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IV Metas

Naujas Wilsono žygis.
Wilsonas jau paskelbė 

kongresui apie naują savo 
sumanymą — reguliavimą 
tinstu ir smarkesnes dėl jų 
bausmes už teisių peržengi
mą.

Tai trečioji — iš sumany
tųjų Wilsono reformų.

Pačtos šposai.
New Yorko pačta atsisakė 

išsiuntinėti vasario mėnesio 
numerį laikraščio “Metro
politan”, nes jame buvo pa-

Bedarbes merginos orga
nizuojasi.

New Yorke organizuojasi 
bedarbės merginos. Jos jau 
turėjo organizatyvišką susi
rinkimą.

Sinclairis kritikuojamas

Socijalistas Sinclairis, kri
vis kreipėsi į jauną milijo
nierių Astorą, melsdamas jo 
sunaudoti savo milijonus dėl 
socijalizmo reikalų, susilau
kė gana aštrios kritikes. 
Ypač smarkiai jį užėmė M.

tūros Povilo Manshupo, ku
ris laimėjo pirmą dovaną pa
rodoje Designe. Mat, išra
do, kad tas paveikslas ne- 
morališkas.

Tik paliepimas iš Wa- 
shingtono atmainė parėcfy- ' 
mą. 1

Specialistai areštuojami.
Iš St. Louis, Mo. “Laisvei” 

rašoma:
Šio miesto valdžia pradėjo 

gaudyti stebuklingus “gydy
tojus”. Detektyvai surado, 
kad jie labai plačiai tuština 
vargdienių kišenius. 15 d. 
sausio tapo suareštuota ke
turi tokie “stebukladariai.”

Dabar eina labai platus 
tyrinėjimas tarp jų ir ligo- 1 
nių, kuriuos neva gydė. 
Prašoma, >kad apgautieji 
atsišauktų į miesto valdžią.

Apie tai mums praneša A. 
Mitkus, nurodydamas, kad 
su tuomi reikia kovoti. Kaip 
žinoma, savo laiku ir Chica- 
goje subrusta su jais kovoti.

1

Daugiau pinigų — dau
giau vestuvių.

Detroit, Mich. Kad žmo
nės neapsiveda dėlei stokos 
pinigų, parodo šitas faktas: 
kaip tik Fordo Co. darbinin
kams pakėlė algas iki 5 dol. 
—tuojaus pereitoj savaitėj 
apsivedė nemažiau, kaip 50 
darbininkų. Jie sako, kad 
dabar išsigali užlaikyti na
mus ir pačią.

Antrasai teismas dėl so
cijalistų dienraščio.

Milwaukee, 18 d. sausio. 
Kaip žinoma, “Milwaukee 
Leader” buvo nubaustas pir
muoju teismu net ant $17,- 
500 už tariamą apšmeižimą 
tūlo miesto klerkos. Dien
raštis reikalavo antrojo teis
mo. Antrasai teismas atsi
bus neužilgo.

“Antįs” priešingos mote
rų teisėms.

“Antisufragistės” (vadi
nasi, sufragisčių priešės. 
Dėl trumpumo anglų spau
da vadina jas “antis”, o lie
tuviškai išeina antįs. Joms 
tas vardas pilnai ir pritin
ka.) nutarė kuosmarkiausia 
kovoti su tomis moterimis, 
kurios reikalauja lygių bal
savimo teisių.

Jomis vadovauja atžaga
reiviai - vyrai iš demokratų 
partijos.

Sun Yat Sen vieši pas sa
vo dieduką.

San Francisco. Įkū.ėjas 
Chinijos republikos dakta
ras Sun Yat Sen ir vėl yra 
ištremtimi! iš savo tėvynės. 
Jisai vieši dabar pas savo 
dieduką San Francisco.v

Klek narių turi Amerikos 
Darbo Federacija?

