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AMERIKA
Kun. V. Dembskio bio

grafija.
Mirus kunigui Dembskiui, 

kilo mintis išleisti jo biogra
fiją. Inicijatoriais to su
manymo buvo brooklynie- 
čiai.

Šiomis dienomis “Laisvė” 
gavo pranešimą iš komisi
jos, kuriai pavesta rūpintis 
velionio kun. Dembskio bio
grafijos išleidimu. Komisi
ja, kreipdamosi į visuomenę, 
tarp kitko rašo:

“Gal daug dešimčių metų 
prabėgs iki mūsų vaikai su
lauks daugiau tokių kovoto
jų už laisvę. Todėl męs tu
rime pagerbti tokio didvyrio 
žmogaus atmintį... Velio
nio pagerbimui yra sumany
ta išleisti plačią jo biografi
ją, arba jo gyvenimo ir raš
tų aprašymą. Tai bus sto
roka ir labai akyva knyga 
su velionio paveikslu. Kny
gos pabaigoje pa tilps sura
šąs visų, kurie prisidėjo prie 
biografijos išleidimo.

“Knygą išleisti kaštuos 
keli šimtai dolerių ir bus iš
leista visuomenės lėšomis”.

Tuo tikslu komisija atsi
šaukia į visuomenę,! velionio 
draugus ir pažistamus ir į 
laisvąsiąs Amerikos draugi
jas, kad teiktųsi, kiek galint 
tam tikslui paaukauti. Už 
auką — bus duodama kny
gų. Knyga, pagal komisi
jos aprokavimą, kaštuos 50 
centų. *<Keno bus aukų 
daugiau Alai gaus daugiau 
ir knygų.

Komisija meldžia “Lais
vės” red. priimti aukas ir 
pakvitavus jas laikrašty,pri
duoti komisijai. “Laisvės” 
red. apsiima tai padaryti ir 
mano, jog prisidėjimas vi
suomenės yra geistinas.

Komisijos nariai pasira
šo: J, Senkus (pirm.), W. Si- 
bunauskas (ižd.), A. Augū- 
nas (sek.), E. Karaliūtė ir P. 
StankeviČia (nariai).
J. O. Sirvydas jau vėl prie 

“Vien. Lietuvninkų”.
Mums praneša, jog žino

mas socijalistų ir pirmeivių 
ėdikas p. J. O. Sirvydas jau 
vėl dirba prie “Vien. Liet.”.

Tikra “dievo rykštė” tam 
laikraščiui.
Biznio reikalų pagerėjimas.

Biznio žinovai skelbia, jog 
pastaroms dviems savaitėms 
biznio reikalai pagerėjo ir y- 
ra viltis, jog toliau dar bus 
geriau. Svarbiausia bene 
bus tai, kad pasitaisė reika
lai plieno išdirbystėje Pitts- 
burgo ir Gary apygardose.

Šiaip ar taip kalbant, bet 
biznio žmonės ir farmeriai 
tikisi naudos iš įkūrimo fe- 
derališkų bankų, kuomet jie 
galės gauti paskolų daug pi- 
gesniomis, nei ikišiolei, sąly
gomis.
Dėlei billiaus prieš ateivius.

Ant “Laisvės” bendrovės 
prezidento J. Neviacko tele
gramos kongresmanui J. M. 
Curley, kurioje buvo išreikš
ta pasipriešinimas naujam 
billiui prieš ateivius — gau
ta atsakymas iš minėto 
kongresmano, jog jisai jau 
lankėsi pas prezidentą Wil- 
soną teirautis apie tą billių.

J. M. Curley sako, kad bi- 
llius praeis per abudu atsto
vų butu, taigi, dabar tegali
ma mėginti perkalbėti Wil- 
soną, kad jisai po billium ne-

cu pasielgė Taftas.
J. Curley, dabartinis Bos

tono majoras, taip-pat prie
šingas tam billiui.

38 mainierių vadovai kal
tinami “konspiracijoj.”
Houghton, Mich., 16 d. 

sausio. — Ch. Moyeris ir 37 
kiti mainierių unijos virši
ninkai kaltinami “konspira
cijoj” ir jau išduota “waran- 
tai” jų suareštavimui. Ne- 
kurie iš jų jau areštuoti. 
Kiekvienam iš jų skiriama 
kaucija $1,000.

Moyeris ir dar keliolika 
nesuareštuota todėl, kad jų 
tame paviete šiuomi tarpu 
nėra.

Kaltinami jie šiuose prasi
kaltimuose:

1) Sulaikyme darbininkų 
nuo darbo.

2) Kliudyme dirbti ske- 
bams.

Juos teis Grand Jury. Tai
gi, dar vieną kartą kapita
listiška justicija pasitar
nauja vario kasyklų baro
nams.
Demokrates nenori teisių.
Washington, D. C. — Me

tinis suvažiavimas delegačių 
Womens Nat. Democratic 
League pripažino, jog mote
rims nereikia balsavimo tei
sių.
Pittsburgo socijalistai pa

smerkia “Justice”.
Allegheny pavieto socija

listai išleido pranešimą, jog 
nieko bendro neturi su lei
džiamu Pittsburge laikraš
čiu “Justice”, kadangi tas 
laikraštis prisilaiko anarcho 
sindikalistiškų pažvalgų ir 
talpina raštus, kuriuose 
nuožmiausia užsipuolama 
ant socijalistų partijos.

Košerinės mėsos bučeriai 
sustreikavo.

Brooklyne, Bronxe ir Har
leme sustreikavo keli šimtai 
košerinės mėsos bučerių, ku
rie dirba ant turgaus ir bu
čerių šapose.

Reikalauja unijos pripa
žinimo. Keli bosai jau nusi- 
eido.

Daugiau prasižengėlių.
Pereitais metais New 

York o valstijoje buvo 68,337 
areštai. Tai yra, veik 20,000 
daugiau, negu užpereitais 
metais.
Taftas nenori mokėti mo

kesčių už automobilių.
Taksatoriai apsprendė, 

log Tafto automobilius ver
tas $4,500 ir jam reikia mo
kėt’ mokesčius.

Taftas baisiai pasipiktino. 
Pačiam rogėse sėdėti genai, 
bet rogutes vežti nenori.

Trustas dėl Argentinos 
mėsos.

New Yorke jau organi
zuojamas trustas dėl Argen
tinos mėsos. Matomai, jiems 
dar negana pakilusios kai
nos ant mėsos.

12 metų mergaitė už 36 
metų vyro.

New Yorkas, 17 d. sausio. 
Kokie tai Redingtonai pada
rė popieras, jog jie išlei
džia savo 18 metų dukterį už 
tūlo M. Anereisono.

Mergaitė, verkdama, pasa
kė teisėjui, jog turinti tik 12 
metų ir nenorinti už to vyro 
tekėti.

Po ištyrimui dalyko, tėvai 
suareštuoti.

Moterįs poliemonais.
Chicagos moterįs policis- 

tės pasirodė labai atsakan
čios savo priedermėms pil
dyti.

Dar 15 moterų skiriama 
poliemonais.

Ar tik nepakels vyrai po- 
licmanai “revoliuciją,” kuo
met moterįs užims jų vie
tas?

Kariškos teisės pietų 
Afrikoj.

Johanesburg 16 d. sausio. 
— Pietų Afrikoj apskelbtas 
karės stovis.

1000 kareivių su patran-, 
komis apgulė unijų namą, 
kur, buvo susirinkę streikie- 
riai ir jų vadovai. Kariume- 
nė buvo pašaukta tuomet, 
kuomet policija negalėjo 
priversti susirinkusiųjų pa
siduoti. Tuomet unijų va
dovas Bain, matydamas, kad 
bus baisus kraujo pralieji
mas, pasidavė. Bain ir 10 
kitų vadovų suareštuota ir 
įmesta kalėjiman.

Viskas išsirodo, tarytum 
pietų Afrikoje, siaučia tik
riausia karė. Streikieriams 
uždrausta apleisti savo na-, 
mus, tarties apie savo reika
lus ir vartoti raudoną vėlia
vą.

Cape Towne areštuota vi- I 
si gelžkelių unijos vadovai. 
Streiko vadai Orange taip- 
pat areštuoti.

Tarpe darbininkų pui
kiausias solidariškumas. Iš
ėjo į streiką ir mainieriai.

Laisvamanybės didvyriui 
pastatys paminklą.

Sekančiais metais Čechi- 
joj, Pragos mieste, bus pa
statytas paminklas Jonui 
Husui, kurį prieš 500 metų 
katalikų kunigai sudegino, 
kaipo eretiką. Paminklo 
pastatymu užsiima laisva
manių organizacija.

Rymas ir šiandien dar ne
apkenčia Husso, kurį skaito 
savo didžiausiu nepriete- 
lium.

Generališkas streikas 
Portugalijoj.

Gelžkelių darbininkai vi

UŽSIENIS soj Portugalijoj apskelbė vi
suotiną streiką, prie kurio 
prisidėjo jau du trečdaliai 
visų darbininkų, dirbančių 
ant gelžkelių linijų.

Popiežius jau uždraudė 
šokti tango.

Rymas 17 d. sausio. — Va
tikano organas “Observato- 
re Romano” patalpino ap
linkraštį Rymo diecezijos 
kunigams, kad katalikams 
yra draudžiama šokti tango, 
kaipo pagonišką ir nemora- 
lišką šokį.

Tasai paliepimas išleistas 
su žinia ir pritarimu Pijaus 
X. Ypač patariama tėvams 
neleisti vaikams mokintis to 
šokio, kaipo iššaukiančio su
sierzinimą. Tėvai turėsią 
už tai atsakyti prieš dievą.

Tai dar pirmas atsitiki
mas Vatikano istorijoje, kad 
reikia kovoti su naujos ma
dos šokiu.

Vienok, juo daugiau 
tas šokis draudžiamas, tuo 
daugiau užtarėjų jisai turi.

12 jūreivių žuvo.
Netoli Plymoutho Angli

joj, nelaimei atsitikus, nu
skendo povandeninis laivelis 
A. 7. Žuvo 12 žmonių, c

žydelis Beilis vyksta Pa
lestinon.

Jeruzolimas 16 d. sausio. 
— Žydelis Beilis, kurį caro 
valdžia norėjo apkaltinti už
mušime krikščioniško vaiko, 
jau apleido Rusiją ir atke
liauja čion, kad apsigyventi 
ant farmos, kurią jam dova
nojo milijonierius Rotšildas.

Susivažiavimas viso pa
saulio dykaduonių. 

Londonas 17 d. sausio. — 
Šią vasarą čia atsibus tarp-

Steponas Godo iš St. Louis, Mo., parduod 
vaikučiu: mergaitę Magrietėlę, 6 metų, už $£ 
nelį Steponuką, 8 metų, už $1,000. Jis likosi l 
negalėjo juodviejų užlaikyti. Čia juodviejų p 
veikslai.

tautiškas “salaveišių” armi
jos susivažiavimas, kuriame 
dalyvaus visų tautų delega
tai, tautiškuose parėduose.

Laukiama bent kelius tūk
stančių delegatų.

Karalius už moterų teises.
Stokholm 16 d. sausio. — 

Švedijos karalius Gustavas 
V, savo kalboje prieš parla
mentą pasakė, kad moterims 
yra reikalinga suteikti bal
savimo teises.

Namai dėl darbininkų.
Franci jos senatas nutarė 

užtraukti paskolę ant 200 
milijonų frankų, kad pasta
tyt Paryžiuj namų dėl dar
bininkų, patogių ir už pigią 
kainą.

Nebus naujos karės ant 
Balkanų.

Pirmasai Bulgarijos mi- 
nisteris, savo kalboje prieš 
parlamentą pasakė, jog pa
skalos apie naują karę esą 
pramanytos. Bulgarija jau 
padariusi santaiką su viso
mis šalimis, išėmus pačią 
vieną Graikiją.

5 milijonai badaujančių.
Iš visų pusių ateina žinios, 

jog ant Balkanų pussalio 
siaučia baisus badas, ypač 
Bulgarijoj. Sakoma, jog 
tas badas daug didesnis, ne
gu, kad seniau buvo Indijoj.

Badaujančių žmonių skai
čius siekia penkis milijonus.

Katalikų kunigas gtevo 
vėjo.

Paryžius 16 d. sausio. — 
Kunigas Lemire suspenduo
tas vyskupu Aleksiejum, nes 
būdamas parlamento atsto
vu, veikė savarankiškai, ne- 
siklausdamas vyskupo.

