
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Ar verta šaukties į gerą 
širdį ir į žmoniškumo jaus
mus mums priešingų žmo
nių? Ar verta mėginti juos 
pertikrinti, išdėstant, kaip 
ant delno, mūsų socijalistiš- 
kus pienus? Ar paklausys 
jie mūsų?

Garsus rašytojas U. Sin- 
clairis. autorius garsaus 
“Raisto”, neseniai parašė 
laišką vienam iš turtingiau
sių pasaulio žmonių, jauna
jam Vincentui Astorui, tu
rinčiam vos 22 metu. Tąjį 
laišką pagarsino “Appeal to 
Reason.”

“Aš nenoriu jūsų pinigų, 
sako Sinclair, kad juos pa- 
dėtumėt į socijalizmo maišą, 
nors aš ir atsimenu Jėzaus 
patarimą turtingam, jau
nam vy(rui, bet aš noriu, 
kad jūs nušviestumėt savo 
protą, o^iušvietę jį, panau- 
dotumėt bent dalį savo tur
to nušvietimui proto kitų.”

Kodėl Sinclair’is taip šir
dingai, taip jautriai kalba 
su Astoru ? Atsakymu ant 
to yra žodžiai Jono Ruskino, 
garsaus anglų mintytojo: 
“Aš negaliu rašyti, neigi te
plioti, negaliu džiaugties 
gamtos skaistybe, o rytme
čio saulės šviesa man darosi 
įkyri — kuomet aš žinau 
apie kentėjimą, kuris yra 
pasauly ir kurio galėtų ne
būti.”

Sinclair’iui rodosi, kad 
kiekvienas teisingas, ap
šviestas žmogus turi persi
liudyti, jog nedora yra 
džiaugties, kuomet milijonai 
artymųjų brolių ir seserų 
ašarų klane paskendę. Juk, 
rodosi, skurdo taip daug, 
kad nei vienas žmogus nega
li pro šalį praeiti jo nepama
tęs.

Imkime “New York 
Times” už 14 dieną gruo
džio ir perskaitykime du 
straipsniu. Vienas iš tų 
straipsnių pamargintas pui- 

e ‘•ografijom: tai pat
įs Vincentas Asto- 

metų, ir jo sužiedo- 
puiki mergina, 20 me- 
Toliaus seka visa eilė 

fotografijų to palociaus, kur 
juodu gyvens, kur juodu 
žais, kur jiems visuomet 
bus šilta ir jauku, kur žiau
rus vėjas juodviejų nepa
sieks! Tą rojaus sklypelį 
nei nemanyk palyginti su 

. mūsų Palangos pajūriu ar 
Birštono kurortu. Viena tik 
žaislų salė vertės milijono 
dolerių.

Suprantama, tą “N. Y. 
Times” numerį jaunasis As
toras skaitė. Bet Sinclair’is 
kviečia jį paskaityti ir kitus 
to numerio kavalkėlius. Te- 
nais jisai ras labdarybės 
draugijų pranešimus apie 
nelaiminguosius New Yorko 
žmones. 100 vyrų, moterų, 
vaikučių randasi baisiausia
me padėjime: tai aukos li
gų, bedarbės ir baisios kon
kurencijos. Tai vis tie mūsų 
broliai ir sesers, kurie par
blokšti ir sumindžioti, tai 
vis “down and out” žmonės.

Ką jaunasis milijonierius 
ant to pasakys? Rasit, jisai 
išrašys čekį labdarystės 
draugystės tikslams!

Robert Hunter, žinomas 
visuomenės veikėjas, tvirti
na, kad Suv. Valstijose yra 
mažiausia dešimts milijonų 
kenčiančių žmonių.

Kodėl jie kenčia? Ar mai
sto ir turtų permažai? Die
ve gink, niekuomet. Tie lai
kai seniai praėjo, kada žmo
nės dar nebuvo apgalėję 
gamtos. Dabar gausybės 
taurė pilna, tik iš jos geria 
nedaugelis. Žemė ir jos tur
tai: miškai, kasyklos, žiba- 

vandens spėka —•nnUj, 0 tik 
^et

iCsiminkite francūzų re
voliuciją! —- šaukia Sinclai- 
ris. Audra ateina ir tik tur
tingųjų nusileidimas, var
dan žmoniškumo, gali pra
šalint audrą.

Taip sako Šinclairis, žmo
gus doras ir įtikėjęs į soči j a- 
lizmo idealą. Bet ar tik ne
bus Sinclairio žodžiai dėl 
jaunojo Astoro “lyg veršio 
baubimas?” Veikiausia. Sa
vo palociuose kapitalistai 
kurti dėl žmonių balso. Juo 
jie daugiau turi, juo dau
giau nori. Juo jie daugiau 
linksminasi ir ūžia, juo 
daugiau išsigimsta. Juo jie 
daugiau išsigimsta, juo ar
šesniais šakalais jie darosi, 
ir jų baisus rykavimas pa
našus Nerono džiaugsmui, 
akyvaizdoje degančio Rymo.

Astoras priguli prie jųjų!

Angliškoji ir mūsiške 
socijalistiškoji laik

raštija.

kin1'

tine,

Kas skaito anglų socijalis- 
tišką laikraštiją, tas patė- 
mijo tuos nepasibaigiančius 
dėlei pinigų stokos aimana
vimus.

Graudžiai verkia “The 
New York Call”, šaukdamas 
savo pritarėjus skubion pa- 
gelbon. Jau, kartais, rodo
si, kad iš visų kampų su
jaukusios aukos padengs 
deficitą, bet kas tau davė! 
Ir nors mūsų New Yorko 
dienraštis gerai vedamas, 
nors jo numerio kaina net 2 
centai — vienok dejavimai 
dėl deficito ne tik nesimaži- 
na, bet didinasi. Viename iš 
paskutinių numerių randa
me pranešimą, jog redakto
riai su darbininkais gana 
tankiai, subatai atėjus, ei- 
ia namo be algų.

“The Call” leidžia priva- 
tiška bendrovė ir reikia tik 
tebėties, kiek daug idealiz

mo, kiek daug pasišventimo 
’ferndo bendrovės nariai. 
Kitiems, piktos valios žmo
nėms, išsirodo, kad socija- 
’istiškiems laikraščiams lei
sti susitvėrusios bendrovės 
•ūninasi vien pelnu. Jeigu 

neinu galima skaityti nuola
tinį tuštumą savo kišenės, 
tuomet jo yra...

Dabar paimkime “Mil
waukee Leader”. Jo padėji
mas geresnis, vienok tik 
Ynu didžiausiam pasišventi
mu jo leidėjų. Tą laikraštį 
'skėlė ir palaiko tas būrys 
•itsi davusių draugų, kū
lėms jų pelnas nerūpi.

Pagarsėjęs savaitraštis 
“Apoeal to Reason”, ne
turint ant savo didžiausios 
nrkuliacijos ir nepaprasto 
oonųliariškumo, taipgi 
•eikalauja didžiausių aukų 
:r pasišventimo. Jį leidžia 
taip-pat privatiški žmonės.

Męs tikri esame, kad jei
gu ne pasiryžimas aukauti 
savo pinigą ir dvasiškas pa- 
jiegas minėtų bendrovių 
narių — mūsų draugai-ang- 
lai neturėtų ir tos menkos 
spaudos, kokią šiandien jie 
turi.

Dabar pažiūrėsime į mūsų 
socijalistišką laikraštiją. 
Vieną turime partyvišką or
ganą, kurį net priverstinai 
eikia prenumeruoti ir pen

kis privatiškus socijalistiš- 
kus laikraščius. Būdamas 
'aisviečiu, aš nestatysiu pa
vyzdžiu “Laisvę.” Bet tegul 
kas prirodo, kad partija bū
tu galėjusi pervesti “kelei
vi” per visus pavojus ir iš
kelti jį taip, kaip šiandien 
kad stovi! Už jokius pinigus 
nebūtų to padariusi! Tegul 
kas prirodo, kad “Pirmyn” 
galėtų šiandien gyvuoti, jei
gu ne sau jale atsidavusių 
idėjai žmonių, kurie ant žūt 
ir būt nori iškelti laikraštį. 
z- Tiktai žmonės pikčiausios 
valios ir mėgstanti pilstyti 

tuščio į nepilną, tiktai 
nes nenorinti atsižvelg- 
ncijalistiškos spaudos 

argus — galimaty- 
giška •
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Viso pranešimo negalime 
išspauzdinti “Laisvėje” dė
lei vietos stokos.

307 doleriai už pėdą 
žemes.

džiami socijalistiški laik
raščiai neturi priverstinų 
skaitytojų. Jie užkovoja 
sau skaitytojus ir verčia 
juos socijalistais. Todėl 
priedermė socijalistų remti 
savo laikraštiją, remti ją 
visomis pajiegomis. Kiek
vienas mėtymas pagalių į 
ratus socijalistiškos laik- 
raštijos — bus naudingas 
mūsų priešams. Kiekvienas 
mėtymas pagalių į mūsų ra
tus — pakerta energiją so
či jalistiškų laikraštininkų.

Todėl, draugai, remkime 
savo laikraščius!