Washington, D. C. Ameri
kos z<Darbo Federacija per 

kutinius tris mėnesius 
o 174,139 ' naujus narius, 
aviso dabar prie Federa- 

priderg, 2,114^91 žmo-

Socijalistams nėra reikale 
kreipties prie milijonierių ir 
rašinėti jiems santimentališ- 
kus laiškus.
Organizuojami rūdos mai

nų darbininkai.
Minnesotos ir Michigano 

valstijose pradėta smarkiai 
organizuoti rūdos mainų 
darbininkus. Tikimasi, kad 
greitu laiku kils dideli strei
kai rūdos distriktuose ir ko
von išeis 45,000 darbininku. 7 C

Kiaušiniai iš Chinijos.
Šeši šimtai “keisų” kiau

šinių iš Shanghai (Chinijos) 
atgabenta į San Francisco.

Antrasai Schmidto teis
mas.

A. n trasai Schmidto teis
mas jau prasidėjo. Iš Vokie
tijos yra atvykę jo tėvas, 
motina ir sesuo.

Meldžiasi, kad laimėtų 
blaivininkai.

Little Rock, Ark. Visame 
Arkansase babtistų bažny
čiose laikomos pamaldos, 
kad tik rinkimuose laimėtų 
blaivininkai.

Riek žuvo Pennsylvani- 
jos kasyklose?

Harrisburg, Pa. 1913 me
tais Penn. kasyklose užmuš
ta 1,141 žmogus.
Paderewskio nervai suiro.
Garsaus lenkų pianisto 

Paderewskio, kuris dabar 
koncertuoja p^ šią šalį, ga
lutinai suiro nervai.

Jisai vis bijosi kokio tai 
keršto ir jį saugoja detekty
vai. Mat, Paderewskis yra 
didelis žydų priešas ir davęs 
daug pinigų vijimui žydu iš 
Lenkijos. Dabar jisai bijo
si keršto ir jo nesveikoj vai
dentuvėj kįla baimė už jo 
gyvastį.

Ateiviai lapkričio men.
Washington, D. C. Lap

kričio mėn. 1913 m. į Suv. 
Valstijas pribuvo 104,671 at
eivis. Tuo tarpu, užpereitais 
metais ta patį mėnesį pribu
vo tik 94,739.

Dar apie billių prieš at
eivius.

Prezidentas sako 
bus padarytos tam tikros se
sijos, kur billiaus šalinin
kai ir priešai galės išreikšti 
savo nuomones. Tiktai tuo
met, išklausęs abiejų pusių, 
Wilsonas žinosiąs, kaip tu
rįs daryti, tai yra, pasira
šyti, ar nepasirašyti po bil- 
lium.

Unija rūpinsis bedarbiais.
Darbo federacija Illinois 

valstijoj išleido atsišauki
mą, kviečiantį remti bedar
bius. Ant visų unijistų, 
kaip manoma, bus uždėti 
speciališki mokesčiai.

Streikas lenkų artistų.
Chicagos lenkų teatre 

“Kosciuszko” prasidėjo arti-
• stų streikas. Jie reikalauja 

unijos pripažinimo. Bosai 
nesutinka ir susikvietė ske- 
bų.

Tai, mat, ir “tautos” keli- go 
mas!

JAMES I.ARKIN.

James Larkin, revoliucijo
niškas Airijos darbininkų 
vadovas, įgijęs visasvieti- 
nį populiariškumą laike pa
starojo Dublino streiko, ku
ris visą pusmetį tęsėsi.

J. Larkin yra pasirengęs 
atvykti Amerikon, vienok 
mūsų i mm i gracijos viršinin-

ti.
Gelžkcliečių streikas

Gelžkeliečių streikas Por
tugalijoj smarkiai išsiplėtė. 
Jame dalyvauja veik visų 
gelžkelių šakų darbininkai.

2,1 d. sausio Lisabone sua
reštuota 200 streiko vado
vų. Todėl valdžia ir galinti 
girties, jog streiko jau nebė-

Išduoti paliepimai suareš
tuoti dar 400 streiko vado
vų.