Kunigas Lemire užstoda
vo darbininkų reikalus.
Dublino streikas pasibaigė.

Kaip praneša buržuazi
niai laikraščiai iš 18 d. sau
sio — tai didysis streikas 
transporto darbininkų airių 
sostainėje jau pasibaigė 
kompromisiniu susitaikymu 
abiejų pusių.

Moterų bankui sekasi.
Berlyne gyvuoja moterų 

bankas. Jau sukako 5 me
tai, kaip jis įsikūrė. Jam 
puikiai sekasi. Visą biznį 
varo pačios moterįs.

Naujas žemės drebėjimas 
Japonijoj.

Nuo pirmo žemės drebėji
mo Japonijoj, kaip apskaito
ma, žuvo į 8000 žmonių. 
Satsuma provincijoj buvo 
naujas žemės drebėjimas.

Mergaitę siunčia per pač- 
tą 7,000 mylių.

Iš vieno Bavarijos mieste
lio (Vokietijoj) pasiuntė per 
pačtą mergaitę į New Le
xington,Ohio valstijos. Mer
gaitė turės keliauti 7,000 
mylių.

Tai pirmas toks panašios 
rųšies atsitikimas.
Caro šulas turėjo prasišalint

St. Peterburgas 18 d. sau
sio. — Rusų apšvietos minis
ter] s Kasso, vienas didžiau
sių juodašimčių, turėjo pra
sišalint iš savo urėdo. Išėjo 
kokis tai skandalas ant mei
liškos dirvos.

Vėl nuskendo laivas.
Hamburg 18 d. sausio.

Chili pakraščiuos nuskendo 
'idelis vokiečių laivas su 98 

donėmis.
Hiek žmonių

Milan. — 
IBS?

LIETUVA
Baisus pusnynai Žemai

tijoj.
Mažeikiai. Visoj Žemai

tijoj taip smarkiai pustė per 
tris diena, kad ir seniejie, 
sakosi, neatsimena. Sniego 
ant vieškelio iki pažastų — 
nei išeit, nei išvažiuot nega
lima. Mokyklos uždarytos, 
turgai tušti. Dabar mieste
lių vargšams bėda: nei val
gyt nusipirkti, nei malkų 
gaut, o čia šaltis į 20 gr. Pa
tįs traukiniai tankiai vėluo
jasi. Užtat prie gelžkelio 
linijų uždarbis. Su arkliu 
sniegą kasant, į dieną uždir
bama 2į rublio, o be arklio— 
po rublį. Už pusantro rub
lio parsisamdo kasti sniegą 
visą naktį. Mat, nėra blogo 
be gero.

žiema Suvalkijoj.
Iš Marijampolės rašo ‘Vil

čiai’:
Žiemos kol nebuvo, tai ne

buvo. Bet ji susyk atsira
do. Šąlą, prisnigo tiek, kad 
tarp Marijampolės ir Kauno 
sustojo vaikščioję automobi
liai. Ir tarp Vilkaviškio ir 
Suvalkų ketina sustoti vaik
ščioję.

Vilkai Trakų paviete.
Perlojos apielinkėje privi

so daug vilkų. Štai grd. 12 
d. užpuolė 6 vilkai vargoni
ninką, grįžtantį iš kalėdoji
mo. Vargonininkas negalė
jo prasimušti pro jų apstotą 
iš abiejų pusių kelią ir pri
verstas buvo grįžti atgal į 
Miloniškių sodžių. Sugrįžus 
jam tenais, du vyrai su šau
tuvais, parlydėjo vargoni
ninką namo.

Iš grd. 14 j 15 d. naktį Per
loją aplankė labai didele 
audra: vieniems sugriovė 
namus, kitiems nuvartė ka
minus, tretiems išlauže lan
gus; Dvarcių miške išlauže 
ir išvertė iš šaknų keletą 
šimtų pušų ir eglių. Tokios 
audros niekas iš senųjų žmo
nių nebepamena.

J. Yčas peršovė žmogų.
“Liet. Ūkininkas” rašo:
Kojališkių viensėdžio (Bir 

žų valse.) J. Yčas važiuoda
mas, peršovė einantį ūkinin
ką K. Gritę ir pasileido va
žiuoti, tečiaus G ritės drau
gai pavijo jį. Yčas neprisi
pažino, kad šaudė,nors daug 
kas tai matė. Yčas sėdi ka
lėjime, o G ritė nugabentas 
Rygon pagelbos jieškoti.

Gelžkelis per žemaičius.
“Liet. Ūkininkas” rašo:
Per Žemaitiją ketina vesti 

gelžkelį. Plungiečiai (Tel
šių apsk.) supranta gelžke
lio reikalingumą — stengia
si kiek galėdami, kad tik ne
aplenktų Plungės. Todėl iš
rinko žmogų nuo Plungės 
dvaro ir miestelio, kad jis, 
kur reikiant nuvažiavęs, rei
kalautų gelžkelio ir kad sto
tis būtų Plungėje.
Dideles kratos Anykščiuos.

Nors jau minėjome “Lais
vėje” apie kratas Anykš
čiuose, vienok, atradę “Vil
ty j” platesnį pranešimą, de- 
tlame jį.

Lapkričio mėnesyj Anykv 
čių antstolis su Utenos f 
daru ir sargybiniai® 
kratas pas Ant?" 
krautuvei^ ’

priešingo ir su savim nieko 
nepasiėmė. Paskui padarė 
kratą pas aludininką Cešū- 
ną, bet ir čia nieko įtariamo 
nerado. Beto, urėdninkas 
darė dar kratą pas aludinin
ką Liulevičių, kur Paragys 
turi pasisamdęs sau krautu
vę, čia irgi nieko nerado. Pa
ragys buvo net suimtas ir 
nuvarytas Ukmergėn, bet 
pasirodė jo nekaltumas ir jį 
tuojaus paleido. Žmonės 
spėja, kad tai buvo žydelių 
įskųsta. '

Pasiutęs mokinys apriejo 
24 draugus.

“Liet. Žinios” rašo:
Iš Pinsko atvyko Vilniun 

11 Pinsko realinės mokyklos 
mokinių gydyties pas dakta
rą Orloskį. Neseniai vieną 
jų draugą įkando pegedęs 
šuo. Nedėlioj, lapkričio 30 
d., laike lekcijų mokykloje, 
tas draugas įkando ir įdrąs- 
kė 24 savo draugus. Atvy- 
kusiejie mokiniai gydyties 
Driimami į gelžkelio ligon- 
buty ir kasdien vaikščioja 
čiepyties. Įkąstas šuns mo
kinys jau pasimirė.

Kunigai neremia tautos 
namų.

“Lietuvai” rašo iš Suval
kų gubernijos:

“Jeigu katalikų kunigija 
būtų rėmusi Lietuvoje tau
tos namus, ar tai būtų tik 
tiek aukų surinkta iki šiam 
laikui? Juk tik vienr-----
pija įstengia po tūk° 
rublių sudėti ant baži^ 
pažiūrėkim kiek tų bažny» 
pristatė ir dar kiek stato”.

Net baugu tokias eretiš
kas mintis skaityt dievobai
mingoj “Lietuvoj”.

Panaikins traktierius.
Plungė (Telšių apskričio). 

Lapkričio 25 d., valsčiaus su
eigoje vienbalsiai nutarė pa
naikinti miestelyje visus 
traktierius, kurių buvo čia 
3, o ketvirtas Kulių mieste
lyje, irgi šio valsčiaus.

Nauji keliai.
“Liet. Žinios” rašo:
Kauno kelių komitetas pa

skyrė 1914 m. 524,371 rublį 
visai Kauno gubernijai ke
liams taisyti, naujiems til
tams taisyti ir tt.

Kauno apskritys gaunąs 
iš tos sumos 142,579 rub., iš 
kurių, tarp kitko, skiriama 
plentui vesti nuo Gostonių 
sodž., važiuojant į Rumšiš
kių miestą; Ukmergės ap
skritys gauna 10,425 rb., iš 
kurių bus grįstas kelias nuo 
Utenos miesto; Zarasų ap
skritys gauna 19,543 rb., čia“ 
bus Obelių miestelyje grin
dys dedamos ir bus statomi 
varstams pažymėti stulpai; 
Panevėžio apskritys gauna 
37,960 rb., iš kurių bus ski
riama mediniam tiltui staty
ti ant Dauggyvėnos Klovai
nių miestelyje, bus panau
jintas tiltas ant Nevėžio u- 
pės ties Smiltynės sodžium; 
Šiaulių apskričiui skiriama 
15,246 rb., iš tų bus Papilio 
stotyje piečius išgrįstas; 
Telšių apskritys gauna 136 - 
692 rb., iš kurių bus 
mas plentas tar^ 
Mažeikiu ;
stub
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..j milijonai del 
darbininkų.

Detroito automobilių ka- 000 automobilių. Dabar jis 
ralius Henry Fordas paskel- nori išdirbti 300,000. Nors 
be,, nuo 12 d. šių metų keli tūkstančiai darbininku _ ____ 1______ Cl 1_ . . . . ~įveda savo fabrikoje “dan
gaus karalystę”. 28 tūks
tančiai darbininkų dirbs tik 
8 valandas ir mažesnės algos 
nebus, kaip 5 dol. į dieną. 
Mielaširdingas fabrikantas 
sakosi išdalinsiąs šiais me
tais savo darbininkams 10 
milijonų dolerių pelno.

ir bus paimta daugiau, vie
nok jų toli gražu neužteks, 
kad visu trečdaliu padidinus 
išdirbystę. Vadinasi, patsai 
p. Fordas aprokuoja, kad se
ni darbininkai turės dirbti 
daug smarkiau, nei ligišiol.

Męs matome, tokiu būdu, 
kad p. Fordas turi smegenų

darbininko neišvarys iš dar
bo, išėmus murmančius (su
prask socijalistus).

Socijalistai reikalauja, kad 
kiekvienas žmogus gautų 
pilną produktą savo triūso, 
pilną aprūpinimą senatvėje 
ir nelaimėje. Socijalistai rei
kalauja, kad vieton dabarti
nės konkurencijos sistemos, 
būtų užvesta harmoniška 
solidariško išdirbimo tvar
ka.

To visko p. Fordas neduo
da.

Ligišiol p. Fordo fabriko- savo galvoje ir jog jisai nie- 
je vidutiniška dienos alga kados neužmiršta apie savo 
biivo $2.34. Pagal jo paties pelną, kurio jisai pats sau 

nepasigamina, bet jam pa
gamina jo darbininkai. Tai
gi, socijališka skriauda, ne
lygybė ekonomiškame padė
jime liekasi, kaip ir ligišiol 
kad buvo.

Kad geriau supratus tą 
dalyką, męs privalome išna
grinėti klausimą, už kokią 
vertę darbininkas padirba 
tavorų per tam tikrą laiką. 
Kaip apskaito Carroll D. 
Wright, darbininkas, maž
daug, padirba per metus ta
vorų vertės už $2,400.

Ar p. Fordo Co. darbinin
kai gaus tokį atlyginimą? 
Ne, negaus. Savininkas sa
kosi pasiliekąs sau pusę pel
no, būtent penkis milijonus. 
Jeigu jisai atsisakytų nuo to 
pelno, tuomet galėtų mokė
ti per dieną kiekvienam dar
bininkui $7.50. Per 300 die
nų (per metus) tuomet susi
darytų $2,250, taigi veik 

I tiek, kiek darbininkas ištik-

žodžius, jeigu tie milijonai 
bus išdalinti, tuomet alga 
pasieks $5.00..
' Kuomet Detroito laikraš
čiai paskelbė iš vakaro tą ži
nią, tuomet sekančią dieną 
rytmety ties p. Fordo dirb
tuvių ofisu susirinko tūks
tantinės minios. Išsirodė, 
tarytum žmonės veržėsi į 
dangij, o p. Fordas turi su
lošti švento Petro rolę. At
vykusi policija išvaikė mi
mas.