Laisvietis.

Margos mintis apie 
viską.

Tik jau dabar ir poetų ra
dosi, kurie rašo eiles, kaip 
kokie karabelninkai.- Kokis 
tai “poetas” J. Baniulis ve 
kaip nukalė - nuzalatijo: 
“Ledatakiai, šalto ledo kris-

Sumirgėjo jie saulės švieso
je.”

Vely jau tupėt sau po Ta
mošiaus pantapliu, o ne ei
les rašyti. Gaila, kad Ku
dirka mirė, nes jisai visus 
jojančius ant šlubų Pegasų 
nusiųstų į Pilviškių jomar- 
ka. * *

Pons Vanags sakosi, kad 
jį patikus nepalaima su “Bi
rutės” Šerais. Suv. Valstijų 
padavadijimai bei zokonai 
įgraudeno nerinkt Šerų neį- 
korporuotai dar kompani
jai.

Ne aš tai sakau, bet jis 
pats per “Lietuvą.” Patlab 
“reizuos” į kampą “grožy
bės dyvynos” ir Tilžėj tvers 
kompaniją.

Smūtni nusidavimai bei 
apveizdos apleidimas! Ta- 
čiaus prieita prie sveiko iš
vedimo : prūsai, o ne ameri
konai turi užlaikyti “Biru
tę.”

jūsų pilve pypliams nereiks 
kurkti. ų \

i * * *
“Devynius metus aš moki

nausi universitetuose ir ko
legijose, o apie socijalizmą 
negirdėjau” — sakų Upton 
Sinclair. '

Daugelis mūsų valparai- 
siečių kasdien girdi apie so
cijalizmą, o sako, kad tai 
Bostono cicilikų išmislas.

Šinclairis įieško j o, atrado 
ir atėjo prie mūsų; o dauge
lis mūsiškių, dar ir šiandien 
neatskiria socijalizmo 
konkolauskizmo.

* * *
Skaičiau “Vienybę”, 

žanginiam: tauta! Feljeto
ne — Bagočius! Brazio 
straipsny — Bagočius! Ko
kio tai atsivertėlio išpažinty 
—Bagočius!

O pasekmės to: pernai 
“Keleivis” rašė, kad “Vie
nybę” sutalpina į du maišu. 
Dabar užteks ir pusantro. 
Perskaičius tuos raštus, 
skaitytoją, veikiausia, api
ma toks įsiutimas ant tų ci
cilikų, jog panevali reik bėg
ti pas Varnagirį spaviedo- 
tis! Čiru-Viru.

Kaip rašoma “Vilty”, 
francūzų kompozitorius Syl- 
vio Lazzari baigia rašyti 
lietuvių operą, semdamas 
motyvus iš lietuvių liaudies 
dainų. Šios operos siužetas 
paimtas iš Kaizerlingo dra
mos “Pavasario auka.”

Vilniaus spaustuvninkai 
pp. Strazdas ir Vėgėlė keti
na išleisti pilną rinkinį Laz
dynų Pelėdos raštų. Rinki
nys sutūpsiąs šešiuose to
muose.

Leidinio kaina 7 rub. 50 
kap. (prenumeruojant da
bar). Vėliaus gi būsianti 12

V. Paukštys.

Laiškai pasmerktųjų mirtin
(Tąsa.)

Tuom tarpu kiti pasmerktieji ką-tai ne
aiškiai kalbėjo į minią. Čurinas atsisuko 
prie minios ir, nenuleisdamas rankų, jis su
šuko savo galingu balsu:

—Sudiev, broliai! Už jus mirštame!
Pasigirdo baisus šauksmas:
—Ek-ze-ku-ci-ja!
Būbnai, kaip perkūnas, pradėjo griau-

* * *
Suv. Valstijose jau tūks

tančiai žydiškų familijų ap
sigyveno ant farmų.

O gal ir. geri aus gyventi 
ant farmų? Gaila, kad pas 
mus ir čia prisiplakė tautiš
ki biznieriai a la Martus.

* * *
“Viltis” kiekviename nu

mery šaukia: “padėkite sta
tyti tautos namus Vilniuje.” 
O atgarsio kaip nėra, taip 
nėra...

Ot, jeigu “Viltis” sušuk
tų: “prabaštėliai, dar po 
tūkstantinę savo gaspadi- 
nėms!”

Tuomet būtų gražių pini-
* * *

Man plaukai šiaušiasi ant 
galvos, pamislijus, kaip 
męs nebojame savo garbės.

Ar jūs žinote, kad tik 14 
lietuvių pereitais metais ma
tė popiežiaus nosį ir tik vie
nas iš jų, kanauninkas Pra
puolenis, gavo progą pakš- 
telt popiežiui į ranką.

Netikit, tai pasiskaitykit 
Seinų “Šaltinį.”

♦ ♦ ♦

Olmiuco (Austrijoj) arci- 
vyskupas turi per metus 
$134,000 pelno. Vadinas, 
per dieną $400.

“Palaiminti ubagai dva^ 
šioj, nes jų karalystė dan
gaus.” * * *

Visi buvome nusigandę, 
kad nebeišeis Škotijos “Žva
kė’,’ nes kun. Kemešį parsi
traukė prie “Draugo”, 
džiaugsmu išgirdome, 
išeis “Išeivių Vadovas.”

Mūsų priešai dirba, 
apsileiskime ir męs!

♦ 1 * _ ♦

Kalendoriai. Jau gavome 
“Vilniaus Kalendorių” šių 
metų. Reputacija, kurią 
įgijo “Vilniaus Kalendo
rius” (eina jau nuo 1905 me
tų) taip gera, jog nėra rei
kalo rašyti apie jį prielankią 
recenziją. Yra žmonių, ku
rie mano “Vilniaus Kalendo
rių” esant ūkininkų tik ka
lendorium. Tai klaidinga 
nuomonė. Ten ir amerikie
tis ras skanių skaitymų. 
Kaina 25 centai.

Be to išėjo dar “žiburio” 
kalendorius (klerikališ- 
kas). Pelnas skiriamas mal
dingoms knygoms leisti.

“Biržų Kalendorius”. Su
taisė ir išleido M. Yčas su 
P. Jakubėnu.

“Juokų” kalendorių išlei
do J. Rinkevičius Vilniuje. 
Nekas kalendorius.

Amerikoj, kaip jau rašė
me, pasirodė tik “Keleivio” 
kalendorius. J. Ilgaudas, 
rodos, rengėsi išleisti, bet 
matyti neteko.

Laisvietis.

Aną dieną New Yorko 
mieste parduotas plotas že
mės po $307 už ketvirtainę 
pėdą. Šitokia kaina kainuo
jant tas 21,9 ketvirtainės 
mylių plotas, ant kurio stovi 
vidurinė New Yorko dalis 
Manhattan būtų 
$187,534,846,720. 
ma perviršija 
Suvienytų Valstijų turtą bę- 
veik ant 80 milijonų dolerių. 
Vienok ant to milžiniško 
turto, tame pačiame miesto 
vidury, męs rasime daugiau 
neturto ir kentėjimų, negu 
’ -kioj kitoj šios šalies daly- 

^eidu Šutų žinoti, ką 
’ ?s gentkartės 
•otėvius, kovo
ju tąrpė di- 
kliaus?
amžiaus isto- 

30 50 metų bus 
iu skaitymu tų 
jams. S.

sti...
Penkios ypatos, . apsiaustos baltais ap

siautasis, buvo pririštos prie stulpų. Pasi
girdo zalpas šūvinių. Trįs sukniubo prie 
stulpų, o du judėjo. Prie jų pribėgo dakta
ras pilnom akim ašarų. Pasirodė, kad tiem 
dviem buvo mirties bausmė dovanota ir juos 
tik baugino!

Negalima sau persistatyti, kokias kan
čias turėjo pergyventi tie, kuriems buvo 
mirties bausmė dovanota, vienok jie nieko 
apie tai nežinojo ir juos sykiu pririšo prie 
sušaudymo stulpų!

Tas buvo aštuoniosdešimtuos metuos. 
Tuomet mirties bausmė visgi skaitėsi kokia 
tai baimės iškilme. Ji buvo atliekama aky- 
vaizdoj žmonijos. Prokuroras, skaityda
mas nuosprendį, užsidengia akis nuo nuteis
tųjų; kunigas irgi nerviškai bėga. Čuri
nas akyvaizdoj minios atsisveikina su šiau
riais, pietais, rytais ir vakarais, atsisveiki
na su savo draugais, už kuriuos jis miršta. 
Komandieriaus balsas irgi drebantis; dak
taras neišsilaiko ir per skruostus pradeda 
bėgti ašaros. Visur matosi koks tai pasi
baisėjimas, visi sujudę.

Dabar gi tas atliekama visai kitaip. Vi
sos tos ceremonijos yra atmestos. Paga
linus, jos jau ir negalimos išpildyti, nes tei
smai sykiu smerkia pakarti arba sušaudyti 
po 30 ypatų, ir smerkia ne už žmogžudystę, 
bet už paprastą atėmimą keturių rublių. 
Pavyzdžiu galima būtų prirodyti daugybė. 
•Tuo daugiau teisiama mirtin, juo papras
čiau, be jokių ceremonijų, pasmerktieji žu
doma. Jau korimas įėjo į tokį paprastą kas
dieninį apsireiškimą, kad pradeda karti vi
sai be jokių įtaisų.