Tai matot, kokia teisybė 
jaunutėj Portugalijos repu-

aikė ir Bostono kardinolas, 
airis, suprantama, taip-pat 
nenori atsilikti nuo’ savo 
draugų.

Sutartis su Šveicarija.
Tarpe Suv. Valstijų val

džios ir Šveicarijos valdžios 
padaryta sutartis, sulyg ku
dos tarpe abiejų šalių nebus 
karių, bet visus kivirčius iš- 
riš arbitracijos komisija.

žydų universitetas.
Kadangi žydus studentus 

(daugiausia iš Rusijos) pra- 
dėj) vyti laukan ne vien iš 
Vokietijos, bet ir iš Šveicari
jos universitetų — tat tarpe 
žydų vadovų kilo sumany
mas įkurti nuosavų univer
sitetą.

Sakoma, jog ir iš Italijos 
universitetų ketinama pra
šalinti žydus.

čechijos socijalistai.
Draga. — Tik ką atsibuvo 

suvažiavimas Čechijos soci- 
jalistų (seperatistų). Pasi
rodė, jog organizacija turi 
14,180 narių, kuomet prįeš 2 
metu tik trečdalį tiek narių 
turėjo.

Čechijos socijalistų koo
peracijos padarė praeitais 
metais biznio ant $1,400,000.

Dar dėl Dublino streiko.
Jau pereitame’ “Laisvės” 

N-ry pranešėme apie pasi
baigimą didžiojo Dublino 
(Airijoj) dokų darbininkų 
streiko. Pasirodo^ kad ka
pitalistai daugiau laimėjo, 
negu darbininkai.

Anglijos unijos jau seniai 
ragino dubliniečius taikin- 
ties. Ir buvo progų susitai
kinti ant parankesnių sąly
gų, negu dabar kad yra.
Chinijos parlamento kapas.

RUSIJA LIETUVA

kad

Naujas generališkas strei
kas Afrikoj.

Londonas, 22 d. sausio. 
Sulyg pranešimo “Daily 
Mail”, naujoji unijų taryba, 
kuri išrinkta vieton seno
sios, suareštuotos — išleido 
atsišaukimą, kviečiantį prie 
naujo generališko streiko.

Londone gauta žinių, jog 
pietų Afrikoje norima įkur
ti t'krai darbininkiška repu
blika, kurioj nebūtų išnau
dotojų. Ant kiek tos žinios 
teisingos, sunku suvokti.

Oras Europoje.
Pastarame taikė oras Va

kari Europos rytiniame 
krašte pasirodė labai žmog- 
priesis. Nuo Skandivanijos

niuose siautė smarkios pus- 
nįs, jūrose audros, kalnuo
se ritosi lavinos. Pertrauk
tos susižinojimų įtaisos, ap
sunkintos kelionės. Tarp 
Belgijos ir Francijos per
traukta susikalbėjimas tele-z 
fonu, o telegrafas tik didelė
mis alkūnėmis gali žinias 
pranešti. Nuo pusnių, au
drų ir lavinų žuvo daug žmo
nių.

Švedijos karaliaus kalba.
Kad Švedijos karalius sa

vo kalboj prieš parlamentą 
pasirodė esąs moterų teisių 
lygybės šalininku — apie tai 
jau “Laisvėje” minėta.

Bet jisai neužmiršo ir apie 
apsiginklavimus. Tuo tikslu 
norima pakelti mokesčiai.

Sena giesmė, kurią kiek-- 
vienas karalius gieda.

Kardinolams darbymetė.
Kaip tik popiežius pasi

priešino šokimui tango, tuo- 
Jaus visi Italijos kardinolai, 
vienas po kitam, išleido ap
linkraščius, kuriais uždrau
džia savo avelėms šokti tan-

Panašioj dvasioj prakalbą

mėnesiai, kaip faktiškai ne
egzistuoja Chinijos parla
mentas, vienok dabar prezi
dentas išleido oficijališką 
pranešimą, kuriuom parla
mentas panaikinamas.