Męs privalome dabar rim
tai atsižvelgti į p. Fordo ste
buklingą pieną. Ar tasai 
fabrikantas pavirto į karve
lį, kuris neša alyvos, šakelę 
darbininkams, ar tai paslėp
ta apgavystė, kurią reikia 
išaiškinti? Fordo pėdomis 
jau pasekė tūlas New Yorko 
fabrikantas, kuris taip-pat 
pažadėjo išdalinti šiais me
tais savo darbininkams visą 
milijoną pelno. Ar tik ne-

Ką Vincentas Asto- 
ras atsakė Uptonui 

Sinclairiui?

pasipils vargingiems darbo! ro uždirba. Bet, kaip sakė- 
žmonėms nauji milijonai is ,ne> taip nebus. Bus moka- 
tų rankų, kurios ligišiol tik ma ne $7.50, bet tik $5.00, 
kumštį rodė? arba, kitaip sakant,

Tūli sako, kod Fordo ple-į vjsas trečdalis darbininko 
nas užduos mirtiną smūgį. (|arbo vaisiaus klius p. For- 
socijalistams ir IWW. uni- į (juį
jai, kiti tvirtina, kad pats p. I Taigi> męs ir prieiname 
Fordas, besmarkaudamas, i je išvedimo, jog p. Fordas 
• 1 i treti isvedžio-, jįekasį išnaudotoju, kaip ir
ja, kad savo pienu p. Fordas • fabrikantai. Męs čia sa-

* 1 klausimą. jog p. Fordas turės
1. pilnus išvedimus į peino penkis milijonus clole- 
Jesime tuomet pa-: ltįa Taip, maždaug, jisai 

P’ Fordas , paįs aprokuoja. Vienok, jo 
pradės praktiškai vykinti l ;j0C|/jams negalima tikėti. 
. V J P • Vienok tulus ^ajp aprobuojama, 
išvedimus jau ir šiandien - -- -
galima padaryti.

P. Fordas nėra pirmuti
nis, kuris išgalvojo tą pie
ną. Męs žinome, jog, padė
kime, ir plieno trustas įsilei
džia į savo tarpą darbinin
kus, kaipo šėrininkus. Iš ša
lies žiūrint, išrodo, kad ir 
darbininkai turi progą val
dyti ir semti pelną, bet, rim
čiau į dalyką pažiūrėjus, 
matome, kad tai paprastas dūkta, mokės nurodyti p. 
akių monijimas, nes trustą; Fordo veidmainingumą ir 
valdo tie, kurie savo Šerais mokės ta neatmezgamą 
sumuša visus mažuosius še-1 mazgą atmegsti.

perei
tais metais jisai turėjo pelno 
suvirs 20 milijonų. Dabargi, 
tasai pelnas dar padidės, 
kuomet darbininkai dirbs su 
dvigubu smarkumu.

Kaip matot, čia p. Fordas 
stengėsi užmegsti neatmez- 
gamą mazgą, bet kiekvienas 
susipratęs darbininkas, ko
vojantis už tokią tvarką, 
kad kiekvienas žmogus pil
nai atsiimtų savo darbo pro- 

.. mokės nurodyti p.

Iš pereito “L.” N-rio skai
tytojai sužinojo kokio turi
nio laišką socijalistiškas ra
šytojas Sinclairis parašė 
jaunam milijonieriui Asto- 
rui. Męs jau išanksto paša-, 
kerne, kad U. Sinclairio šir
dingi raginimai neras atgar
sio jauno milijonieriaus šir
dy. Taip ir atsitiko.

Visi New Yorko dienraš
čiai išspausdino Astoro at
sakymą. Jie didžiuojasi tu
rį tokį jauną, tokį turtingą 
ir tokį išmintingą kapitaliz
mo apgynėją! Bet nei vie
nas tų dienraščių neišspaus
dino nei žodelio iš laiško U. 
Sinclairio.

Gražus “bešališkumas” — 
pasakys skaitytojai. Baimė 
už savo kailį ir baime laisvo 
žodžio — atsakysime męs. 
Astoras rašo: “Mano laimei, 
aš esmi prigulmingas prie 
tų draugijų, kurios rūpina
si išrišti socijališka klausi
mą. Vienoje iš tokių orga
nizacijų dalyvauja viršinin
kai Amerikos Darbo Fede
racijos ir vadovai gelžkeli- 
ninkų brolijų, kurie savo 
gyvenimą ir energiją paau
kojo studijavimui ir kėlimui 
socijališkų ir industriališkų 
klausimų. Aš naudojaus jų 
patyrimų”... Vienok, kaip 
toliau sako Astoras, jie visi 
(vadinasi, viršininkai A. D. 
F.) atmeta socijalizmo sva
jones. Jie visi, tie viršinin
kai a la Gompers, ir Astoras 
sykiu su jais, atmeta funda
mentai išką šios sistemos re
forma.

Iš tu Astoro žodžiu aišku, 
kad jisai dalyvauja vadina
moj “Civic Federation”. 
Tai yra draugija, kur susi
eina kapitalistai ir atžaga- 
reiviški unijų vadovai. Ten 
jie geria sykiu vyną, valgo

mentų, sakė: “Jis naudoja
si milijonais, kuriuos paga
mina darbas, o;
nepajudina. Kokie jo nuo
pelnai, kad jisai ima tuos 
milijonus?”

Taigi, Astoras ramiausia 
sąžine valdys didžiausius 
žemės plotus ir fabrikas — 
ir sakys, jog jisai yra labai 
naudingas padaras ir geras 
pilietis, kuriam rūpi socija- 
liški klausimai...

O po pat jo nosia, toj pa
čioj New Yorko valstijoj, tik 
vienų unijistų 16 procentų 
be darbo. Visoj Amerikoj 
milijonai nelaimingų žmo
nių. Bet Astoro širdis ne
dreba dėl kitų žmonių nelai
mės. Jam linksma ir jauku 
savo palociuje.

Tegul krykštauja buržu
azinė laikraštija ir džiau
giasi iš “išmintingo vyro.”

Męs pasakysime, jog mili
jonai žmonių kitaip protau
ja, negu Astoras. Tie mili
jonai neprašo iš Astoro “los- 
kos.” Jie reikalauja savo!

Vw Paukštys.
nuos paga- w .vi • 1 . • •
pats pirštu Laiškai pasmerktųjų mirtin

Žinių-žineles.
Pirmas kariškas kores

pondentas.
Anglų laikraštis “The 

London Herald” pirmutinis 
įvedė siuntimą į karės lau
kus specijališkų korespon
dentų. Pirmutiniu tokiu 
korespondentu buvo tūlas 
George Borrow, kurį 1839 
metuose, minėtas laikraštis 
pasiuntė į Ispaniją aprašyti 
mūšius taip vadinamoj Kar- 
listų karėj.

Baudžia vaikus.
Anglijoje kiekvienas vai

kas, turintįs virš 7 metų, ga
li būt nubaustas, kaipo kri
minalistas, jeigu jis kuo pra
sikalsta. Vokietijoj vaikai 
tik nemažiau 12 metų bau
džiami už prasikaltimus, ly
giai su suaugusiais žmonė
mis. Suvienytose Valstijo
se tas daroma nuo 21 m. am
žiaus. Taip-pat ir Rusijoj.

mi, kalbasi apie artimo mei-

rininkus, o tie keli doleriai i Betgi, kaip sakėme, 
pelno, nei per nago juodimą • ž.moniij, kurie pranašauja p.

yra
nepagerindami darbininkų: 
padėjimo, priverčia juos tik 
daugiau vergauti ir dūšia ir 
kūnu atsiduoti trustui. ži
noma, to jam tik ir reikia.

Panašų bandymą, tai yra 
prileidimą darbininkų prie 
pelno, padarė savo laiku ir 
tūla Vokietijos firma Zeiss. 
Tuomet taip-pat šaukta apie 
fabrikanto mielaširdystę, 
bet po vienų metų praktikos 
pasirodė, jog darbininkai 
dirba taip intensyviškai (na
šiai), pasakytume, taip ne
riasi iš kailio, kad Zeisso 
firma dar daugiau turėjo 
pelno, nei ligitol.

Tie dvidešimts aštuoni 
tūkstančiai darbininkų, ku
rie dirbs pas p. Fordą, dirbs Į _ ________ ,
dvigubai ir_ trigubai. Visi i pridurti, gązdindamas ant 
jie drebės dėl tų penkių dole- konkurencijos dirvos kitus, 
rių. Laikui bėgant, pas p. i menkesnius, negu jisai pats, 
Fordą susirinks geriausi •fabrikantus. Todėl, nekurie

Fordui bankrutą. Supran
tama, pranašu negalima bū
ti. Tiek tik aišku, kad kiti 
fabrikantai to negali pada
ryti. Fordas yra automobi
lių karalius. Kaip sako Mr. 
De Lisser, jisai turi savo 
“gatavų” ant rankos triliką 
milijonų dolerių. Jisai fak
tiškai valdo savo fabrikas, 
kuomet didžiausia dauguma 
kapitalistų valdo savo fabri
kas tik iš vardo, nes jie pri
guli nuo kreditorių, nuo 
trustų, nuo šerini nkų ir 1.1. 
Fordas yra pats sau ponas 
ir jisai nepaiso kelių mažes
nių šėrininkų. Todėl jisai ir 
tegalįs tą bandymą padary
ti, nenuskriausdamas per
daug savo kišenės ir, reikia

amatninkai ir pelną iš darbo 
sems ne kas kitas, 

kordas. Dirbda
mas, jie

iš jų taip labai ir nusigando.
Dabar, susipažinę su vi

sais tais faktais ir išvedi
mais, męs drąsiai galime 
tvirtinti, kad apie jokią bro- 

"tę čia negali būti kalbos.
’ >rdas užsinorėjo paver- 

vą darbininką į prira-
’A mašinos tarną, 

' 'niaus tuos

Amerikos Darbo Federa
cijos pirmeiviški elementai 
jau nekartą reikalavo, kad 
“federeišių” vadai prasiša
lintų iš tos begėdžių kompa
nijos. Bet kas bėda Gom- 
persui, jeigu jis gali bičių- 
liuotis su bosais, o iš tedeng
ei jos gauti tūkstantinę al
gą? Ant jo amžiaus dar 
nesusipratėlių užteks ir be
pigu jam mulkint žmones.

Tai, mat, iš kokio šaltinio 
semia Astoras patinimus 
apie darbininkų gyvenimą. 
Kapitalo lekajai ir principi- 
ališki jo bičiuoliai tik ir gali 
garbinti Astorą.

Toliaus Astoras tvirtina, 
kad darbininkų padėjimas 
laipsniškai eina geryn ir jog 
tą patvirtina Amerikos Dar
bo Federacijos konvencija 
Seattle, Wash. Girdi, algos 
kįla, darbo valandos eina 
trumpy n, visur įvedami sa
nitariški pagerinimai.

Bet kodėl Astoras tyli, jog 
abelna gėrybių suma didėja 
ir jog iš tos turtų sumos ka- 
nitalistai ima vis didesnę 
dalį ?. Kįlant abelnai turtų 
sumai, darbininkams kliū
va pati mažiausia dalelė. Ir 
ta pati mažiausia dalelė, ku
ri prisideda prie algn5^ vi
suomet grąžinama atgak 
maisto ir drabužių pardavė
jams bei namų savininkams.

Todėl m p" : sakome, kad 
da^v v'ovė puola,<

i milijonų 
’ ■» ^abri-

Didžiausis lokomotivas.
Didžiausis ir drūčiausis 

lokomotivas (garvėžis) ne
seniai tapo padarytas Ame
rican Lokomotive kompani
jos dėl Virginijos gelžkelio. 
Tasai garvėžis gali vežti, po 
10 mylių į valandą 155 pri
krautus vagonus, po 50 tonų 
kiekvienam vagone. Viso 
jis turi 16 ratų. Loko
motivas ir tenderis (anglių 
vežimas, kuris randasi pri
kabintas prie garvežio) sy
kiu sveria 752,000 svarų. To 
garvežio ugniakura yra to
kia didelė, kad joje patilptų 
čielas mažosios rūšies loko
motivas.

Francūzai teisingai skai
tomi gabiausiais vištų au
gintojais. Tą patvirtina 
pelnas, kokį tenai gyvento
jai iš vištų turi. Pernai tas 
pelnas siekė $300,000,000 į 
vieną metą.

Šviesiausis jūrių švyturys 
randasi ties Sydney Austra
lijoj. Jo elektriškas žiburys 
turi šviesą 180,000 paprastų 
žvakių.

Plaučių džiova taip yra iš
siplatinusi, jog iš kiekvienų 
7 numirėlių, vienas miršta 
nuo džiovos.

?-------------
Patirta, kad vienas de- 

gąntis gaso žiburys suvarto
ja tiek oro, kiek keturi suau
gę žmonės, todėl vakare, de
ginant gaso žiburius, reikia 
neužmiršti įleisti į kambarį 
daugiau šviežio oro.

New Yorke tūlame akcijo- 
ne neseniai tapo parduota 
sriuoga plaukų nuo George 
Washington© galvos. Už ją 
gauta $480.