Gruodžio 13 - 14 d., 1908 m., mieste 
Uralske karės teismas pasmerkė mirtin tū
lą Lapiną. Jis buvo kaltinamas užmušime 
generolo Choroškino. Budelis, pasamdytas 
už 50 rublių, buvo su ličina. Užmokėjo jam 
labai pigiai, turbūt už tai, kad jis buvo dar 
jaunas ir nežinojo atsakančiai savo amato. 
Pritaisyta prie kartuvių virvė, pasirodė ne
tikusi; nusiuntė atnešti kitą, bet ir ta buvo 
perdaug stora. Prisiėjo bėgioti ir jieškoti 
trečios. Ir viskas dėjosi akyvaizdoj nuteis
tojo, kuris stovėjo ir į viską žiūrėjo. Pas
merktasis, nemokėjimu budelio pririšti vir
vę ir padaryti kilpą, buvo išvestas iš kan
trybės ir, priėjęs prie kartuvių, pats pradė
jo taisyti virvę, užsidėjo sau kilpą ant kak
lo ir pats išmušė iš po kojų suolelį... Vienok, 
per visą laiką pasmerktasis tvirtino, jog 
esąs nekaltas užmušime generolo Choroški
no,

Vienoj iš pietinių gubernijų prokuro
ras padavė labai įdomų protestą: kuomet jis 
atėjo dalyvauti pakorime prasikaltėlio, tai 
surado nekariant jį, bet sušaudant. Mat, 
tuomet negalėjo gauti budelį, kuris pakar
tų, tai nusprendė 
jog visviena mirtis, 
kį darbą apskundė 
šaudymą žmogaus.

26 d. lapkričio, 1908 m., laikraštyj “No- 
vaja Rus” buvo patalpinta sekanti telegra
ma: “Šiandien auštant, kieme ketvirto nuo
vado, pagal nuosprendį kariško teismo, pa
karti: Aristofidi, Kotel, Voskoboinikov ir 
Kinenko. Laike korimo vrivė nutrūko. 
Kotelis nukrito ant žemės ir nežmoniškai 
sušuko. Budelis, norėdamas pertraukti tą 
šauksmą, prispaudė koja Koteliui gerklę. 
Tokį budelio pasielgimą, akyvaizdoj visų 
dalyvavusiųjų, sulaikė prokuroras.”

Męs jau skaitėm augščiau, kaip žmogus 
važiavo traukiniu ir išsiėmęs davė skaityti 
laišką pakartojo sūnaus. Tai Kotelis, kuris 
nukrito nuo kartuvių ir yra to žmogaus sū
nus. Jeigu tėvas gavo perskaityti tą tele
gramą, tai lengva sau persistatyti, kas dė
josi jo sieloj.,.

Čia gal daugelis pasakys, jog tas atsi
tinka labai retai ir tankiausia yra samdomi 
specialistai budeliai, kurie savo amatą ge
rai žino. Tas tiesa, bet kad visuose kalėji
muose panašiai atsitinka, tai liudija daugy
bė laiškų, kurių čia visų netalpinsiu, bet 
dėlpertikrinimo panaudosiu tik vieną, iš 
kurio galėsime gerai suprasti, 
ka, kaip tą viską atlieka ir tt.

Štai dokumentas.

kokia tvar-

“Brangi N N... Nežinau, ar pasieks ta
ve šitas laiškas, nes aš jį siunčiu nepapras
tu būdu ir priegtam dar be markės... Apra
šysiu aš tau smulkiai nužudymą mūsų ketu
rių draugų iš 5 ant 6 lapkričio. Vakare, 5 d. 
apkričio, buvo užėjęs į mūsų kamerą kalė

jimo viršininkas ir tikrino, kad mūsų pas- 
merktiemsiem draugam dovanota gyvastis. 
Męs viršininkui buvom jau lyg ir įtikėję, nes 
oirm to pasmerktieji buvo padavę prašy
mą karės apygardos viršininkui, kuris pil
nai galėjo mirties bausmę pakeisti katorga. 
Bet pasirodė visai kitaip: viršininkas norė
jo mus apgauti. Jis žinojo, kad tą naktį pa
smerktieji bus nužudyti, tai norėjo mus nu
raminti, kad męs apie tai nieko nemislytum 
ir ramiai miegotum. Pasmerktieji taipgi 
nieko nežinojo iki tai minu tai, kada jau juos 
pradėjo vesti prie kartuvių, todėl ir nega
lėjo net su giminėmis atsisveikinti. Bet ne- 
kurie iš mūsų nepatikėjo viršininkui ir nu
sprendė visą naktį nemiegoti. Aš užmigau 
12 vai. naktį, bet iki tam laikui nieko nega
lima buvo suprasti. Trečioj valandoj at- 
bundu ir girdžiu šauksmą: ‘Nuvedė!’ Žadi
nu visus draugus ir bėgu prie ‘vilkelio’ (ma
žas langas, per kurį sargas žiūri, ką kaliniai 
dirba kameroj. — V. P.) Matau, kad kari- 
doryj stovi kareiviai (paprastai jų nėra.) 
Paskui pasigirdo žlegėjimas retežių ir bil- 
dėsis žingsnių. Praslinkus kelioms minu- 
toms, pro vilkelį praėjo kareiviai. Viduryj ■ 
jų buvo keturi pasmerktieji. Pasmerktieji 
ėjo vienuos naktiniuos marškiniuos. Juos 
paėmė stačiai iš lovų ir nedavė apsivilkti. 
Žlegėjimas retežių, šlamėjimas žingsniuo
jančių kojų, šnabždėjimas sargų — tas vis
kas viršijo balsus raudojančių. Labai rau
dojo vienas iš pasmerktųjų Surkovas, jau
nas vaikinas, 20 metų amžiaus. Pasmerk
tuosius išvedė ant kiemo ir pastatė, o pas
kui nuvedė į tą vietą, kur turėjo pakarti. 
Tą naktį labai šalo; pūtė šaltas šiaurių vė
jas. Viduryj kiemo visas kalėjimai buvo 
apstatytas kareiviais, o iš lauko — kazo
kais. Vietą dėl korimo išrinko tokią, kad 
negalima būtų matyti per langus iš kamerų. 
Kartuvių nebuvo jokių;jų rolę atliko papra
stos gaisrinės kuopėčios, pastatytos prie 
kalėjimo sienos. Nuteistuosius atvedė, pa
statė, perskaitė jiems nuosprendį ir patarė 
atlikti išpažintį. Du atsisakė nuo išpažin
ties, o du sutiko atlikti. Surkovas vis rau
dojo, bet kiti trįs jį ramino kaip įmanyda
mi. Vienas iš neteistųjų, Nožinas, nežiū
rint, kad jis buvo visiškai jaunutis (tik 17 
metų), laikėsi labai rimtai. Na, paskui 
pradėjo karti. Korė po vieną, o kiti pas
merktieji turėjo laukti, pakol pakartasis vi
sai sustings. Sako, kad budeliais buvo du 
kalėjimo sargai. Bet kad jų nepažintų, tai 
jiems užmovė ant veidų ličinas. Vienok, tei
singai negalima žinoti, kas buvo budeliais.

“Męs negalėjome matyti, kaip juos ka
ria ir, neturėdami darbo, erzinom aficie- 
rius, kurie-sykiu stovėjo ant kiemo su ka
reiviais... Vieną iš draugų prisiėjo net nuo 
lango nutraukti, nes aficieris buvo jau be
taikąs iš revolverio šauti. Pabaigus darbą, 
nužudytuosius sumetė į vežimą ir išvežė iš 
kalėjimo kiemo. Žudymas labai atsiliepė 
ant draugų. Pasigirdo iš vienos kameros 
giedamas laidotuvių maršas ir, trumpame 
laike, visas kalėjimas giedojo. Nors męs 
nebuvom susikalbėję,, bet išėjo taip, lyg 
tartum susikalbėję. Kuomet pasigirdo gie
dojimas, tai įbėgo į kameras viršininkas, 
pradėjo reikalauti, kad paliautume giedoję, 
grasino vandeniu aplieti, sušaudyti ir tt... 
Nespėjo jis išeiti, kaip vėl visas kalėjimas 
pradėjo skambėti. Pakartųjų viso keturi. 
Iš jų: šišakovas 26 metų amžiaus, Surkovas 
19 ar 20 metų, Nožinas 17 metų ir Trušče- 
liovas 29 metų amžiaus.”