Dabar Chinijoj šeiminin
kauja veidmainys preziden
tas Yuan Chi Kai ir vadina
moji provinciališka taryba.

Vyskupas gavo mušt.
Golatinos mieste (Itali

joj) vyskupas aplankė baž
nyčią. Socijalistai ir repub- 
1 ikonai užpuolė ant vyskupo 
su lazdomis, kuris su savo 
sekretorium turėjo pasislėp
ti zakristijoj. Tasai vysku
pas laike rinkimų leidęs bal
suoti už pirmeivį.

Net parlamento atstovas 
areštuotas.

Johanesburge (pietų Af
rikoj) taip pablogėjo daly
kai. kad areštuotas G. Gres- 
well, darbininkų atstovas 
vietiniame parlamente.

Numirė laisves mylėtojas.
Paryžiui mirė žinomas po

litiškas rašytojas Francis de 
Pressense 60 metų. Jisai bu
vo prezidentas draugijos 
“Žmogaus tiesų” ir užstoda
vo už visus nuskriaustuo
sius.

Apsivedė ir pasikorė.
Laleze (Vokietija). Tūlas 

Sitko, 21 meto amžiaus, ap
sivedė ir pasikorė už 24 va
landų po apsivedimui.

Francijos įtekme.
Francija didina 

ką Graikijoje. Žj 
didinta teisės Fra 
reiviškosios misi j o; 
vedėjas generolas 
ruošia Atėnuose 
korpusą, būsiantį 
visiems vietiniai! 
riams. Cydoux gj 
ryti įtaką ir į visą 
armiją.

M. Gorky grįžta Rusijon.
St. Peterburg, 18 d. sau

sio. Pagarsėjęs ant viso pa
saulio rusų rašytojas Ma
xim Gorky, kuris yra soci
jalistas ir didelis darbininkų , 
draugas (nes ir pats kilęs iš 
darbininkų) — grįžta Rusi
jon. Valdžia jam pavelyjo 
grįžti. Jisai Rusiją aplei- 
do 1905 metais po kruvinų 
skerdynių Peterburge.

Sakoma, kad Gorkio svei
kata žymiai pasitaisė, kuo- ' 
met ligoje jį slaugino jo tik- : 
roji žmona. Mat, jis buvo 
su ja persiskyręs ir gyveno 
su Andrejevą.

%

švedai bijosi caro.
Berlynas, 18. d. sausio. 

Švedijos visuomenė bijosi 
caro antplūdimo. Mat, ta 
maža šalis neturi tiek spėkų, 
xad užlaikyti didelę kariu- 
menę. Ypač caro valdžia 
meilytų užimti šiaurinę Šve
dijos dalį, kuri susisiekia 
su Finliandija.

Švedų valdžia pagavo ru
sų šnipų ir manoma, kad ca
ras žino daug kariškų Švedi
jos paslapčių.

Darbininkų protestai.
Dūmon įneštas naujų įsta

tymų sumanymas dėl laik
raščių, knygų, arba, kaip 
sakoma, spaudos. Darbi
ninkų spauda ir dabar var
žoma labiau, negu kiti laik
raščiai, o sulyg naujų įsta
tymų ji bus dar labiau su
varžyta. (Savystovių, nepri- 
gulmingų valstiečių laikraš
čių rusų kalba dar nėra). 
Susipratę didelių miestų 
darbininkai dažnai protes
tuoja prieš savo spaudos 
varžymą. Šiomis dienomis 
Vilniaus darbininkai surašė 
protestą prieš savo spaudos 
varžymą ir nusiuntė Dūmon 
s.-dem. atstovams.

Pasiutusi kate.
Kostromos gub. pasiutusi 

katė apriejo viename sodžiu
je 17 žmonių. Aprietųjų ne
buvo kam gydyti, todėl jie 
visi pasiuto; 3 jau mirė.