;e Valstijose 
6,000,000 akrų 

lės, kurią gali- 
į gerą.

yra įstatymas, 
iokis gydytojas 
ti j’okio turto, 
iktų mirdamas

J. Stropus.

(Pabaiga.)
Taip rašo tie, kurie išleidžia savo drau

gus ant kartuvių. Jie taipgi daug turi nu
kentėti. Štai vienas ką rašo:

“Aš miegojau gana stipriai. Bet pradė
jus šaukti, nubudau ir, dar aiškiai nesu
pratęs šauksmų, jau žinojau, jog vėl tas 
pats atsikartoja, ką jau męs turėjome per
gyventi per kelias naktis, paeiliuj. Kas va
karas męs to laukdavom ir kada prasidėda
vo, tai mums visiems išrodydavo negalimu 
daiktu, kad toks baisus, toks beprotiškas 
darbas būtų atliekamas akyvaizdoj žmonių. 
Bet šauksmai, baisus, raudanti šauksmai 
skambėjo nakties tyloj, ir man atėjo bepro
tiška galvon mintis, jog ten šaukia ir rauda 
jie, jau anksčiau nužudyti, ir kad jie kas 
naktį taip šauks, vaitos ir raudos, ir kad jų 
balsai visuomet mums, ramiai miegantiems 
kamerose, neduos ramybės, šauks, jog už 
kalėjimo sienų atliekama baisus darbas.

“Už durų girdėjosi bildesys žingsnių, 
nesuprantamas koks tai šnabždėjimas, bė
giojimas ir, staiga, pasigirsta aiškus balsas: 
‘Duok jam! duok jam į snukį! Kokių velnių 
jis rėkia!’ Paskui vėl nutilo ir apačioj kur 
tai durįs užsidarė. Aš pribėgau prie lango. 
Kamerose dar nebuvo įdėti viduriniai lan
gai ir stiklai buvo labai užšalę. Bet vienas 
kampukas dar nebuvo užšalęs ir aš prisi
glaudžiau prie jo. Kalėjimo kiemas buvo 
apšviestas. Dar sykį kur tai sugirgždėjo du
rįs ir užviešpatavo grabinė tyla. Tada aš 
maniau, kad jie visi išėjo per užpakalines 
duris į kitą pusę kiemo, bet štai tuojaus pa
sirodė viduryj kiemo būrys žmonių, kuris 
tuojaus nuėjo į tą kiemelį, kur visus pas
merktuosius mirtin karia. Viduryj to bū
rio matėsi vienas pilkai apsivilkęs — tai bu
vo mirtin pasmerktasis. Ant kiemo vėl bu
vo girdėtis du aiškiu balsu: vienas skardus, 
o kitas užkimęs; ir tie balsai, susiliedami 
vienas su kitu šaltos nakties tyloj, skambė
jo per kalėjimo kiemą: —‘Sudiev, draugai! 
sudiev, draugai!’ — Varteliai atsidarė ir pa
smerktieji ten įėjo. Kiemas pradėjo tuštė
ti: vieni suėjo į tą kiemelį, sargai išsiblaš
kė po kiemą, o trįs ypatos galvatrūkiais ne
šėsi atgal. Kasžin, ar jau viskas užbaigta, 
ar dar ne? Aš prisiartinau prie durų ir pra
dėjau klausytis. Ir vėl girdėjosi visose ka
merose kukždėjimas ir kosėjimas persišal- 
džiusiu kaliniu...

“Karidoryj, kuriu om vedė pasmerktuo
sius mirtin, girdėjosi sargo balsas, sugrį
žusio iš kiemo. Nors aiškiai visos kalbos ne
galima išgirsti, bet visgi galima buvo su
prasti, kad kalba apie tuos, kuriuos ką tik 
išvedė. — ‘Ir kokiems velniams taip tranky
tis? — prabilo kas tai garsiau.—Po du žmo
gų! Jau išsyk visus!’ —Ir vėl negarsi kal
ba, bet greitai pradėjo abudu keikti ir, įsi
karščiavę, visai užmiršo, kad reikia tyliai 
kalbėtis, ir pasigirdo balsas: — ‘Paimk, sa
ko, užčiaupk jam burną, bet nesupranta to, 
kad jis gali pirštą nukąsti.’ — ‘Visgi nuosta
bu, — prabilo antras balsas: — pirmasis ei
na sau ramiai, o antrasis!.. Amtrasis pasti- 
pėlis, kaip aklas kačiukas!... Mėtosi, dau
žosi į visas pusės, svyruoja... Jau daug ge
riau tokiam ant vietos užnerti kilpą ir nu
tempti, o tai tikrai aklas kačiukas!...’

“Matomai, jam taip patiko sugalvotas 
jo pienas, kad jis tuos žodžius po kelis sy
kius atkartojo, o paskui pradėjo gardžiai 
juopties. Ir tame jo juoke tiek daug buvo 
beprotystės, tiek žiaurumo, kad mano šir
dyj atsirado dyglys ir aš negalėjau ilgiau 
stovėti ir klausytis. Vėliaus pasigirdo bal
sas: — ‘Reikia nueiti ir pasiprašyti, kad pa
velytų gulti, nes jau laikas.’ — Męs supra
tom, kad jaus viskas pabaigta. Bet pabaig
ta tik šiam sykiui. Pabaigta tik todėl, kad 
sekančią naktį vėl pradėtų šaukti: ‘Sudiev, 
draugai! Sudiev, draugai!’ Ir kaip pamis
imi, kad dar priešakyj begalinis skaitlius 
tokių nakčių, tai pradedi stačiai stebėtis, 
kaip tai gali šio miesto gyventojai, kurie sa
ve skaito civilizuotais ir protingais, ramiai 
miegoti ir neprotestuoti prieš tai!”...

Ir taip, kaip męs matėm iš visos mede- 
gos, surinktos iš laiškų nuteistųjų mirtin, 
tai mirties bausmė įėjus jau į paprastą kas
dieninį gyvenimą ir niekas iš to nesistebi. 
Bet kaip pamislini, kad tas yra daroma XX 
amžiuje, tame amžiuje, kuriame žmonija 
yra pasiekus gana augštą laipsnį civilizaci
jos — tais stačiai šiurpuliai apima ir prade
di abejoti, ar tik męs dar negyvename vi
duramžiuose ? Rodosi, kad męs gyventume 
XX amžiuje, tai sukiltų prieš tokį barbariš
ką darbą visa žmonija, pradėtų šaukti Kris
taus įpėdiniai, kurie skelbia dievo prisaky
mą — “Neužmušk!”

Dabar gi visai kitokius apsireiškimu® 
matom: visa žmonija tyli, tartum nei ausL 
mis girdi, nei akimis mato, ir nevaldo savo 
liežuvio, kad prieš tokį baisų darbą prabilti. 
Kristaus gi įpėdiniai elgiasi visai atbulai: 
vieton to, kad priminus tai puslaukiniai 
gaujai, kuri karia ir šaudo žmones, dievo 
prisakymą “Neužmušk”, vieni iš jų eina sy
kiu su užmušėjais ir laimina užmušėjystes, 
antri, pasiėmę kirvius, kapoja galvas savo 
broliams, treti, apsirėdę mėsininkų drabu
žiais, pasiėmę rankosna peili, pjauna mote
te ris ir, supjaustę į šmotelius, gabena upėn, 
ketvirti, net apsiputoję, keikia socijalistus. 
Jie visi yra užimti ir neturi laiko, kad pa
žvelgus į tai, kas dedasi pasaulyj ir kur din
go tas dievo prisakymas — “Neužmušk.”

Vieni tik socijalistai negali į tai šaltai 
žiūrėti ir nuolatos šaukia: šalin mirties bau
smė ! Ir pakol susipratęs proletarijatas ne
paims į savo rankas valdymosi sistemos, pa- 
tol mirties bausmė bus kasdieniniu apsireiš
kimu, patol Macochai ir Schmidtai atlikinės 
mėsininkų roles, pjaustydami žmonių kū
nus į šmotelius ir mesdami į vandenį.

Nežinau, gal šis mano veikalėlis yra vi
sai tuščias ir nuvarginantis skaitytojus, vie
nok aš jį išdrįsau paskleisti plačiau, nes ma
nau, kad tas klausimas, kurį aš čia palie
čiau, daugeliui apeina.

Darydamas trumpą peržvalgą apie 
Šlisselburgo tvirtovę, naudojausi parašyta 
knyga žinomo revoliucijonieriaus Geršuni. 
Rinkdamas laiškus nuteistųjų mirtin, nau
dojausi šia medega: Korolenkos — “Byto- 
voje javlienije,” draba “Boinia” ir neku- 
riais numeriais “Byloje.”

Sušalęs gegužes menuo.
Pavasarį mano jaunutį, 
Kaip žiedą dar liauną, silpnutį, 
Jau audros su speigais apnyko. 
Ir mėnuo gegužės sušalęs, 
Kaip drobė išblyškęs, išbalęs 
Audrotą naktelę atvyko.

Per vakarą vėjas taip graudžiai, 
Lyg vargo kankinamas skaudžiai, 
Pro sąsparas švilpdam’s dejavo. 
Taip rauda našlaičiai apleisti, 
Ant šalčio ir alkio paleisti 
Be tėvo, be motinos savo;

Be buto, pastogės, be nieko— 
Su vėju raudoti jiems lieka 
Ir ašaras karčias tik braukti 
Ir keikti vien žiaurų likimą... 
Kas graudi? našlaičių verkimą 
Išgirstų, — nėr vilties sulaukti.

Vėlai jau durysna bakūžės 
Paklabino mėnuo gegužės 
Nugrubusiais pirštais išlėto. 
Atvėriau. Ir svečią ant slenksčio 
Aš drebant išvydau nuo šalčio, 
Užpultą audros netikėtos.

Ankštam mano kambarėlį 
Buvo nejauku tą vakarėlį, 
Tarytum apleistoj lindynėj’: 
Ir žvakės liepsna vis drebėjo— 
šešėliai pilki šokinėjo...
Ir kraujas man stingo krūtinėj’.
Norėjau aš svečią priglausti, 
Karštai prie krūtinės prispausti 
Ir niekad ne’pleisti, mylėti;
Ryžausi su juo nesiskirti, 
Nors reiktų sutikti ir mirtį... 
Jame visą viltį sudėti.
Bet deja!... Beširdis likimas!
Gal jo viešpatavo prakeikimas, 
Nes audros neliovėsi šėlę:
Už lango, po vartais girgždėjo, 
Net sienos bakūžės tratėjo,— 
Gal pragaras šermenis kėlė?
Gi'svečias tik alpo ir balo, 
Jo kūnas jau stingo ir šalo 
Agonijoj blaškėsi biednas... 
Drebėjo labiau šviesa.žvakės, 
—Jau mirė! — šešėliai lyg sakė— 
Jų aidą kartojo už sienos.’
Nejaugi, dangau numylėtas!
Man rytas gegužės žadėtas 
Jau niekad n’išauš ant šio svieto?
Nejaugi, gyvent nepradėjęs, 
Pavasariui švintant atėjęs, 
Ir žus jis nuo vargo taip kieto?

Pavasarį mano jaunutį, 
Kaip žiedą dar liauną, silpnutį 
Jau audros su speigais suspaudė. 
Sustingęs gi mėnuo gegužės 
Durysna manosios bakūžės - 
Perdaug jau vėlai paslbdd&W^ 
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KORESPONDENCIJOS
NENORI BAŽNYTINIO 

ŠLIŪBO.
Bridgeport, Conn. Perei- 

toj savaitėj apsivedė dvi po
ros be prabaštėlio pagelbos. 
Jie ėmė tik civilišką šliūbū. 
Pradžią padarė Jonas Mar
cinkevičius su M. Kradžins- 
kaite. Po tam ir kiti pradė
jo ruoštis prie tokių pat ve
stuvių, nes daug pigiau ap
sieina. Reikia pastebėti, 
kad M. Kradžinskaitė dar 
tik trįs mėnesiai, kaip iš 
Lietuvos pribuvusi. Tai žen
klas, kad ir Lietuvos jauni
mas jau pradeda linkti prie 
naujos dvasios.

Garbė už tai jaunajai po
relei, kad nesidavė save 
mulkinti apuokams.

Viena gaspadinėlė net ant 
mišių nešė, kad tik atsiver
stų, bet dievas maldos neiš
klausė.

Prūseika apie kruviną ne- 
dėldienį, o antru atveju apie 
bedarbes. Publikos buvo 
gana daug. Atėjo net žmo
nelės, kurie paprastai ant 
prakalbų nesilanko. Žmonės 
likosi užganėdinti prakalba.