Ir taip nuolatinės istorijos, nuolatiniai 
šauksmai, išsiveržianti iš kalinių krūtinių, 
kuomet vienus karia, o kiti tą jaučia arba 
mato... . -

“...Žlega spynos, girdisi vyravimas du
rų ir per kelias minutas skambėjo karidoi^j 
atsisveikinimų balsai. Tai einantieji ant 
kartuvių draugai siunčia savo paskutinį 
atsisveikinimą. Juos veda po du ar po tris 
koridoriais. Tuom laiku niekam nevalia at
sikelti iš lovos ir prieiti prie durų. Kalinys, 
peržengęs šį įsakymą, o ypatingai sušukęs 
einantiems ant kartuvių draugams sudiev, 
tampa nubaustas. Tankiai būna ir taip, 
kad sargai vienus nuveda kontoron ir pas
kui vėl sugrįžta naujus paimti. Paprastai, 
viena nakčia nekaria daugiau, kai šešis 
linius. Kontoroje prokuratūra skaito jie 
teismo nuosprendį ir paskui paima nuo jų 
parašus, jog teismo nuosprendis buvo 
skaitytas. Tada jau dvasiškis pasiūlo savo 
patarnavimą. Po to jie rašo savo p;
nius laiškus ir eina ant kartuvių.”

(Toliau bus.) &
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Nuo red. K. Geležėlės 
raštas bus paskutinis atsi
liepimas diskusijose apie 
Baltimorės streiką.

aš pats be jokio atlyginimo 
darbavausi. Užbaigdamas 
pridursiu, kad man abi uni
jos būtų geros, tegul tik tei
singai elgiasi.

K. J. Geležėle.

Laikraščiuose jau pasiro
dė priešingų streikui straip
snių, kur sakoma, kad strei
kas prasidėjo iš tuščio nieko.

Schloss’o darbininkai (iš 
High st.) dar dvi savaites 
prieš streiką išduoda rapor
tus ant unijos susirinkimų, 
kad bosai prievarta verčia 
dirbti už mažesnę algą ir 
tuomet niekas nesakė, kad 
eitų streikuoti. IWW. pa
tįs, be organizatoriaus, 
svarstė apie tai visapusiš
kai, kad kaip nors išvengus 
to streiko. Buvo šaukiami 
šapų mitingai ir visur veik 
darbininkai skundėsi, jog 
bosai prievarta verčia dirb
ti už mažesnę algą. Tuo
met dar apie streiką nebuvo 
kalbėta. Darbininkai patįs 
vedė tarybas su firma dvi 
savaites. Į komitetą išrinko 
17 narių nuo kiekvieno flio- 
ro.

22 d. rugp. pasakyta dar
bininkų komitetui, jog bo- 
3vJ tą pačią algą nemokės 
Dargi čia yra keturi A. D. 
F. nariai, kurie pigesni. Da 
bar jūs turit du keliu: dirbi 
už mažesnę algą, ar strei- 
kuot. Dar nurodė, kad vie
nas kompanas, išvažiuoda
mas, liepė numušti algas.

Kada komitetas vėliaus 
sušaukė visų darbinin
kų mitingą dėl ap
svarstymo, kas daryti, tuo
jaus buvo užtraukta polici
ja. Ant rytojaus, kada dar
bininkai rinkosi darban, du- 
rįs jau buvo uždarytos.

• kapitalistų laikraščiai pa
leido paskalą, būk strei
kuojama dėl keturių katali
kų. Taip buvo pasakojama 
ir bažnyčiose.

Aš gi pasakysiu, kad ka
pitalistų ir federacijos buvo 
toksai tikslas: jie norėjo 

• sumažinti algas toj dirbtu
vėj, kur dirba industrialis- 
tai. Iš to ir kilo streikas. 
Baronams terūpėjo — pa- 
krikdinimas IWW. unijos. 
Kaip matot, jie gudriai su
taisė kilpas, kad net patįs 
darbininkai nejautė.

Kitų dviejų Schloss’o dirb
tuvių darbininkai turėjo ne
blogiausias darbo sąlygas, 
išėmus dirbtuvės ant High 
st., kur dirbo 900 darbinin
kų. Jeigu High st. darbi
ninkai būtų dirbę už mažes
nę algą, ir kitų dirbtuvių 
darbininkams būtų vėliau 
numušę algas.

Laike viso streiko buvo 
leidžiamos paskalos, kad tik 
kitų dviejų dirbtuvių darbi
ninkai nesimpatizuotų strei- 
kieriam. Net, sakoma, kad 
bosai ten laikydavo prakal
bas. Lengva suprasti, kad 
jie visokiais būdais šmeižė 
IWW.

Taigi, dabar, aš manau, 
suprasite, iš ko kilo strei
kas. Dabar, po streikui, 
jau nebeklausia, prie kokios 
unijos priguli. Visiems kliū
va.

Kaslink organizatorių, tai 
turiu pasakyti, kad jiems 
buvo paskirta po $18.00 j sa
vaitę. Jie neturėjo valios 
paliepimus duoti. Jie buvo 
po tam tikro komiteto prie
žiūra ir negalėjo elgties sau- 
vališkai.

Laike santaikos su bosais 
buvo išrinktas komitetas iš 
20 streikierių. Organizato
riai nedalyvavo daryme san
taikos, tik palaikydavo soli- 
dariškumo dvasią. Po aš- 
tuonių savaičių organizato
riai negaudavo mokėt. Tada 
jie dirbo už dyką ir šiandien 
dar jiems neatmokėta. Da
bar męs Šelpiame tuos, ku
rie pavargo su šeimynomis.

Aš dabar tiek pasakysiu: 
tarpe dviejų unijų santaikos 
nebus, kol A. D. F. nepraša
lins iš savo tarpo provokato- 
riškus organizatorius. Dar 
prieš streiką męs siuntėme 
savo delegatus, bet ADF. 
atsisakė tarties. Dabar jau 
ir A. D. F. nariai supranta, 
kad jiems peilis po kaklu ir

Springfield, Ill.
Jau du metai laiko, kaip 

miestą valdo “Comission 
Form of Government” val
džia, 4 komisionieriai ir 
majoras. Naujoji valdžia 
nors dar ir nenuveikė nieko 
geresnio žmonėms su savo 
naujoms reformoms, bet vis
gi dabar duodama žmonėms 
daugiau tiesų, jeigu šie tik 
reikalautų.

Neseniai vienas iš komisio 
nierių Mr. Spolding užmanė, 
kad'miestas paimtų savastin 
šviesą: elektrą ir gesą.
Šitam pritarė ir kitas ko- 
misionierius Mr Coe. • Bet 
kiti du komisionieriai Ha
milton, Davison ir majoras 
Shnape užmanymui pasi
priešino. Tarp valdininkų 
iškilo karšti ginčai. Užma- 
nytojai nurodė, kad privati- 
škas monopolis labai miestą 
ir jo gyventojus išnaudo
ja. Paėmus šviesą žmonių 
rankosna, bus kur kas pi
giau, kad ir biedniausias 
žmogus jąja galės naudotis 
ir, reikiant daugiau šviesos, 
galėsime tūliems žmo
nėms suteikti darbą. Pasi- 
ginčinus tūlą laiką ir nega
lint perkalbėt monopolio 
ramsčių, dviejų komisionie- 
rių ir majoro, užmanytojai 
atspausdino “petition” blan
kas ir atsišaukė į balsuoto
jus, kad būtų apšaukti eks
tra balsavimai, ir patįs pilie
čiai išrištų šį naudingą su
manymą. Nors, * pagal tie
kas, kad apšaukti ekstra 
balsavimus, reikia turėti 
š balsuotojų 25 procen
tus — susirašė daugiau pu
sė balsuotojų. Tąsyk ir 
atžagareiviai visgi buvo pri
versti žmonių balso klausy
ti ir apšaukti ekstra balsavi- 
nus ant 27 d. sausio 1914 m.

Taigi, lietuviams balsuo
tojams 
miršti
Nueiti ir išbalsuoti 
šviesa
miesto žmonėms, o ne priva- 
tiškam kapitalo monopoliui.

Lietuvos Sūnų draugystė 
nutarė ir moteris priiminėti 
į savo draugystę drauge su 
vyrais ir nuo dabar vadinsis 
Lietuvos Sūnų ir Dukterį 
draugija. Liet. Sūnų drau
gystė tai yra viena iš pirm- 
eiviškiausių Springfield lie
tuviškų draugysčių.

Darbai anglių kasyklėse 
eina pusėtinai.

Springfieldietis.

irgi reikėtų nepa- 
balsavimo dienos.

kad
priklausytų viso

Fitchburg, Mass.
d. gruodžio Lietuvių27 

Jaunuomenės draugija pa
rengė pasilinksminimo va
karėlį. Publikos atsilankė 
mažai ir draugija panešė 
nuostolius.

Turiu pasakyti, kad Lie
tuvių Jaunuomenės draugi
ja yra labai pažangi. Nors 
dar yra jaunutė, vienok 
laiks nuo laiko rengia pra
kalbas ir platina apšvietą 
Sfrpe Fitchburgo lietuvių. 
Narių turi 50. Vertėtų vi
siems Fitchburgo lietuviams 
rašyties prie šios draugys
tės. Lietuvis.

MLN.' 
vvoMtej 

AND 
C-Nikofter,

Įsižiūrėkit į šį paveikslą, o jūs pamatysit, knip elgiasi vai Ižia ir jos agentai Galu 
mete, Mich. Vaikučiai ir moterjs žudomi, stręikieiiai sodinami kalėjiman, socijalistiš 
ri redaktoriai areštuojami, t ktai vadinamoji “piliečių sąjunga” globojama.