Monopolio pelnas.
Nuo 1 d. sausio iki 1 d. 

rugsėjo, t. y. per 8 mėnesius, 
žmonės sumokėjo už degti
nę 559 milijonus, 194 tūks
tančius rublių, arba 57.mil. 
237 tūkstančiais daugiau, 
negu pernai per tą patį lai
ką. Išviso žmonių išgerta 
65 mil. 344 tūkstančiai 422 
viedru degtinės, arba beveik 
7 mil. viedrų daugiau, negu 
pernai. Jeigu visą tą išger
tą degtinę supilti vienon vie
ton, pasidarytų ežeras, ku
riuo dideli garlaiviai liuosai 
plaukiotų.
Nauji įstatymai Suomijoj.
Viborgas. Naujai išleis

tieji įstatymai Suomijoj apie 
lygias suomių ir rusų gyven
tojų teises ne visur pildomi. 
Rusų valdžia už šių įstaty
mų nepildymą nubaudė ga
na daug Suomijos valdinin
kų. Šiomis dienomis tapo 
patraukti teisman Viborgo 
magistrato nariai: V. Erbo- 
nas, K. Godienchielmas ir V. 
Vuorinenas.

♦

Pravoslavų liturgija lie
tuvių kalba.

Pirm trijų metų Vilniaus 
audos komiteto narys Ja- 
ševskis pradėjo . darbui 

ties, versdamas lietuvių kal- 
n ir rengdamas spkudon 
nvnalnvu liturgiją.

Dar apie vėtras ir sniegy
nus.

Pat pereitų metų pabaigo
je Lietuvoje siautė baisios 
audros ir pusnynai. Taip 
dėjosi visoj Europoj. Perei
tame “Laisvės” N-ry įdėjo
me žinių iš Žemaitijos ir Ma
rijampolės apie audras ir 
smarkią žiemą.

Iš Plokščių (Naumiesčio 
oav.) mums praneša: 28 ir 
29 gruodžio siautė didžiau
sia vėtra. Išlaužė daugybę 
medžių giriose ir sodnuose. 
Sugriovė daug namų. Viso
je Naumiesčio apygardoje 
padaryta daug nuostolių.

Iš .Jezno .(Trakų pav.) 
“Vilčiai” rašo:

Naktį iš gruodžio 28 d. š. 
m. mūsų apielinkę taip-pat 
apjankė tas didysis viesulas, 
Juris visoje Lietuvoje prida
rė tiek daug blėdies. Ir pas 
mus miškuose ir sodnuose 
išvartė ir išlaužė medžius, 
nuplėšė nuo triobų stogus, 
visai suardė daug kluonų ir 
tvartu, — vieno ūkininko žu- 
vo 4 karvės ir du metiniai 
kumeliukai.
Lietuvos pajūris aplietas 

vandeniu.
Baltijos jūra išėjo iš kran

tų ir užliejo visą žvejų 
pajūrį, taip vadinamą pama
rį. Ypač daug vandens už
varęs paskutinis smarkusis 
viesulas, kuris siautė naktį į 
gruodžio 30 dieną.

Žuvo ir keli žmonės. Po 
pievas ir laukus reikėjo val
timis irstyties. Vanduo su
naikino visas pajūriečių dar
žoves, bulves ir šieną. Kaip 
rašo “Nauja Lietuviška Cei- 
tunga” (iš Tilžės), tai elniai 
ir stirnos, kuriu ten dar te- 
besama, plaukiojo per van
denį, jieškodami sausos vie
tos.

Nuostoliai dideliausi. Ne
laimingiems pamariečiams 
jau renkama aukos.

Nubloškė ant kranto 
laivę.