Klausytojas.

E. Arlington, Vt.
Per naujus metus pas mus 

buvo jaunos poros civiliškos 
jungtuvės. Linkėtina jų gy
venime geriausio pasivedi
mo. Šiaudiniai patriotai ir 
fanatikai turėjo ką tarškėti 
per keletą savaičių. Mat, 
jiems tatai išrodo labai be
dieviška.

Bet, kad jie mušasi, kazy- 
ruoja per naktis, tai tame 
jie nieko blogo nemato.

Anykštietis.

Česnakas.

Worcester, Mass.
Jau tik perdaug nelaimių 

dėl Worcester™ lietuvių.
Jonas Karosas neseniai 

buvo išvažiavęs į Gardner, 
, Mass, darbo jieškoti. Jis ten 

sutiko nelaimę, eidamas žu
vauti. Per neatsargumą ji
sai tapo suvažinėtas.

Paėjo iš Linkuvos parapi- 
pijos, Panevėžio pav. Prie 
1‘okios draugystės nepri gu
lėjo.

Baisiai nemalonu, kad 
žmonės nesirašo prie pašel- 
pinių draugijų.

Zanavykas.

Kaip gyvenasi Minne- 
sotos giriose?

Iš Duluth, Minn. į Ely, 
mane prikalbino agentai. 
Reikia užmokėti agentui 1 
dol. ir už gelžkelio tikietą 
$2.30. atlupa. Nuvy
kus į Ely, pasitinka ant sto
ties ir parodo nakvynę. Ryt
mety pataisė vežimą ketu
riais arkliais, kuriame sutil
po 12 žmonių. Vežė akme
nuotais keliais, tai prieš kal
nus, tai pakalnėn. Ligi pie
tų nuvažiavome tik 13 my
lių. Po pietų iki vakarui pa
darėme vėl 15 mylių. To
linus jau mus nevežė; reikė
jo iki savo kempių pėkštiem

giptiška tamsa viešpatauja.
1 Ukėsas.

timt'ūučių ir visi likosi užga
nėdinti. B. J. B.

Apie šventakuprius.
Easton, Pa. Kaip matyt 

iš laikraščių, kituose mies
tuose dar labiau pagarsėjęs 
tas vardas “šventakupris” 
ir, kaip girdėt, tokiose vieto
se lietuviai labai pyksta, jei
gu jį kas pavadina tokiu 
vardu. Eastoniečiai tuom 
vardu didžiuojasi, jeigu pa
mato laikraštyje arba kas 
užmiršęs mandagumą, pava
dina į akis, tai tuoj pasidrą
sinę degtinuke, bėgioja po 
stubas ir pasakoja, kad jis 
esąs “šventakupris”.

Nežinau kokį parodys 
duosnumą mūs tie tautie
čiai ; tūlas lietuviškas kuni
gėlis, susitaręs su italų kuni
gu, paskelbė per anglišką 
laikraštį, kad italų bažny
čioj bus laikomos pamaldos 
dėl lietuvių.

Męs socijalistai iš anksto 
pranešame, kad už nesilan
kymą į italų bažnyčią netek
sime velniui ant spirgų, dėl
to nei neraginame ir kitus 
mūs gerbiamus tautiečius, 
kad mestų į tuos užtaisytus 
slastus savo sunkiai uždirb
tus pinigus.

Margumynai iš Chicago 
Heights apielinkės.

Nors laikraščiuose apie 
mūsų apielinkę veik nesima
to žinučių, bet jų čia ir per
daug randasi. Nemanykit, 
kad pas mus nėra veikian
čių. Yra ir -net perdaug. 
Suprantama didvyrio meda
lį užsipelno Kristaus įpėdi
nis, kaipo daugiausia atsižy
mėjęs. .. su savo purvinais 
darbas. Kas tik ne su juo 
tas jau ir prakeiktas.

Kad geriau galima būtų

lenkiškas dievas ^negeras, 
reikia lietuviško.

Mūsų žmoneles nežiūri, 
kad pusė jų yra visai be dar
bo. Strazdo barzda.

Kitas.

tiką, pažymėsiu, kad jau 
randasi draugijų, kurios ne-

VYRAI IR MOTERYS! , 
Mokinkime vaikučius pasi

rodyti ant scenos.
Wilinerdipg, Pa. Dar vi

sa mėnesį prieš naujus me
tus pradėjome mokinti vai
kučius deklamacijų ir lietu
viškų šokių. Daugiausia 
tuomi užsiėmė B. Kondrota- 
vičius, J. Kazlauskas ir A. 
Bičkus. Scena buvo sutai
syta gana puikiai, ypač buvo 
pritaikyta prie veikalo. Te
atras pavyko puikiai, akto
riai visi gerai nudavė savo

P. Svotelis apie šių dienų n. 
tikusį surėdymą. Žmonėms 
P. S. prakalba labai patiko. 
Buvo ir deklamacijų, kurios 
neblogai pavyko. Antras 
kalbėjo Budrūnas iš lietuvių 
istorijos. Publikos prisirin
ko pusėtinai. J. Kalvelis.

KAIP DARBUOJASI 
WORCESTERIO SO- 

—CIJALISTAI?
Štai ką atliko 40 kuopa 

LSS. nuo 1 d. liepos 1913 m. 
iki 1 d. sausio 1914 metų.

Naujų narių prisirašė 57. 
Per tą laiką surengta 6 pra
kalbos, 4 diskusijos, 4 baliai. 
4 koncertai, 2 piknikai, 2 bro 
liški pietus kuopos nariams, 
1 teatras ir paskaita. Per 
tą pusmetį literatūros par
duota už $129,45 ir kuopos 
agentas yra užrašęs į 200 
darbininkiškų laikraščių.

Kuopa visuomet • aukavo 
streikieriams, sušelpė vieną 
mokslaeivį ant $8.00 ir 
‘Rankpelniui’ paskyrė $6.00. 
Per pusę metų kuopa turėjo 
apyvartos $600. Pelno liko 
$100.

Kuopa jau pienuoja, ką 
veikti ateity. Ant kovo mė
nesio rengiama prelekcijos. 
Nutarta užkviesti šie prele
gentai: P. Grigaitis, J. Balt
rušaitienė, J. Perkūnas, A. 
Baranauskas ir J. Smelsto- 
rius. Ant visų penkių pre- 
lekcijų tikietas lėšuos 50 c. 
ir už tą tikietą galima bus 
gauti darbininkišką laikraš
tį ant 4 mėnesių.

Taip-pat nutarta išleisti 
agitatyviškus atsišaukimus 
į Worcester™ darbininkus, 
kad rašytųsi prie LSS.

Justukas.

Skurdus čia gyvenimas 
miškuose. Darbininkai tu
ri išdirbti 11 valandų, nuo 
tamsos iki tamsos. Miške ir 
pietus valgome. Iš kempių 
iki darbo vietai reikia nueiti 
dvi mylios.

Ligi Kalėdų nebuvo snie
go, dabar truputį iškrito. 
Kaip visur, taip ir čia numu
šė algas. Pirmiau papras
tas darbininkas gavo 30 dol., 
o dabar tik 26 dol. Mūsų lie
tuvi ii yra 10 vyrų. Laikraš
čių niekas, taip sakyti, ne
skaito. Tik man pareina 
“Laisvė” ir “V. L.”.

J. Jakubka.

Rochester, N. Y.
Sausio 11 d. Socialist La

bor Party, per tarpininkyste 
ŠSS. 7 kuopos nario M. Šlia- 
do, kuris priguli prie SLP. 
larengė lietuviams prakal
bas. kalbėjo lenkiškai apie 
ŽWW. ir angliškai apie SLP. 
ir jos principus.

Sulyg kalbėto jaus, tai So
cialist Labor Party yra vie
nintelė tikrai darbininkiška 
organizacija. Socialist Par
ty jiems priešinga ir jie atvi-

gaspadoriavimo., žinoma, 
tasai keršija, kaip drūtas. 
Kaip tik kokia draugija su
mano ką veikti, tai tuojaus 
ir užstoja kelią. Tuojaus 
vietoj dievo žodžio, pagarsi
na, jog ir jisai turėsiąs pasi
linksminimą ir, kuris aplei
si ąs bažnyčios užmanymą ir 
eis ant bedievių baliaus — 
tam nėra nuodėmių atleidi
mo. ✓

Mato te, j am tik jo locni 
reikalai rupi, o dievo var
das tai tik priedanga. Beje 
jokio komiteto čia nėra, tai 
bepigu jam ir šeimininkauti. 
Socijalistus vadina žalčiais.

Kaip žinoma, čia atgijo

Pirmiausia kalėdų diedu
kas atnešė benui būbną, pa
aukauta Lietuvos Sūnų V 4
draugystės. Kalbėjo Mačio- 
nis. Didžiausį įspūdį pada
rė vaikai, kuomet pasirodė 
ant scenos. Pačios motinos 
stačiai netikėjo, kad jų vai
kučiai gali taip persimai
nyti.

Šešiolika mergaičių šoko 
ant scenos “Noriu miego”. 
Tą šokį tūli wilmerdingie- 
čiai pirmu sykiu matė ant 
scenos.

Po vaikų ir dideli pradėjo 
šokti, kad nei vaikams nebu
vo progos pasilsėt.

Po mergaičių šokių, publi
kai patraukus kėdės į šalį, 
buvo atitraukta aprėdyta

norėjau, 
ny. Bet k*, 
bliauc, nelyginanc 
“kap tu, padla, acivožini, 
sakyc, kad čia guli mergos 
vaikas? Kibą tu nežinai, 
kad čia guli Jezusas nekal
čiausias, kuris nužengė iš 
dangaus parodzyc bedzie- 
viam cūdus”... Aš, kad per- 
prašyc ponų dzievų, inda- 
viau gaspadinei 5 dolerius 
an švenčiausių mišių ir iš
bėgau iš bažnyčios apsakyc 
savo tavorykščiam, kad ne- 
griešytų, ba Jėzus nužengė 
an žemės.

Nesijuokit, cicilikai! Nor 
jūs veislė graitai pladzinas, 
bet dzievui jumis išnaikyc, 
tai cik zobova. Ot, užleistų 
patapu ir po jūs. Aba gali 
presiverc žemė ir visi be- 
dzieviai nueitų skradzei že
my. Dzievaži, jei neklau- 
sysit mano žodžių, tai pa- 
klausysit šunio skuros barš
kančios.

Jūsų viernas
Juras Ridzikas.

PAJIEŠKOJIMAJ.

Virbalio

Pajieškau pusseserės J. Svenčioniu- 
kės, Vilniaus gub., Trakų pav., Ilga- 
kaimių kaimo.

J. Švenčionis,
12 Sherman st., Peabody, Mass.

Kad gi 
kad gi 
dvipvn menkoje, seniau. 1 shington, St., Nviww peklos žino, malonės pranešti.

Pajieškau K, Urbučio (dabar vadi
nasi Ch. Urbon), Kauno gub. Jis iš
važiavo iš Sheboygan, Wis. { Mont
real, Canada.

J. BudreviČius,
P. O. Box 194, Sheboygan, Wis.

MERGINOMS.
Reikalaujame jaunų merginų dirbti 

pančekų dirbtuvėje. Gali atsišaukti ir 
nemokančios, nes męs išmokiname ir 
dar mokame algų, atsišaukite po num. 
15 Elkins st., (2-ro flioro) (9)
So. Boston. Mass, (prieš Edisonų Švie
sos fabrikų.)

kad cū- 
šventas 

dovanok jiem

Pajieškau dėdes A. Gudaičio. Gyve
na New York, N. Y. Meldžiu atsišauk
ti.

W. Jakilaitis, 
913 Winstanley avė., E. St. Louis, Ill.

Pajieškau brolio Jono Kancer^vi- 
čiaus. Gyvena Worcester, Mass.

M. Latvenienė,
278 — 9-th st., Troy, N. Y.

i
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1112 West 35th St. Chicago, 111.

VIENATINIS BANKAS BRIDGEPA' 
PO VALDŽIOS Pn"^

Kiekvienas apgarsinir 
Kvaili tik

Štai kodėl mūsų bankas
"Yrąpo kontrole vab’
Turi kapitalo 250 r
Suvienyt” ,T
Mil)’'-

Rockford, III. Soc. Parti
jos jaunuomenės ratelis vis 
smarkiau darbuojasi. Rū
pinasi teatrais ir šokiais, 
dabar išrinko drg. Mizerį 
parūpinti pilietiškas popie- 
ras. Męs norime, kad visi 
lietuviai, Soc. Party nariai, 
turėtų pilietiškas popieras.