Redakcijos atsakymai.
Izidoriui Lazauskui (Wa

terbury). Tamsta, prisiųs- 
damas neva parėmimo fak
tus, ant kurių remdamasis, 
įtarei J. Matą, pažymėjai 
adresą, 820 Bank st. Męs 
ištyrėme, jog po tuo adresu 
tokio žmogaus, su tokia pa
varde nėra. Dabar vėl 
Tamsta prisiuntei laišką iš- 
Torington, Conn., neva už
klausdamas, kas atsitiko su 
ta korespondencija ir tt. Ta
me laiške sakai nieko nepai
sąs, nes rašei ant Mato tei- 
sybę. Šiuom kartu Tamsta 
visai jokio adreso nepadavei 
ir dar giriesi, jog trumpame 
aibe visai Naują Angliją 
įpleisi. Męs stebiamės, jog 
Tamsta nenurodai jokio ad- 
•eso Toringtone ir dar dau
giau, jog jokio Lazausko po 
N 820 Bank st. visai nėra.

Taip-pat Tamstos laiškas 
datuotas gruodžio 18 d. 1913 
m., o Toringtono krasos ant- 
spauda grd. 31 d. 1913 m.

Męs geistame, kad Tams
ta atsilieptum į mus arba į 
Mala iki 22 d. sausio, 1914 
m. Kitaip, męs pasiremda- 
ni ant eksperto pripažini
mo, jog Iz. Lazausko kores
pondencija ir Juozo Mikelio- 
nio laiškas yra rašyti viena 
ranka, — pradėsime tyrinė
jimą ir visus dokumentus, 
kurie pas mus tame dalyke 
randasi, perduosime Tams
tos apšmeižtamjam J. Matui 
dėl jieškojimo teisybės kitu

rištų savo snapo, kur jo nie- bet dar stengėsi kenkti. Taip 
<as nereikalauja. . . pat, ar katalikai šelpė Cros-

J. E. Vasaitis. so streikierius? Ar mokyta
sis klebonas atlaikė nors vie
ną prakalbą streikieriams? 
Argi ne geriejie katalikai 
streiklaužiavo?

Taip-pat niekus zaunijo ir 
apie tautos namus, būk soc. 
laikraščiai tos idėjos nerė
mė ! Tai jau visiems žinoma 
ir neverta kalbėti.

Kąr tas kalbėtojas dau-

Elizabeth, N. J.
Grd. 26 d. buvo sulošta du' 

veikalai: “Penktas Prisaky-j 
mas” ir “Mariute, Vargoni-Į 
ninko duktė”. Publikos bu
vo daug ir visi ramiai užsi
laikė. LSS. 147 kuopa išta
ria visiems ačiū. Taipgi ir 
pelno liko apie $50.00, ku
riuos kuopa 
padidinimui. ,

Drg. A. Baranauskas ap
siėmė skaityti referatą 
“Kristaus buvimas ar nebu
vimas”, kuris atsibus 22 d. 
sausio. Tikimės, jog tai pa
darys didelį įspūdį ant mūsų 
lietuviškos kolionijos.

Scenos ir dailės mylėtojų 
draugija ’ yra vienintele 
draugija, kur prisirašo ir 
mūsų merginos. Ligišiol jos 
nei nesvajojo apie draugijas.

Vargas tik mums su sve
taine. Laisvos draugijos 
vienu sykiu smarkiai agita
vo už ją, bet dėlei stokos fi
nansų viskas likosi neįkūny
ta. T. P.

skirs knygyno glau.s Pliauškė, tai be abejo-
j nes ir pats nesuprato.

Akmeniškis.

Elizabeth, N. J.
Męs, LSS. 147 kuopos 

riai, išreiškiam didelį 
jautimą “Laisvei”, kad žada 
oersikelti į Brooklyną. 
“Laisvei” persikėlus, IV ra
jone atsiras daugiau veikėjų 
— kalbėtojų, kurių ligišiol 
nums labai trūko.

na- 
pri-

F. Petrašiūnas.

lietuvius. Vincas Andriule- 
vičius, seniau gyvenęs ir 
darbavęsis tarpe W. Lynno 
lietuvių, rašo į “Laisvę” 
karštą paraginimą, kuriuom 
žadina W. Lynno lietuvius 
kelti iš miego. “Gana kazy- 
ruoti ir girtuokliauti. Rei
kia. atbusti!”

Turime pasakyti, kad agi
tacija, pavaryta per “Lais
vę”, atnešė vaisius. Kliubie- 
čiai sukruto ir atsigaivino 
socijalistų kuopa.

Sheboygan, Wis. 4 d. grd, 
atsibuvo prakalbos, dekla
macijos, dainos ir muzika. 
Kalbėjo draugas F. Pobe- 
dinskis apie darbininkų rei
kalus. Prakalbos visiems 
patiko. Tik girtuokliams 
niekas nepatiko, nes jie pa
skendę girtuoklystėje.

Abelnai, mažai gerų nau
jienų mūsų mieste.

P. Neveckas.
4f

Parapijonui (Jersey City)

čiulbančiam Paukšteliui
Jeigu tas 

draugas vietoj literatūros 
narduoda “Jėzusėlius” — tai 
kreipkitės Į kuopą, ar į Są
jungos viršininkus. Mums 
sunku tas viskas ištirti. Pa
galios, po tokiomis žiniomis 
reikėtų tikros pavardės.

I lietuviui (Fitchburge).

J. G. (Grand Rapids). Di-

J. K. (So. Omaha). Rašo
te daug teisybės, vienok po
lemika mums perilga ir la
bai aštri. Pagaliaus, už to- 
koj formoj atspausdintą 
straipsnį mums gręsia teis
mas.

PAJIEŠKOJIMAI

Detroit, Mieli.
Laike savo prakalbų Grik

štas visokiais būdais pra
dėjo plūsti korespondentus. 
Tūlas Kazys Stankus pasa
kė, kad lietuviškus laikraš
čius brudais padaro lietuviš
ki socijalistai-koresponden- 
tai. Paskui jisai paskelbė 
pavardes, jų tarpe ir mane.

Dabar aš reikalauju, kad 
Stankus darodytų, į kokius 
laikraščius aš rašinėju mela
gingas korespondencijas, o 
jeigu nedarodys, tai bus me- 
lagium. Ponas Stankus ne
prenumeruoja jokio lietu
viško pirmeiviško laikraščio 
ir nepriguli prie jokios drau
gijos ar partijos. Todėl 
geistina, kad tokie ponai ne-

MONTELLO NAU
JIENOS.

Šiuom laiku pas mus parsi- 
baladojo kelintas studentė
liu, kurie mano kada nors 
pastoti avelių kirpikais. Kad 
pasirodyti, ant kiek jie jau 
išsilavinę mulkinti tamsių 
žmonelių akis, tai bando lai
kyti prakalbas bažnytinėse 
draugystėse.

Štai, sausio 5 d. Nuolati
nės Pagel bos Panelės Šven
čiausios draugystė laikė mi
tingą su prakalbomis. Kal
bėjo vietinis klebonas, nusi
džiaugdamas, kad vyrams 
nesunku prisitaikyti prie 
moterų.

Kitas kalbėjo klierikas J. 
Vaičiūnas. Tas bekalbėda
mas apie draugystę, nukry
po prie šliūbų. Šliūbus pa
tarė imti visiems bažnyčiose 
ir nesigailėti mokėti kiek 
kunigėlis prašo, nes, sako, 
katrie ima šliūba civilišką, 
tie po trumpam laikui persi
ški ria.

Patartina kalbėtojui vie
ton skaitymo pasenusios 
biblijos ir mišiolo, skaityti 
laikraščius, nes tuomet pa
matys tarp kurių porų atsi
tinka visokios peštynės ir 
persiskyrimai tankiau.
Toliaus pasakojo, kad laikė 

Lawrence’o ir kitų streikų 
socijalistai tik rėkė, kaip 
varlės, bet aukų nedavė. 
Kam kalbėtojas meluoja?

Laike Lawrence’o streiko 
kunigai netik kad nesisten
gė pagelbėti streikieriam,

Worcester, Mass.
4 d. sausio socijalistų kuo

pai kalbėjo L. Prūseika. Ji
sai puikiai nupiešė darbinin
kų padėjimą. Jo kalba pa
tiko mūsų publikai. Žmo
nių buvo pilnintelė svetainė.
Po prakalbų buvo išnešta! 
protestas varde 600 lietuvių1 
prieš žiaurumą kapitalistiš 
kos valdžios Calumete. Au 
kų surinkta $6.00.

Zanavykas.

Nuomones

Akiniai ir sportavimas.
j P. Kapickas iš Lewistono ra
šo :—

Aš patyriau, jog daugelis 
vaikinų nešioja akinius be

; daktaro pavelijimo. Tūlas 
; sportas, akinius užsidėjęs, 
Į mano, kad bus vyras, kaip 
j Rooseveltas ir jog visos 
! merginos jj mylės. Tokiu 
Ibūdu sugadina sveikas akis. 
' Bereikalingas nešiojimas 

pa- j akinių kenkia sveikatai. Bet, 
Iš-1 merginos jau nelabai duoda- i iM’ni Dmwn in n i iri 1 i nil T i» n

Gardner, Mass.
10 sausio LSS. 89 ki 

susivienijus su finais, 
rengė linksmą vakarą. _ „ v
pradžių griežė finų benas ir si tuomi prisivilioti. Ir jos 
dainavo maišytas choras. s jau dabar šiek tiek išmano.