Audra, aplankiusi šiomis 
dienomis Lietuvos ir Kuršo 
pajūrį, nubloškė krantan lai
vą “Kurzemmel” drauge su 
žmonėmis. Esą, sako, auku.
Dvarai iš lenkų rankų slysta

“Laisvei” prisiųsta iš Vil
niaus sekančių statistikos 
žinių:

Užpereitais metais dvar
ponių bankas išdavė rusams 
daugiau nei pusantro milijo
no rub. paskolės pirkimui 
dvarų iš lenkų rankų Lietu
voj ir Guduose. Jau, ačiū tai 
paskolei, rusai įgijo žemės 
net už du milijonu rublių.

Per paskutinius 18 metų, 
lenkai pardavė žęmės už 31 
milijoną rublį#

hTkaledininkai.
š Žemaičių Kalvarijos ra

šo “L. Ūkininkui”: -
Kaip tas svietas ištvirko, 

tai neduok, dieve. Randasi 
jau ir tokių nedorėlių, kurie 
ir kalėdninkus (dešimtinių 
į ieškotojus) pradeda rūgo- 
ti. Kam, girdi gavę dešim
tinę (ar “kalėdas”, kaip sa
koma), nesiklausę grobsto 
vienam duonos kepalą, ki
tam kalakutą, trečiam cibu
lių (svogūnų) vainiką. T?’ 
nemalonu klausyties tol 
bedievių kalbos! Gird’ 
tais metais lai važ’” 
vienas kunio'“” 
tų sėb**"

Jakavičius “užvajavojo” 
Pakuršę.

Kauniškė “Vienybė” de
juoja, kad bedieviškasis bo- 
gomazninkas p Jakavičius iš 
Rygos su savo “Rygos Nau
jienoms” užkariavo visą Pa- 
airšę. Žmonės ten daugiau
sia skaito tą bedievišką laik
raštį.

Bėda tiems kunigėliams!
Apaštalai su abrozais.

Ve, kokią žinią atradome 
“Rygos Naujienose”:

Pernai buvo klerikališ- 
<uose laikraščiuose apskelb
ta, jog reikalingi vaikinai 
)rie inteligentiško užsiėmi- 
no. Žinoma, nemažai tokių 
k vai šių atsirado. Tad kuni
gų sukviesti į Kauną, turėjo 
oereiti kursus, kaip tamsus 
žmonės išnaudoti ir tapo pa
leisti į Lietuvą su abrozais, 
vertais kelių kapeikų, už ku
riuos rinko po 4 rublius. 
Mat, ne už abrozus taip 
brangiai ima, bet už atlaidus 
prie jų pridėtus. Tai mat, 
jau vėl atėjo tie laikai “in
dulgencijų” pardavinėjimo, 
tik kitokioj formoj.

Jaunimo draugija.
Nemunėlio Radviliškio 

jaunimas, susitvėrė į ‘žvaig
ždės’ draugiją, šviečiasi, 
steigia knygyną. Kai-kurie 
jų paaukavo knygų, įvairios 
pakraipos laikraščių. Na
riais, pasak, Pamiškiečio, te
gali būt tik blaivininkai. 
Užtat tamsesnis jaunins 
jų nekenčia ir net visa1’ 
šmeižia. Bet susipratę 
nimas to nežiūri, savo Zv. 
padaryti ir tikisi, kad laikui 
bėgant teisybė viršų paims.

Dar vienas šundaktaris 
Šiauliuose atsirado.

Kiekvieną turgaus dieną 
vaikščioja po turgų dar jau
nas žmogelis, miestiškai ap
sirėdęs. Ypač sukinasi apie 
moteris, sėdinčias su viso
kiomis, būk tai “vaistingo
mis” žolėmis, “pamačlyvo- 
mis” nuo išgąsčio ir kitų ne
išgydomų ligų. Minėtas 
šundaktaris įkalbinėja mo
terims, kad tas “pamačly- 
vas” žoles neštų pas jį, kai
po daktarą, kuris tomis žo
lėmis išvarąs visas ligas iš 
žmogaus kūno. Girdi, Šiau
lių daktarai visas ligas suva
ro į vidurius, o jis išvarąs 
laukan. Kiek čia Šiauliuose 
tų šundaktarių gyvena — 
baisu kiaušy ties: visokie 
girtuokliai, subankrutiję 
poniukai, nusigyvenę “či- 
nauninkai”, visokios buv. 
gaspadinės, visokie Juozapė
liui, Antanėliai. Visi tie 
šundaktariai įkalbinėja tam 
siems žmonelėms, kad neitų 
prie tikrų daktarų, kad, gir
di, daktarai tiktai sergan
tiems ligas į vidurius suva
ro. Bet, stebėtina, kad kaip 
tik jie patįs suserga, tuoj 
puola prie daktarų.