9 d. sausio lošėm dramą 
“Paskutinė Banga”. Publi
kos buvo pilna svetainė. Vi
si puikiai atliko savo roles.

Juokų kąsneliai.
Juras Ridzikas apie eudus

O, Jėzau, Jėzau, kokių 
baisių bedzievių ant šio mar
go svietelio yra. Kap cik 
prededzi apie juos mislyc, 
tai net plaukai an galvos 
šiaušiasi, kinkos prededa 
drebėc. Anųclzien, turbuc, 
zlydukas nunešė mani an ci- 
cilistų nobaženstvos. 
p rėdės jie pliaukšč, 
predės plepėc, kad 
nėra, velnio nėra, 
nėra, dūšios nėra ir kad vi
sokių kitokių marnascių nė
ra. Aš jau neiškentis ėmiau 
jiem, bi’acia, ir uždrožiau. 
Sakau: “kad jeigu žmonės 
dūšios neturėt, tai Basana
vičius Vilniaus dzūku būt 
neišvadzinis šiaudadūšiais. 
O Basanavičius, brolučiai, 
tai ne jūs. Jis, bracia, yra 
moksliškas žmogus. Tep 
apie jį ir mūs probaščius 
anų nedėldzienį sakė.” Kap 
cik tep aš jiem paporinau, 
ėmė ir nulaido visi nosis,kap 
indi kai, o aš, bracia, kad 
negavus pliekc, paidyš lau
kan. Dar vienas iš jų, tur- 
būc, kunigužis, suriko: “su
stok, tamista, palauk.” O aš 
jam, bėgdamas, pasakiau: 
“pabučiuok tu 
Magdy!”

Bedzieviai sako, 
dų nėra. Cik jau, 
Liudvikai 
griekus. Jūs, brolučiai, nu- 
cilkit, o aš jumiem papory- 
siu apie cūdų, katrų nese
niai pac savo akimi matiau. 
Cik jūs nesijuokit. Ciesa, 
dzevaži, ciesa, kaip jūs čia 
mani gyvų matot.

Anų nedėldzienį nuėjau in 
bažnyčių an mišparo. Aci- 
klaupiau lovkoj, nusėmiau 
rąžančių ir pradėjau kalbėc 
poterius prie nekalčiausios 
panelės švenčiausios. Ne
spėjau sukalbėc nei dzviejų 
zdrovasnykų, cik išgirstu 
“uviau! uviau! uviau!” Aš 
dzirze in tu šonu, kur bal-C C 7

sas. Dzieve tu šventas*! 
Lovkoj guli tokis navatnas 
vaikucis ir spardos su visom 
keturiom. Aš, bracia, nei 
nejutau, kap surikau: “tai 
tų padlų mergų darbas, tai 
jos čia tų vaikų paliko!”... 
Nespėjau, brolučiai, šituos 
žodžius ištarė, cik zvambe,

Pajieškau brolių Povilo ir Tit 
simavičių, Kauno gub., Ukn^ergės 
pav., Remeikių kaimo. U mfetu A- 

i gyveno
shington, St., Norwood, Mass. as

P. ‘ Rasimavi'čiūtė, 385 Joseph Ave.
Rochester, N. Y. (8)

Pajieškau pusbrolio Jono Bielckio, 
Suvalkų gub., Naumiesčio pav., 
PranckabudŽio kaimo. Iš amato 
kriaučius. Gyvena, rodosi, Brooklyn, 
N. Y. Jis pats, arba kas apie jį ži
no, malonės pranešti:

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

Pajieškau pusbrolio Antano ir pus
seserės Pranciškos Petkevičių. Suval
kų gub., Kaimialių kaimo.

F. M ardu s,
247 Reed avė., Collinsville, III.

jau porą Kartų praKaioas. 
Buvo nutarta sulošti B r. 
Vargšo dramą ‘Pirmi Žings
niai’? Gerbiamai visuome
nei nereikia aiškinti, kiek 
daug darbo reikia padėt, 
idant surengus teatrą, ypač 
dar neturint visų reikalingų 
daiktų ant vietas. Męs kvie
tė™ iš Chicagos mokytoją ii’ 
pradėjom smarkiai ruoštis 
nepaisydami agentų' plūdi
mo. Tuomet, kad užkenkus 
mums pas miesto valdžią 
(ba jau turėjom leidimą) 
per tūlą N. išrado, kad ne- 
kurie lošėjai serga limpan
čiom ligom...

Tai matot, kaip bjauriai 
elgiasi su tais, kurie platina 
idėją išliuosavimo darbinin
kų klesos!

komis. Vaikučiai pradėjo 
šokti ir dainuoti. Kalėdų 
diedukas atnešė apie 150 
skrynelių saldainių ir išdali
no vaikams.

ir varpų skambinimas, jog 
jau dvylikta, tuomet benas 
išėjo ant gatvės ir apėjo po
ra gatvių grajy damas lietu
viškus maršus.

Tas vakaras taip patiko 
publikai, kad reikalavo kuo
dai! giausia rengti tokių va

Pajieškau giminaičių K. Mickunai- 
•io ir K. Baranausko, Kauno gub., 
Vilkmergės pav., Zabclinių kaimo. 
Pirmiau gyveno Philadelphia, Pa.

M. Kalcis,
9 Hopeman Pl., Rochester, N. Y.

Pajieškau brolio Jono Surblio; pa
eina iš Skliausčių, Janapolies par., 
Telšių pav., Kauno gub. 9 metai, kaip 
Amerikoj; pirmiau gyveno Chicago]. 
Turiu svarbų reikalą. Jis pats arba 
kas apie jį žino, meldžiu praneSti šiuo 
adresu:

Ona Dabšienė,
42 Rauber st., Rocht

mui įvykus, sulyg SLP. prin
cipų,žmonėės sau atstovus 
rinks ne nuo apskričių, kaip 
dabar, bet kiekviena išdir- 
bystė rinks sau atstovą. Po 
orakalbų norėta sutvert ir 
š lietuvių SLP. skyrių, bet 

nepasisekė. Kalbėtojas y- 
oatiškai kelis agitavo, kad 
LSS. vietoj vienytis su Soc. 
Aarty, geriau vieny tusi su 
Socialist Labor Party.

Po prakalbų daugelis liko
si užinteresuoti SLP. ir kas 
(i perviena. Geistina, kad 
kas per “Laisvę” plačiau pa
rašytų apie SLP.

Just. Stančikas.

pėto, jaunimas susirašė 
mokintis šokių. Mokykla 
bus kas seredos' vakarą su 
maža kaina. J. K.

vis, sakydamas, kad bedie
vių svetainėje sienos lūžta, 
o pas jį ant turgaus visai 
mažai žmonių tesusirenka. 4-

Apie Akrono lietuvius.
Akron, Ohio. Čia gyvena 

apie 30 lietuviškų šeimynų ir 
tiek pat pavienių. Laikraš
čių skaitymas ir draugijinis 
gyvenimas musų žmonėms 
nerūpi. , Kada buvo suma
nyta sutverti draugiją, tai 
maniau, jog sutvers ant lais
vų pamatų ir duos vardą, 
nors, padekime, Lietuvos 
Sūnų draugijos, bet apkriš- 
tijo šv. Jurgio draugija.

Kol dar laikydavo susirin
kimus stuboj, tai žmonių su
sirinkdavo, o dabar, kaip 
persikėlė ant salės, tai ru
džio j du nepavelija turėti, 
per tai ir skaičius narių su
mažėjo. Vargas su mūsų 
žmonėmis, kurie be to ru
džio ir degtinės nei žingsnio 
negali žengti.

Nežinau, kodėl
mieste neapsigyvena pažan
gesnių vyrų. Mūsų miestas 
netoli nuo Clevelando. Už 
1. dol. galima nuvažiuoti ir

tegul dar daugiau keikiasi, 
tai už kelių metų bus dar 92 
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APIE FORDO MILIJONUS
Detroit, Mich. Kaip tik 

Ford Motor Co. pagarsino, 
kad^nuo 12 d. sausio pradės 
dirbti ant trijų šiftų ir už 8 
valandas bus mokama 5 dol. 
— tai tu o j aus daugybė svie
to susirinko prašyti darbo. 
O savininkas tos dirbtuvės 
paliepė savo tarnams ir žem- 
sargiams nei vieno neprileis
ti. Liepė tik pritaisyti van
dens paipas ir paleisti ant 
žmonių šalto vandens. Taip 
ir padaryta.

Tuomet žmonės pradėjo 
mėtyti akmenimis ir plyto
mis į žemsargius. Darbo ne
gavo nei vienas.

Tai mat, kaip elgiasi kapi
talistai. Vyrai, meskite gir
tuokliavę, skaitykite visus 
laikraščius — tuomet viskas 
bus gerai, o šiaip jus visados 
vietoj darbo, gausite maudy
nę šalto vandens. A. V.

Vienok, nors teatro ir ne
buvo, balius dėlto atsibuvo 
ir žmonių suėjo daug, o kei
kūno parodai nepasisekė.

Tat reikia išreikšti širdin
gą pagarbą mūsų gerbiamai 
visuomenei, kad nepaisyda
mi keikūno, prijaučia mūsų 
darbui. Po tam, mūsų drau
gai dar smarkiau pradėjo 
darbuotis.

Putinėlis.

78
271.

šitame

Akronietis.

Katalikiškos dainininkes 
streikuoja.

E. St. Louis, Ill. 11 d. sau
sio atsibuvo teatras ir balius 
naujai pastatytoj katalikiš
ko kliubo svetainėje. Teat
ras nusisekė neblogiausia, 
išėmus Jadvygos rolę, kuri 
prastai nudavė.

Parapijos choras, po va
dovyste vargonininko, su
dainavo keletą dainų, kurios 
nusisekė negeriausia. Prie 
žastis dainų nenusisekime 
tame, kad merginos, besimo- 
kindamos dainuot, sustrei
kavo, dėlto, kad vargoninin
kui prisiėjo paimt viena 
mergina, kuri pasirodė joms 
neištikima katalike.

K L. Prūseikos prakalbos.
Ansonia, Conn. LSS. 186 

kuopa parengė 11 d. sausio 
prakalbas paminėjimui kru
vinojo nedėldienio. Publikos 
prisirinko nemažas būrelis, 
kuris užsilaikė ramiai. Kal- 

j t opas nupiešė visą bėgį 
ūsuos revoliucijos aiškiai
'.vaizdingai.

Kewanee, Ill.
Jau rašiau “Laisvėje” a- 

pie mūsų vargus ir apie ne- 
sidarbavimą draugijos, ku
ri, rodosi, turėtų darbuotis.

Mūsų Sekretorius kelis sy
kius yra suskaldęs žmonėms 
galvas. Ar tai todėl reikia 
galvas skaldyti, kad tai lais
va draugija? Ar tai tokiu 
būdu keliama apšvieta?

Kad to išvengus, reikia rū 
pintis apšvieta, reikia įsteig
ti moksliškų knygų knygy
ną, reikia dažniau rengti 
prakalbas, prelekcijas ir 
smarkiau platinti laikraš
čius.

Tada tik tarp mūsų už
viešpatautų broliški jausmai 
ir nereikėtų bonkų daužyti.

Pildykime savo konstitu-
. ciją ir nekuriuos punktus pa

„ . taisykime darbininkiškoje
Apynėlis, dvasioje.

.............SA®® Antaninę nieko įie 
n, »es

So. Omaha, Nebr.
Grd. 28 d. TMD. 17 kuopa 

lošė teatrą “Našlaičiai”. Lo
šime dalyvavo: Biliūnas, Bi
liūnienė, Lukošius, Akaro- 
mas, Žukauskiūtė ir Puskiū- 
tė.

Lošimas buvo atliktas la
bai gerai, nors nekurie akto
riai visai nebuvo buvę ant 
scenos pirm to.

Pasibaigus teatrui J. Ge
nutis ir M. Moselskas sulo
šė Maikio ir tėvo dialogą. Iš
ėjo silpnai. Toliaus sėdin
tiems nebuvo girdėt. Pane
lei Pušukei taip-pat nebiogai 
pavyko deklamuoti.

Gerai deklamavo Biliūnas 
ir švariai prijuokino publi
ką.