Dar faktelis. Vaikinas, 
nešiojantis akinius, ne taip 
greit įsimyli, nes jisai savo 
akįse neturi tos ugningos 
patraukiančios spėkos.

Taigi ir su sveikata blo
giau ir su meile negeriau.

Po tam sekė merginų ir vai
kinų gimnastika ir prąkal 
bos: finų, anglų ir lietuvių 
kalbose. Lietuviškai kalbė
jo draugas Klinga. Po pra
kalbų prasidėjo perstaty
mas komedijos ‘Kunigo Gra- 
mulos raštinyčioj’ — išėjo 
vidutiniškai, žodžiu sakant, 
vakaras buvo įvairus.

11 d. sausio LSS. 89 kuo
pa turėjo šeimyniškus pie
tus. Pietus buvo be svaigi
nančių gėrimų, bet šiaip ga
na turtingi.

Ant kiek patyriau, 89 kp. 
turi viso 50 narių, vienok jų 
tarpe merginos 2 ar 3. 
Nejaugi Gardnery nėra 
progresyviškų merginų? C 
gal vaikinai ne noka 
binti jų prie kuc^

Ištraukos i 
ponder,

Ragina atbuf

Ukmergės 
11 metų A- 

gyveno 1162 Wa- 
Kas

*

Prane..
kriaučius.
N. Y. Jis pats, _ 
no, malonės pranešti:

J. Jenosaitis, Box 32
Auburn, Mich. (8)

Pajieškau Juozapo Sručiaus, Kau
no gub., Šiaulių pav., Gentinių kaimo. 
Turiu svarbų reikalą. Kas žino, ma
lonės pranešti:

J. Pusčius, 8 Ellen St.
Hyde Park, Mass-

Pajieškau dėdės Kazio Karpovi- 
čiaus, Suvalkų gub., Vilkaviškio pav., 
Seinų miestelio. Gyveno Philadel
phia, Pa.

K. Karpovičius, Box 138
Minden, W. Va.

Pajieškau brolių Povilo ir Tito Ra- 
simavičių, Kauno gub. 
pav., Remeikių kaimo, 
merikoje, seniau cy 
shington, St., Norwood, Mass, 
žino, malonės pranešti.

P. Rasimavičiūtė, 385 Joseph Ave.
Rochester, N. Y. (8)

Pajieškau puseserės J ievos Cesnu- 
taitės, Kauno gub., Akmeninės para
pijos, Klikonių kaimo. Pirmiau gy
veno Chicago, Ill.

J. Cesnutis, 31 Bank St.
Derby, Conn.

Svarbi žinia.
Lietuviai! Kas norite išvengti be

darbės ir viso skurdo, kokį neša be
darbė, tai pirk farmą. Męs jų tu
rime šimtus, netik Massachusetts, bet 
ir kitose aplinkinėse valstijose, su di
deliais plotais girių, ganyklų, vaisiais, 
gyvuliais ir visais farmos įrankiais, 
už mažiausius pinigus.

Worcesterio mieste turime parduot 
desėtkus visokios rųšies namų, iš ku
rių galima padaryti gerus pinigus. 
Turime ant pardavimo prie didelės 
gatvės, lietuvių, rusų ir lenkų centre 
barzdaskutyklą (barber shap) už 
$125.00

Mėsos, daržovių ir visokių valgomų 
daiktų Storą (bučernę) už $1,200.00. 
Biznis puikiai išdirbtas. Priežastis 
pardavimo — važiavimas Lietuvon.

Reikalaudami platesnių žinių, 
kreipkitės tuojaus per laišką, įdėdami 
už 2 c. markę, ar ypatiškai:

MIZERA & BARANAUSKAS
Real Estate Agency

123 Millbury St. .WOCESTER, Mass.

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, antiklerikališkų 
straipsnių, istoriškų bruoži- 
nių (apie baudžiavą), pui
kus daktaro A. Garmaus ra
šinys “Jūrų gilumoje”, ’’vai
rių žinių, reikalingų 
kams, apie orlaivys.

Amerikiečiai ras k<_ 
riuj gerą straipsnį apie n. 
Frankliną, apie jaunimo 
draugijas ir tt.

Užtikriname, jog įgiję 
“Vilniaus Kalendorių” —ne
sigailėsite 25 centų, kuriuos 
atsiusite šiuo adresu:

“LAISVE”,
242 Broadway,

So. Boston, Mass.

Pajieškau darbo.
Esu ekspertas bučernės darbe. Iš

dirbau public marketuose suvirs 5 me
tus. Taipgi esu tarnavęs kelismetus 
knygvedžiu. Turiu gerus paliudiji
mus iš visų tų vietų, kuriose dirbau. 
Esu apsipažinęs su pardavinėjimu gė
rimų olsėliuose. Galiu būti klerku.

Kam trūksta gero ir teisingo dar
bininko, atsišaukite greitai į “Lais- j 
vės” redakcija šiuo dresu:

Antanas Dalinkevičius, 242 
Broadway, So. Boston, Mass.

Pajieškau apsi vedimui 
nuo 18 iki 27 m. senumo, 
motų.

Geistina, kad atsišauktų tos, gurios • 
myli dora ir gražų šeimynišką gyve
nimą. Taipgi, kad prisiųstų ir savo siunčiant savo augštumą, storumą ir 
paveikslą.

K. Visgirdą, P. O. Box 150
Wilkes Barre, Pa.

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

Alb. Viksva, 1607 N. Ashland Avė.
Chicago, 111 (5)

savo pusbrolio Mykolo 
Pirmiau gyveno Chicago, 

nes turiu

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS

RAINKOTŲ FABRIKAS
Kuriame išdirba geriausius raineoa- 

W. į tus vyrams ir moterims, panašius į 
1 overkotus. Kodėl gi jums pirkti iš 
1 krautuvės, kad galima gauti mūsų

merginos ; fabrike daug geresnius ir už pusę kai- 
Aš esu 27 : n0S) kokią jūs mokate kokiose nors 

| žydiškose krautuvėse.
I Patariame visiems “Laisvės” skai- 

- j tytojams kreipties pas savuosius, pri-
---------------- ---------------------- ,

I rankovių mierą šiuo adresu: 
RURttBR CO.

K. \V. žiurinskas ir K. Pužauskas, 
1100 WASHINGTON ST., 

NORWOOD, MASS.
Taipgi reikalaujame agentų. Atsi

šaukite pas:
K. W. žiurinskas,

1100 Washington st., Norwood, Mass.

SKAITYTOJAMS.
Meldžiame visų tų “Lais

vės” skaitytojų, kurių prenu
merata jau pasibaigė ir ku- 

242 w. Broad-1 r,e gavote nuo Administra- 
'cijos paraginimą panaujinti 

Pusčiaus, kad pasiskubintumėte at- 
Gentinių | naujint, nes męs būsim pri- 

” siun-

Pajieškau
Kasinlinio.
III. Meldžiu atsišaukti,
svarbu reikalą:

V. A. Zaperiackas, 
way, So. Boston, Mass.

Pajieškau Kazimiero
Kauno gub., Šiaulių pav., . ____ ___ ,
kaimo. Pirmiau gyveno Chicago, Ill. 1 _ A: TlirnQ “foicvSc1 
Turiu svarbų reikalą. Kas žino, ma- V.er?F JumS i^aiSVCS 
lonės pranešti: Į tinėjima sulaikyti.

J. Pusčius, 8 Ellen su ' «į, » Administracija.

Katalikai ir deklamacijos.
Drg. Sokolovas iš Lewis- 

tono rašo: — katalikai prie
šingi socijalizmui, knygoms, 
laikraščiams ir net socijalis- 
tų veikėjams, kaipo asme
nims, bet kodėlgi jie neprie- 
šingi revoliucijoniškoms de
klamacijoms? Ar tai jie ne
atskiria juodo nuo balto? 

parengia prakalbas, 
estrados lipa, tik li- 

Jan neaišku, kad žmo- 
ėdi kapucino vežime, o 

a raudoną dainą!
tas iš tų deklamao’’ 

"nratimo, ne

OI fr’fi

1112 West 35th St. Chicago, III.

VIENATINIS BANKAS BRIDGEPOPTr 
PO VALDŽIOS PR’P*

Kiekvienas apgarsinimas še- 
Kvaili tiki epg

Štai kodėl mošų bankas ’
Yra po kon^’
Turi’"



u aprinkta 
hurley. Rinki

mų kova buvo gana smarki. 
Suprantama, su išrinkimu 
naujo majoro nepersimai
nys politika miesto gaspado- 
rystės reikaluos^.

Faktiškai, kaip ir ligisiol, 
miestą valdys kardinolas 
O’Connell.

Lietuvos Sūnų ir Dukterų 
draugystė Cambridge’iuje 
per savo metinį susirinkimą 
išrinko šiems metams naują 
valdybą. Pirmininku išrink
tas Juozas Plokštys, vicepir
mininku B. Simanavičius, 
iždo raštininku W. Anesta, 
iždininku N. Morkienė. Veik 
visi socijalistai. Reikia tik 
linkėti, kad naujoji valdy
ba, kiek galėdama, rūpin
tųsi kelti draugiją, kuri ir 
dabar gerai bujoja.

Bostono unijistai - anglai, 
prigulinti prie Amerikos 
Darbo Federacijos, tankiai 
pasirodo atžagareiviškiau- 
siais žmpnėmis. Jie visai 
nepaiso darbininkų klesos 
reikalų. Jiem terūpi tik gau
ti riebų kąsnelį nuo kunigų 
ir politikierų stalo. Štai 
p. Abrahams, sekretorius 
Bostono darbo unijos, jau 
pasižadėjo kalbėti daugely 
bažnyčių, kuomet ateis va
dinamas “go to church Sun
day/’

Tięk jau, rodosi, mūsų 
politikieriai darbininkus 
kvailino, o šie vis dar įtiki 
savo klaidingiems vado
vams.
giems giems vadovams.

Šiomis dienomis bostonie
čiai susilaukė tokių šalčių, 
kokių ir seniai neatsimena. 
Bent 150 žmonių nušalo au- 

. sis. Bostono apygardose 
buvo dar šalčiau.

9 * % f

Mums praneša, kad lietu
viai kriaušiai savo paskuti
niame susirinkime kalbėjo 
apie .organą, kurį reiktų 

oz’: 4-j tarpe liet, laikraš-
mimui unijistų rei- 
iors nesmagu, bet 

....... u pažymėti, kad radosi 
nedėkingų žmonių, 
išvadino “Laisvę” su 

” skebiniais laik- 
Matomai,

tokių 
kurie 
“Keleiviu 
raščiais. Matomai, tiems 
žmoneliams jų locnas bizne- 
lis rūpėjo. Vienok, koks tai 
bjaurus nedėkingumas. Per
nai šiuomi laiku, kada buvo 
streikas, tuomet “Laisvė” 
su “Keleiviu” buvo geriausi 
laikraščiai...

Ateinančioj nedėlioj atsi
bus diskusijos parengtos 60 
kuopos, 
adway. 
vakare, 
ninkus” 
priešingai 
bailiais.

Komiteto narys
M. A. Balčiūnas.

svetainėj 376 Bro- 
Pradžia 7:30 vai. 
Kviečiame “Vėži- 
atsilankyti, nes 

pasirodysite

19 d. sausio 7:30 vai. vaka
re, atsibus Lietuvių svetai
nėj kooperacijos mitingas. 
Bus renkama valdyba. Kvie
čiami ir pašaliniai.

Sekr. M. A. Balčiūnas.
Pranešame, jog lekcija 

■garsaus rusų socijaldemo- 
krato Leono Deyčo atsibus 
subatoj, 17 d. sausio, 7 vai. 
vakare Tremont Temple 
(Lorimer Hall).

Jisai kalbės apie social
demokratijos pradžią Rūsi- 
joj-

Deyčas — tai vienas iš 
simpatiškiausių rusų revc- 
liucijonierių. Sibire jisai iš
buvo 16 metų.

Be to, tame pat susirinki
me kalbės ir socijalistų kan
didatas į Bostono majorus.

u..jn Dark0 Lietuvių

I

Aptiekorius ir Sav.’ninkas F

9>

LOSEJAMS

Gaunama pas

Tu Esi Geriausias Prietelis!
Tai žodžiai pačių žmonių išgydytų noo 

visokių ligų!
Kaip jokios Ii (“karstos ir Visokį daktarai 
negalėjo pagelbėti, tai |rb manę išgydet.

A6 užlaikau Columbios Krarnafonus bu lietuviš- 
komts dainomis, kurias išrieda labai gražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainele. Re
kordai yra padaryti stipriai ir gali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 76c.

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

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

Kreipkitės Šiuo adresu:

CHARLEY GRANECKAS,
28 Esse>f st., Athol,' Mass

“SAKE

$44.59

$56.39

New York.
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ŠAKEI?”

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

SltENTlfiBICollege, oaliiinoie, M
Pasekininrrai utii-.A-a savo d

Persiduoda forničiai
Parsiduoda visai

Naudokitės proga,

Nauj i Lietuviška 

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

damo ir pataisomo ge
riausia SIUVAMAS 
MAŠINAS, puikinu- S 
eitis Gratnafonus ir ki- { 
tokius rnuzikališkus \ 
instrumentus. Vai- \ 
kams keriu inkus, I’ai- S 
nikelius, visokius laik- i 

rodžius ir tam panafiius daikius. Duodame S 
l< iccijas ant visu muzikaliSlcu instrumentu. S

A. RAULUKA1TIS ir J. GIRDVAINIS (
Lietuviai savininkai (

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 dešimta dienų H purto į portą.

6 Loring st.,
i rti I ir 7tl> Sts. (į, 

.V3 ’.SS. »
(O

Važiuokite į Lietuvą
WHITE STAR UNIJA || Telephone So. Boston. 845 M

11 _.          - - . _.
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I Atkartojama Atkartojama j

TEATRAS
Istoriška 5-kių aktų drama iš Kristaus gyvenimo t

4D5 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

ValnndoH:

Lietuviška į avardė buvo
Vincui, i-. J. Kavaliauskus

i 315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Ar Tamista skaitai juoky laikraštį “ŠAKĘ?
Ar tamista matei puikius paveikslus “ŠAKEI?

štai vienas H tu puikiųjų “Šakės” paveikslų, katras atvaizdina kunigų Ir ti
kėjimo vergą.

Jeigu dar neturėjot progos turėti savo rankoj “ŠAKĘ”, tuoj 
užsirašykit, nes “Šakės” atsilankymas į Tamistos grinčią, bus naujas 
svečias Tamstos gyvenime.

“ŠAKR” išeina sykį į mėnesį.
“SAKE” kainuoja tik 1 dolerį metams.
“ŠAKE” yra didelio formato 16 kos puslapių.
“ŠAKE.!’’ telpa kun. Bimbos pamokslai, Beždžiones su žmogum 

pasikalbėjimas, pasikalbėjimas Dvasiško .Tėvo su Dvasiška Motyna, 
Monologai, Kratiniai, l’oezija, Beletristika, Švento Petro laiškai,Min- 
klės. Korespondencijos ir šiaip smulkus dalykėliai. Adresuok:
uCAIZp” 1607 North Ashland Avenue 

, CHICAGO. H .r.

lesi

Tiesiog iš Bostono už pigiausią kalną ir .< DR. F . MA1 ŪLAI 1 S 
■ lidž ausiais laivais, ant kurių yra ge- i į/ 
i-iausi< patarnavimas. Laivai išplaukia ; 
reguliariškai iš Charlestown’o (dalis <3 
Bostono). Atsikvieskite savo gimines | * • 
r drajigus iš senos tėvynės ir išpirkite Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare, 
laivakortes ant White Star Linijos. Dėl 8e .Nedėlioinis iki 3 vai. po piet. 
platesnių žinių kreipkitės į šias agentu- Qi<vju«^)4Ccitc)’«c)c)stc)»tc)4c)»t9ne)«M 
ras: i |
Kompanijos Offisas, 84-State St.,Boston 
G. Bartaszius, 261 Broadway, So. Boston1, 
Poli-h Industrial Ass’ri, 31 Cross St. 
P. Bartkevicz, 877 Cambridge St., 

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

geri forničiai. 
nes niekur tokių 

gerų forničių ir taip pigiai negausite. 
Parsiduoda iš priežasties kėlimosi gy
vent į kitą miestą. Kreipkitės ypa
tiškai arba per laišką šiuo adresu:

J. Neviackas, 242 W. Broadway 
(“Laisves” red.) So. Boston, Mass.

Muzikos Mokykla.
Panedėliais, seredomis ir pėtnyčio- 

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

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

Geresnes progos jau 
nebus!

Geresnės progos niekuomet nebus 
dėt 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: 
TĄ 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 Antverp iki

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

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

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.,

Naujos Mados
GRAMAFONAj

VICTOR MAŠINOS
Nepailsit geresnės progos, kaip dabar atiduodu

$15 vertės mašinų atiduoda tik už $13
i.n.i .I «k«>. • ’ — •”

gyvenimo banga
w m-

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 monininkij gudrybes nuo pradžios 
svieto iki šiai dienai, taip aiškiai ir su
prantamai, kad kiekvienas, kuris tą 
knygą turi, gali parodyti visokias štu- 
kas be jokių prietaisų. Ir taipgi ati
dengia visas paslaptis visų kazirninkų 
ir žmonių akių monytojų, su 50 viso
kių paveikslų. Tai yra viena iš ge
riausių knygų dėl išsimokinimo pa
linksminti draugus ir linksmai pra
leisti vakarus. Drūtais ir gražiais 
apdarais. Kaina su prisiuntimu $1.50.

. J. SINKUS
1841 S. Halsted St., Chicago, 111.