Paskui prasidėjo šokiai. 
Žmonės .labai linksmai va
karą praleido. Publikos bu- 
yo pusėtinai. Buvo ir sve-

KAIP SNAUDŽIA NIA
GARA FALLS LIE- 

T'lWIAI.
Niagara Falls, N. Y. Čia 

gyvena apie 50 lietuviškų fa
in iii jų, bet dėl visuomenės 
labo veik niekas nesidarbuo- 
ja. Yra čia Šv. Jurgio drau
gija, kuri turi pora desėtkų 
narių, bet nieko naudingo 
neveikia. Beto, reikia pa
stebėti, kad draugija ne tik 
ką nesididina, bet vis maži- 
nasi. Mitingus daro dau
giausia saliūnuose su degti
nėlės pagelba.

Tiktai vieną dalyką lietu
viai atliko gerai, sutverdami 
lietuviška bena, nors iš kele-V C z

Kiek geras agentas iš
platina laikraščių?

Scranton, Pa. Per perei
tus, 1913 metus, mano agen- 
tavimo štai kiek laikraščių 
užrašiau:

“Keleivio”
“Laisvės”
“Lietuvos”
“Kataliko”
“Liet. Žurnalo”
“Kovos”
“Dilgėlių”
“žvaigždės”
“Pirmyn”
“Darb. Vilties”
“Šakės”

Viso—
Daug triūso reikia pridėti 

ir visko nukęsti kol tokią su
mą skaitytojų surandi! Gal 
šitie, 1914 metai, dar bus ge
resni ant lietuviškos litera
tiškos dirvos darbuotis, kad 
galėčiau užrašyti nors du
syk tiek.

Ištariu ačiū tiems skaity
tojams, kurie per mane užsi
prenumeravo laikraščius.

Agentas J. Petrikys.

griežia. Linkėtina, kad to
liaus dar (langiaus išsilavin
tų.

Neseniai mūsų lietuviams 
buvo įvaryta daug baimės. 
Kaip žinoma, buvo jau nuo 
seniai apipirkta keletas lotų 
dėl bažnyčios ątatymo. Tai
gi, neperseniai 
norėjo antroj į 
vęs pastatyti s: 
met.mūsiškiai ( 
kūpą. Tasai 
statyti bile ko 
ją pašventinti, 
di, saliūnui neb.

Taip ir pada 
bus šiokis tok 
biznis. * Kiti 1 'SG ■

ogus 
gat-

10- 
s- 
X-

Mirė.
Baltimore]e mirė 

Kučinskięnė, žmona laisvų 
pažiūrų, mylėjusi skaitymą, 
apšvietą ir gražų gyvenimą.

Velionė nusišovė ligonbu- 
tyj, bijodama operacijos.

Lai būna jai lengva šios 
šalies žemelė.

Westville, Ill. 10 d . sausio 
pasimirė Katrina Varnagie- 
nė. Ji, dėl greitesnio pe
čiaus užkurinio, užpylė ant 
ugnies kerosiną ir greitu lai
ku liepsna pasiekė jos dra
panas. Moteriškė išsigan
do ir nespėjo numesti nuo 
savęs drapanas. Ant šauks
mo subėgo namiškiai ir už
gesino. Paskui buvo nuvež
ta į ligonbutį, kur, išbuvus 
kelias savaites, mirė.

Elena

Ištraukos iš kores
pondencijų.

Bridgewater, Mass 
*o 129 kuopa

Mano akyse pasirodė šven
tas Alijošius, važiu ojancis 
debesiais su trejatu arklių, 
o iš po vežimo ratų ir arklių 
packavų žibainys rodosi ir 
perkūnas griaudžia... Už 
minutes acikvošėjau ir žiū- 
rau, kad palei mani stovi 
kunigo gaspadinė ir savo 
kulokų laiko man po nosių.

REIKALAUJAME , 
mokinių prie statymo namų, užgva- 
rantuojame greitą išmokinimą. Moki
niams mokame peras algas. Pas mus 
pasimokinęs gali drąsiai eiti dirbti po 
visą Ameriką ir gauti gerą užmokes
tį už savo darbą. Karpenderiai gau
na mokestį nuo 40 iki 75 centų j va
landą. Mūrininkai nuo 50 iki 80 cen
tų j valandą./ Amatninkai visur yra 
reikalingi. čia yra gera proga dėl 
jaunu vyrų išmokti. Mokinys turi uŽ- 
sistatyti'kauciją. Apie išlygas klaus
kite laišku šiuo adresu: (7)

Home Building Co.,
P. O. Box 12. Dep. 1. Grand Rapids, 

Mich.

“LAISVĖS” AGENTAS
M. J. Aleknas, 60 Central st., Milford, 
Mass.



tuopos ar- 
....vau sykiu lošė “Ma

riją Magdalietę.” Publikos, 
kaip ir galima buvo tikėties, 
susirinko pilna svetainė ir 
kuopa vėl turės gražaus pel
no.

Galima buvo pasigėrėti, 
kaip mūsų artistai, daugu
ma kurių yra rankpelniai, 
moka jsigilint į savo roles ir 
savo pajautimais, tarytum, 
persikelia į aną, taip nutolu
sią nuo mūs,, gadynę. Visi 
gerai lošė ir nei vieno negali
ma papeikti. Svarbiausios 
rolės — Magdalietės, Flavi
jaus, Judošiaus, Kunigo — 
ypač gerai buvo atliktos.

Socijalistai moka netik 
darbuotis politikoj, bet ir 
kelti teatrališką dailę.

.idsea’s ir Cambridge’iaus 
lietuviams.

Ant 18 d. sausio aš buvau 
pasižadėjęs kalbėti Chelsea 
ir * Cambridge’iaus lietu
viams, vienok savo prižadė
jimo neišpildžiau dėlei se
kančią kliūčių:

16 d. sausio išvažiavau į 
New Yorką su bendrovės 
reikalais ir dėlei tūlų aplin
kybių negalėjau Bostonan 
sugrįžti anksčiau, kaip pa- 
nedėly, 19 sausio. Todėl at
siprašau rengėjus ir visą su
sirinkusią publiką.

J. Neviackas.

’'Pranešame, jog 25 d. sau
sio, 2 vai. po pietų Lietuvių 
Svetainėje atsibus didžiau
sios prakalbos paminėjimui 
kruvinojo nedėldienio.

Bostoniečiai ir apygardos 
lietuviai privalo neužmiršti 
atsilankyti.

State House’n įnešta bi- 
llius,\kad degtinė būtų par
davinėjama tik galionais, 
bet zhe “pantemis” ar “pus
paikėmis”.

Mat, tie galionai turės iš
platinti blaivybę...

Bostono ligonbutyj mirė 
lietuvaitė L., kuri dar tik 
keli mėnesiai buvo atvažia
vus iš Lietuvos. Ją užkrėtė 
lytiška liga matrosas to lai
vo, ant kurio ji vyko Ameri
kon.

Tai jau ne pirmas tokis 
atsitikimas su lietuvaitėmis.

Naujas Bostono majoras 
p. J. Curley nori parduoti 
publišką sodną, kad sumaži
nus miesto skolas.

Daugelis smarkiai protes
tuoja prieš tokį užmanymą.

rombridge’iaus policis- 
gnagesiams pači

uos po 10c. ant die- 
... augiau.

Kam ir be to gerai, tai 
dar daugiau gauna.

DIENRAŠTIS
“LIETUVOS ŽINIOS”

jau pradėjo eiti iš Vilniaus.
“L. Ž.” jau pasižadėjo 

bendradarbiauti daug Lie
tuvos visuomenės veikėjų. 
Todėl “L. Ž.” bus kritiškai, 
rimtai nušviečiamas kiek
vienas mūsų tautos gyveni
mo apsireiškimas.

“L. Ž.” bus spausdinami 
įvairus feljetonai, didesnės 
originalės bei verstos apysa
kos ir tt.

“L. Ž.” — dienraščiui leis
ti organizuojami visoj Lie
tuvoj ir lietuvių apgyvento
se vietose geriausi kores
pondentai.

“L. Ž.” telegramos praneš 
žinių iš viso pasaulio.

“L. Ž.”, virtusios dienraš
čiu, bus žymiai padidintos.

Prie “L. Ž.” dienraščio eis 
nemokamas priedas “Aušri
nė” ir “Mokykla.”

“L. Ž.” kaina užsieny: 
11 rublių metams, norint 
gauti kasdien ir 8 rubliai no
rint gauti 2kart į savaitę po 
tris numerius. Amerikoje 
metams $6.00, pusmečiui 
$3.00, o norint gauti 2 kart Į 
savaitę —metams $4.30, pus
mečiui $2.15.

“L. Ž.” leidžia šėrininkų 
bendrovė. Šeras — 100 ru
blių. Šėrininkai “L. Ž.” 
gaus dovanai.

Nesivėlinkite užsisakyti ir 
kitiems patarti.

Adresas:
Vilnius, Semionovskaja 10, 

“LIETUVOS ŽINIŲ” 
REDAKCIJA.

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”, įvai
rių žinių, reikalingų ūkinin
kams, apie orlaivystę ir tt.

Amerikiečiai ras kalendo
riuj gerą straipsnį apie B. 
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.

, Geresnės progos jau 
nebus!

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

Taigi, kurie manot siųsti kam-nors 
aivakortę, pirkit jų dabar. Laiva

kortė yra gera per ištisų metų ir jūsų 
pasažieris galės važiuoti, kada tik jis 
norės.

čia paduodu laivakorčių kainas: 
Iš Tilžės per Roterdamu iki

Bostonui ...........................
Tilžės per Angliju iki Bos

tonui ................................
Libavos iki Bostonui .....

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

I,š Tilžės per Antverp iki
Bostonui .............................

Iš Tilžės per Bremų 6 paros 
didmariu ...................

Toliau gyvenanti klauskite

Naujos Mados .
GRAMAFONAi

VICTOR MAŠINOS
Nepailsit uercsties progos, kaip dabar atiduodu

$15 vertės mašiną atiduoda tik už $13

Iš

Iš

$44.59

$37.10
$36.75

$37.10

$56.39

$54.19 
laiva

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

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

arba
558 Broome St., New York.

Afi užtaikau Columbios gratnafonus su Hetuvlfi- 
komts dainomis, kurias išgirdą labai gražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainelė. Re
kordai yra padaryti stipriai ir gali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.

Jeipru norite turCti ircrą trramafonų, tai tuojaus 
rafiykit pas mane, o afi jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausia kainą. Jeigu nori mano katalio- 
Ro, tai atsiuskit Štampų už 2c., afi nusiusiu jumis 
didelj puiku katalogu, kuriame rasit visokiu ma
šinų su trobomis ir ba trubu.

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

Kreipkitės fiiuo adresu:

CHARLEY GRANECKAS,
28 Essex st., Athol, Mass

(a
2) « 
A9

*

Nauji Lietuviška

KRAUTUVĖ
Užlaikome, parduo

dame ir pa: gisome no
riau1 ia SIUVA M A S 
MAŠIN/iS, puikiau
sius Gvtiuir.r ir i i- 
tokius iii'U.ikuli- ’ vn 
instrumer' us. Vai
kinus krivi; l.uri, Ik.i- 
sikeli'is, visokius l.iik- 

>džius ir tam panašius d . I.'uod.’.mę 
•1.rijas ant visu muzikali: i.u instrumentu.

A. RAULUKAITIS ir J. (;U: jVAJN!3 
Lietuviui savininkai

310 Broadway, So. Boston, M~ss

Telephone So. Boston. 8-15 M

405 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

VuIundoK:

Nedeliomis iki 3 vid. po pi't.

M
K 
ft(i 
ft

HAMBURG-AMERICAN

Didžiausia Garktivhj Kompanija 
asaulyje. Turi 480 didžiijji| Laivų, 

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

HAMBURGO IR BOSTONO 
Niekados nereikia mainyti laivo, 

Į dešimts dienų iš porto j portą.

Kaip su bizniais Mass, 
valstijoj? Kongresmanas 
Treadway išsiuntinėjo 500 
laiškų biznieriams ir darbi
ninkams, užklausdamas, ka
da geriau ėjo bizniai, pernai, 
ar dabar šiuomi laiku.

Dešimtas procentas atsa
kė, kad biznis vienodas.

Dvidešimts septintas pro
centas atsakė, kad dabar 
daug geriau, negu prie Taf- 
to.

šešiosdešimts trečias proc. 
sako, kad dabar blogiau.