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 dviccntinėms 
stampoms 10 centų, gaus kataliogą 
dykai.

J. SINKUS
1841 S. Halsted St., Chicago, 111.

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

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

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

Taigi pasiskubinki t su už
sakymais.

Viršminėti laiškai yra 
gaunami “Laisvės” krautu 
vėje.

l«7MS»

PIGIOS PREKES
Trečiųjų Kajutų ir Palubės.

Gera priežiūra keliaujantiems, 
svėikas ir atsakantis maistas ir 

*• užtikrintas patogumas.
Keliaudami arba norėdami parsi
trauki gimines, norint platesnių 

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

arba 41 Broadway, New York.

. EXPEIXBT
Drūti muskulai neatneša naudos, 
jei Jus Rumulizmas kankina,

PAIN EX PE CERIU
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skausmų.
F. Ad. Richter & Co.

’CARL 6 r., NEW YORK.

Tpinikil antAnkoro Garbingas Daktare! Jųsų būdas gy
dymo ir liekarstoB labk( geros, kad ma
no moteris net per tds mėnesius sirgus 
ant vidurių skaudėjimo, po krutinę, gal
vos, didžio nusilpnėjimo ant sveikatos 
ir balt jų tekėjimo, kurios ikšiol nkkas 
nepataiko išgydyti, o kaįp Jūsų prisiųs
tas liekarstas suvartojo, tad tapo visai 
sveika ir daugiau li&a neatsinaujina. 
Už tokį tikrą mokslišką ir pasekmingą 
gydymą visiems Tamistų vardą ap
skelbiu. Tu esi gerjąusias prietelis.

Pasiliekame dėkingi.
Klemensas Ir Ona Štefonavlčial, 
1418 Brynmowe/, Scranton, Pa.

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

Telephone So. Boston 21014 ir 21013

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. C St.

SO. BOSTON, MASS.
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MIN-EXPELIER
Žmogus jei kankinamas skausmais-yra 
be pa jelbos kaipo akrutas sudaužytas 
imt skani. Ar kenčiate skausmus Roma- 
lizino, Neuralgijos, UžsBnhljnio ir t. t. 
tada pamėginkite pora sykiu sutepti .si.

PAIN E X P E L E R 1 U, 
Pasov e nc z i ai s Naminiais \Aistaig.

Gaunama visose aplinkose už 25 ir 50 r
F. Ad. RICHTER & C0., 215 Pearl st. Now York.

Cli'myklt ant unt dinkerto-- aet:kk)

[k Ignotas Stankus
1210 S. Broad St, Philadelphia, Pa
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Kaip nieks neįstengė, tai Ph. M. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laike! 
Malonus Tainihta! Kad išgydet kosėjimą, skropliavimą |r sunkumą ant 
krui inčs pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos iš- 
bi-iirno ant odos spuogais ir niežėjimo; kili gydytojai por.du melu nesura
do pagalbos. Už jūsų teip gerą gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu Šim
tą karių ačiū. Su guodone, A. Galiuanas, Box 36, Bohbo Terre, Ko.

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 nuo visokių paslaptingų ligų, kurių 
jokiu budu negalima sutalpinti.

ĮSITEMI'KIT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
Phil. M. Kl nikas, turi n- t kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 

laiko pataiko sergant lems pagelbėti todėl, kad gydo iSsylt, o-nedaro c^perimentų ant aergsn- 
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, net medaliu:apdovanota* To
kiam jau t ik galima, tikėti.

PrlvatiškoJ LA3ARAT0RIJ0J Ph. M. Kliniko. atsiHaukusiema sutaiso kiekvienam 
bekurstas 13 šviežių gvarantuotų medikatnent :,seniausių ir naujausių,.išradimų, kuriuo* 
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbai Žmonių.

KAD ESI NESVEIKAS, flFLtLMINGU^^^UnlaSjdC 
o Jeigu toli gyveni, tad apm?yk savo Ilgį bei nesveikumus lietuviškoje kalboj© kas kenkia, 
o tikę kad apturėsi tikriį pagelbį sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi Ir dėka- 
yoja, nes <i nai i'gydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip ęvjeŽias teip ir užsisfcnč 
justas ligas nuo sl.audėjimo: p čiuoso, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal- 
vos, Son :; išin riii ai spuogais nuo blogo Ir nečysto kraujo, nuo saužiigystės sėklos nubėgi- 
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedlrbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsinto, nerviškumo,bai
mės, silpno ir sun užėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ilgų, širdies, kepenų, ink- 
stų. silpnų pi iiičių. kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogurblogų sapnų, nemi- 
gos. neiurėji.no apetito, lx) peilio be pjaustymo l>o nparacijos, bet su liekarstoms, kurio* 
tultstjuičius išgyt!Tcipat moterį* nuo skausmingų mėnesinių Ir kitokių visokių ligų, 
kurios užpuola v: ginimui žmonių, VYRU ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos Ir pageltos 
nuo daktaro, vis .da adresuok arba ateik po šiuo adresu:

THE PHILADELPHIA M. CLINIQ,
1117 WALNUT STREET, \ PHILADELPHIA, PA

VALANDOS: nuo 10 iš ryto iki 4 po p. šventadieniai* nuo 10 Iki S. Utarn.lt Pėtnjr 
čiomis nuo 0 iki 8 vak. Reikaieukit nuo Kliniko dovanai ir skaitykit knyga „Daktaras ‘

t Sukatoje, 17 Sausio (January), 1914 j
| Gražiame Teatre |
| DUDLEY STREET OPERA HOUSE I 
t 113 Dudley Street, Boston, Mass. J
i Svetainė atsidarys 6:30; lošimas prasidės 7:45 vak. | 
I Įžanga 25, 50, 75c. ir $1. x i

| Kadangi daug publikos nesutilpo į svetainę ir | 
grįžo atgal nematę to puikaus, pragarsėjusio, veika- | 

tai dabar yra vienintelė proga jį pamatyti. Lt ~ • 
'atįs aktoriai: F. J. Bagočius, M. M. Račiute-H

' visi, o būsit užganėdinti.
Užprašo LSS. 60 kuopa. ............ ... .... .. , -

.ertoje 7 d. k^
*1i’c,tai^

1
 Serganti netrotykit laiko ir pinigų,bet tiesiog 

kreipkitės ypatiškai arba laišku prie daktaro 
Stankaus, o apturėsite tikrą ir teisingą jįydy- 
mą. Atmink skaitytojau, joj* Dr. Stankus yra 
baigęs didesnį daktarišką mokslą, kaip tai: po 
užbaųjimul medicinos mokslo GARSIAME

. STE1TAVIŠKAME UNIVERSITETE, važia- 
| vo mokintis j POST GRADUATE MEDICI- 
INOS MOKYKLĄ, katra yra diliausia ir jau 

paskutine didžiųjų daktarų mokykla visame 
pasaulyj. Čionai specijališkai mokinosi daryt, 
visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas. 
Taipgi buvo miestavu daktaru kur praktika- 
vojo po hošpitalių dispenseres dienomis ir na-•I

 ktimis. Dabar keli metai kaip Dr. Stankus 
įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ 
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokių li- 
gų. Atvažiuojanti iš tolinus gali pasilikti tie- 
siog jo SANATORIJOJE dėl gydymo.

C3T GYDO KIGA8
) N|io 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 vidi - 
I rių, niežėjimą skuros, 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: nereguljariškas mėnesines,skau
dėjimą strėnų ir paširdžių. Visokias vyriškas 
ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą. 
Gydo ligas su liekamomis kokios tiktai yra 
ant svieto. Ligas, kilias negalima išgydyti su 
liekars mis ir po reikalavimui pačių pacijen-

— daro visokias operacijas. Turi savo Joc- 
•’ntisio budo! elektriškas mašinas dėl 

~>1nąvhno, su pagelba kurių 
žmogaus kūną.

vonių už išgydymą nuo 
es siunčia toliau į kitus 

. Amerikoje, Kanadoje, 
alls. Visuomet kreipki- 
ku ant tikro adreso taip» 

is Stankus f 

Philadelphia, Pa.

volfm Tik 1 doleris!

Jau išėjo antra laida tragedijos

“KERŠTINGA MEILE”
Veikalas labai žingeidus 

ir lengvai perstatomas.
Kaina 10 c.

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
pu

Išsiųsdir.k šiandien taktai 
vieną dolerį, o apturėti 
Edmundo Steponaičio peš
tų knygą, kuri privalo r. s- 
tis kiekviename lietuviška

me name. St-ponaitis buvo vienas iš pirmųjų mūsų jaųnųjų rašytoj 
kurie duoda nr.ims- pradžią grynos litei utūros sriovei, kurių- visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenes sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios mūsų raštijos.

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

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

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

TRIS GEROS KNYGOS:

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

PASAULIŲ RATAS
ir kitas planetas. Su paveikslėliais......... .  .2150

MEILES KARŠTLIGEw'Xu
meilę.............................................. '...........  2O<?.

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c
Pinigus siuskit pačtos ženkleliais Muo adreau.

J. STROPUS
6 LorlnzSt So..Boston,MMf*

neiur%25c4%2597ji.no
Utarn.lt