DIDELĖ SĄKROVA
Visokių lietuviškų,polskų ir rusų knygų, 
laiškams popierų, tikrų trejankų,geriau
sių britvų, puikų biznieriams kalendo
rių, la’krodelių, retežėlių, žiedų, špilkų 
ir kitų auksin:ų daiktų Reikalingi agen
tai. Knj gu kataliogų siunčiam gavus 
už 2c. štampų. (lT‘03 E)

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

PIGIOS PRLKHS
Trečiųjų Kajiitų ir Palubės.

Keliaudami 
traukt R’io

norėdami

11A M BU R(i-A M L RIC A N LINE 
607 Boylston Street, Boston, 

arba 41 Broadway, New York.

Atstovas L. R. Sullivan 
įnešė legislaturon, kad už
drausti šokti tango.

Gavome apyskaitą meti
nio darbavimosi 60 LSS. kp. 
Surengta 13 prakalbų, 3 pre- 
lekcijos, 9 diskusijos, 7 kon
certai, 7 teatrai, 9 vasariniai 
išvažiavimai, 1 ekskursija ir 
1 paroda.
Streikierius sušelpta $158,- 

75, kaliniams $11,13. Pini
gų ižde yra $298.74 “(nuo 19- 
12 m. buvo likę tik $28.76). 
Taigi, kuopa dabar turtinga. 
Narių turi 116.

Džiaugiamės kuopos vei
kimu.

PIRMUTINIS LIETUVIŠKAS

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

•Patariame visiems “Laisvės” skai
tytojams kreipties pas savuosius, pri- 
siunčiant savo augštumą, 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.
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18 d. sausio LSS. 60 kuo
pos buvo parengtos diskusi
jos ant temos: Kokia valdžia 
geresnė.— republikonų, de
mokratų ar socijalistų?

Sis klausimas buvo riša- 
^vvai, nes buvo at- 

’ ^tai, kurie 
J • • 'ia.

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

K. ’ siukaičio apysaka.- 
terų padėjimas bei 

d klausimas Evange- 
naštalų laiškuose —

Važiuokite į Lietuvą
WHITE STAR UNIJA

Tiesiog iš Bostono už pigiausių kainų ir 
didžiausiais laivais, ant kurty yra ge 
riaušių patarnavimas. Laivai išplaukia 
reguliariškai iš Charlestown’o ' (dalis 
Bostono). Atsikvieskite savo gimines

laivakortes ant White Star Linijos. Dėl' 
platesnių žinių k-eipkites į šias agentu 
ras:
Kompanijos Offisas, 84 State St., Boston
G. Bartaszius, 261 Broadway, So. Boston 
Polish Industrial Ass’n, 31 Cross St.
P. Bartkevicz, 877 Cambridge St., 

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

puiki

Parsiduoda forničiai.
Parsiduoda visai geri forničiai. 

Naudokitės proga, nes niekur tokių 
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, 242 W. Broadway 
(“Laisvės” red.) So. Be ‘Mass.

Muzikos Mokykla.
Panėdėliais, seredomis ir pėtnyčio- 

miąjpo num. 389 W. Broadway, So. 
Boston, Mass., o ketvergais po num 

A Moore St., Neighborhood Hotike, 
’’6, Mass. Mokina, ant Piko- 

u Cornet, Trambon, Sixapo-
• Composet musik. 

a - - * r '' ... T>

Paslapčių Atidengimas.
Ar žinai, kas tamstai yra užslėpta? 

Jei nori žinoti viskų, nusipirk tuojaus 
šitų knygų, kurių dar dabar galima 
gauti pigiai šitam trumpam laike (tai 
dovanos ant Kalėdų), kuri parodo vi
sų monininkų gudrybes nuo pradžios 
svieto iki šiai dienai, taip aiškiai ir su
prantamai, kad kiekvienas, kuris tų 
knygų turi, gali parodyti visokias štu- 
kas be jokių prietaisų. Ir taipgi ati
dengia visas paslaptis visų kazirninkų 
ir žmonių akių monytojų, su 50 viscT 
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, HI.

NAUJI IŠRADIMAI.
Kurių jokiam katalioge ligišiol 

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

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

Nauji Laiškai
Tik ką atspausdinom dau

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

Taigi pasiskubinkit su už
sakymais.

Viršminėti laiškai yra 
gaunami “Laisvės” krautu 
ve j e.

ruli muskulai n<>,ifn<
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F. Ali. Richtcr Co.
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LIETUVIŠKAS

WIL LIAM f. J. HOWARD

X'llic.:« 1 .1. Kavaliauskas

50. BOSTON, MASS.

1210 S. Broad Si, P’iiladdjibia, Pa
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) Serganti netrotykit laiko ir pinigų,bet tiesioji 
( kreipkitės ypatiškai arba laišku prie daktaro 
\ Stankaus, o apturėsite tikrą ir teisirj'.ą j*ydy- 
) iną. Atiuink skiiitytojau, joį Dr. Stankus yra 
) baigęs didesnį daktarišką mokslą, kaip tai: po 
J užbaigimui medicinos mokslo GARSIAME 
’ STEITAV1ŠKAME UNIVERSITETE, važia- 
? vo mokintis į POST GRADUATE MEDICI- 
INOS MOKYKLĄ, katra yra didžiausia ir jau 

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

0-«r GYDO luIGAS
) Nuo skaudėjimo strėnų,sąnarių rankų ir ko- 
; jų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reu- 
( mutizmo. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečia. 
) miĮ ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų ant > 
) veido ir kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidu- 
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: nereguliariškas mėnesines,skau
dėjimą strėnų ir paširdžių. Visokias vyriškas . 
ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą. 
Gydo ligas su Ii-'"'—‘i-—1- ’— 
ant £vi< 

liekars 
tu
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gyo 
ga'
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’•’■♦omis kokios tiktai yra 
as negalima išgydyti su : 
alaviinui pačių pacijen- • 
racijas. Turi savo loc- 
elektriškas mašinas dėl 
imo, su pagelba kurių • 
žmogaus kūną.
oniųuž išgydymą nuo ■ 
s siunčia toliau į kitus , 
Amerikoje, Kanadoje, I 
is. Visuomet kreipki- j 
ų ant tikro adreso talps < 

« Slankusi
Philadelphia, Pa.'

J.®®

is-ti receptus su didžiausia aty- 
:< žiūrint, ar tie receptui Lietu
ti- A:n •ri!:os dakia/u. Tai >’ie- 
tė IL lovišIt t a; tie! a Bostone ir 

iLtijoj. Gyduolių 
tik poattlyj varto-

Masspcl’iisi t 
galit g.'.ul.kol 
Limos. Galit

SawninkasK. SIDLAUSKAS
Broadway, l amp, c st.

Ik star. 21011 ir 21013.

DR

Žmogus jei kankinamas skausmais yra

ant skinu. Ar kenčiam skausmus Ronrn- 
tizmo, Neuralgijos, L'žsi;al(lj tiio ir t. t. 
tada’ pamėginkite pora sykiu sutepti su

F. Ad. RICHTER & CO., 215 Pearl st. New York. 
ant tint tflnk-erlu — cenkfe ajtihUiyailmtt

LOŠĖJAMS
J.‘tu išėjo antra laida tragedijos

“KERŠTINGA MEILE”
Veikalas labai žingeidus 

ir lengvai perstatomas.
Kaina 10 c.

Gaunama pas

J. STROPUS
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, stam?

-M

“ŠAKE
Ar Tamista skaitai juoky laikraštį °ŠAKĘ?” 
Ar tamista matei puikius paveikslus “Š AKĖTI”

Attil vienas Iš tų pulklųlų "Šakės” paveikslų, katras atvaizdina kunigų Ir ti
kėjimo vergą.

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

“ŠAKE” išeina sykį j mėnesį.
“ŠAKE” kainuoja tik 1 dolerį metams.
“ŠAKE” yra didelio formato 16 kos puslapių.
“ŠAKE.J’rtelr >a kun. Bimbos pamokslai, Beždžionės su žmogum 

pasikalbėjimas, pasikalbėjimas Dvasiško Tėvo su Dvasiška Motyna, 
Monologai, Kratiniai, Poezija, Beletristika, Švento Petro laiškai,Min
ifies, Korespondencijos ir šiaip smulkus dalykėliai. Adresuok:

AkP” 1607 INortli A.«Hl«ncl Avenue 
, CHICAGO, ILL.

si Geriausias Prietelis!
Tai žodžiai pačiiį žmonių išgydytų noo 

visokių ilgų!
Kaip jokios liekarstos ir visokį daktarai 
negalėjo pagelbėti, tai jus manę išgydet.

Garbingas Daktare! Jųsų būdas gy
dymo ir liekarsios labai geros, kad ma
no moteris net per tris mėnesius slrgus 
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 Ii o k arsi as suvartojo, tad tapo visai 
sveika ir daugiau liga neatsinaujina, 
Už tokį tikra mokslišką ir pasekmingu 
gydymu visiems Tamistų vardj ap
skelbiu. Tu esi goriausias prietelis.

Pasiliekame dėkingi.
Klemensas ir Ona Stefonavičial, 
1418 Brynmower, Scranton, Pa.

Kaip nieks neįstengė, tai Ph. M. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laike!
Malonus Tamista! Kad išgydčt kosėjimą, skropliavimą ir sunkumu ant 
krutinės pasekmingai, teip lygtai tik Jiįs įstengiate išgydyti, nuo ligos iŠ- 
bėrimo ant. odes spuogais ir niežėjimo; kili gydytojai per du metu nesura
do pagelbos. Už jūsų teip gerą gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu Sim
la kanų ačiū. Su guodono, A. Galmanas, Box 36, Bonne Terre, Me.

Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St., Worcester, Mass.
Mr. M. KOLIAGA, Box 192, B .swell, Pa.; Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Cente 
Si , Freeland, Pa. Teipat išgydyti nno visokiu paslaptingų ligtį, kurii, 
jokiu bt:-lu negalima sutalpinti. , ,

ĮS J T t.H VKLT, kad slaptybės ligtį saugiai užlaikoma, visada.
Phil. M. tU nikus, turi m t kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 

laike pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro experamentu ant sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią,.ne t medaliu apdovanotas. To
ki., m jau tik galima tikėti.

PrlvatlškoJ LA3ARAT0RIJ0J Ph. AI. Ktlnlko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam 
liekarstas iš šviežių gvamntuotų modikameut i, seniausių ir naujausių išradimų, Variuos 
tik .iukščiausias.mokslas išrado pagelbai Žmonių.

KAD ESI NESVEIKAS,
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savo lig j, bei nesveikumus lietuviškojo kalboje kas kenkia, 
c tiko kmiaptui ’ i tikriįpagelbą sveikatai kaip t ūksiančia i, kurie jau džiaugiasi ir dėka- 
via, nes < i na i i- gydo i r tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenė- 
jusias ligas nuo si.sudėjimo: p šiuose, rankose, kojose, sąnariuose,krūtinėj, strėnose, gal- 
vos, šou išbėrimai spuogais nuo blogo ir nvi ystb kraujo, nuo saužagystės sėklos nubėgi- 
n ... nusilpnėjimo, vidurių nedirbitno, užkietėjimo,slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bal
ni"-;, s ilpno i r sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų Ilgų. Širdies, kepenų, ink
s'.;, -lipnų pi uči i, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, neini- 
g.is, iv-mriL, ao - petit., be peilio be jjaus’ymo be n pa racijos, bet su Nekarštom*, kurios 
tu'..-tančius i'gy. -. Telpat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ilgų, 
kurios užpuola \ lininiui žmonių, V YRU ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagelto* 
i<i>o daktaro, vis Ja adresuok arba ateik po šiuo adresu:

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

VALANDO ’: nuo W iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 8. Utarn. ir Pėtny 
čiomis nuo0 iki g vak. Reikuh-uklt nuo KUniko dovanai ir skaitykit knygų „Daktarn*

Z ......... ...

Hr" J 4|'
Išsi^i.'ui. k šiandien tiktai 
vienų dolerį, o apturėsi 
Edmundo Steponaičio raš
tų knygų, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuvilka- 

ųjy mūsų jaunųjų rašytoją,me name. Sti ponaitis I uvo viet
kurie duoda mums pradžių grynos literatūros sriovei, kurty visy pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos; visuomenės sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos.

Tąjį daily poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai UŽ 1 dol. pas

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

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

TRIS GEROS KNYGOSt «

Naujausios Dainos ir Eiles
Apie 80 visokiy daineliy. Kaina 2Oc

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

MEILES karštlige kny«elft apfe
meilę............................................................................... • ••

Imant visas tris sykiu, atiduodam už Hr
Pinigus siuskit pačio*ženkleliais iiao

J. STROPUS
6 Lorin < •-..