šių metų sėja.
Vilniaus gub. valdyba su

taisė statistiką šių metų žie
mos javų sėjos. Pasirodo, 
kad šiemet užsėta Vilniaus 
gubernijoje: valstiečių lau
kų 376,557 dešimtinės (per
nai buvo 368,866 deš.) ir 
dvarininkų laukų — 24p ° 
deš. (pernai 244 °' 
tiečių užs?y 
ma»
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pifitaikinta Masca- 
:ka.

Nuo vyrų galvų nuker
pami plaukai vartojama da
rymui tam tikrų koštuvų, 
per kuriuos košiama įvairus

Pirmos bevielinės telegra
fo vielos tapo nutiestos 
1850 metuose, tarpe miestų 
Dover — Anglijoj ir Calais 
•—Franci jo j.

Kaip

»
&
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. iiKincio airio 
Dublino arcivyskupui

(Iš “London Labor Leader” vertė T. Klevelis.)

Nuo red. Vis daugiau 
tikinčiųjų žmonių prade
da suprasti, jog bažnyčia 
vergauja valdžiai ir kapi
talui. Didiejie streikai 
Airijoj dar kartą parodė, 
kad įtekmingoji ir galin
goji tos šalies dvasiški j a 
nepritarė streikieriams, 
bet keikė juos. Kada 
streikierių vaikučius Ang
lijos darbininkai norėjo 
atsiimti pas save, pri
glaust ir pavalgydyt juos, 
tuomet dvasiškiai perkū
nus svaidė ant tėvelių ir 
vaikučių galvos. Ji ėjo 
ant laivų, kurie turėjo nu
vežti vaikučius Anglijon, 
ir neleido jų vežti, būk tai 

- dėlto, kad jie paklius į ere
tikų rankas.
Mano viešpatie! Aš gi

miau, tapau pakrikštytas, 
priėmiau pirmą komuniją ir 
birmavonę Dublino diecezi
joj. Aš paeinu iš senos ai
rių giminės. Mano bendra
vardis XIV šimtmety buvo 
Dublino vyskupu. Aš nesi- 
gėdžiau savo tikėjimo ir tau
tos, bet tavo pasielgimas su 
bėdinais, . badaujančiais 
Dublino streikierių vaikais 
ir tavo niekšiškas ir nekrikš
čioniškas įžeidimas mielašir- 
dingų Anglijos žmonių už
gavo mane. Anglijos miela- 
širdingi žmonės norėjo iš
gelbėti tuos mažiulėlius iš 
tos žiaurios govėdos rankų.

Kągi tu padarei?
Tu sau ramiai sėdi ant ar- 

civyskupo trono ir užsiganė
dinančiai žiūri ant tų drau
gijinių santikių, kurie vieš
patauja suvienytose kara
lystėse (taip vadinasi Angli
ja, Škotija ir Airija nuo 1 d. 
sausio 1801, kada įėjo veik- 
mėn įstatymiškas susivieni
jimas. Prierašas vertėjo). 
Pn ^vvdu jūsų bažnyčios per 

Mus 50 metų, žmonės 
inoralizuoti ir gyvu- 

paversti. Tiktai ketu
rių profesijų žmonės yra vi
same kame pertekę. Tai ku
nigai, karčiamninkai, polici
ja ir profesionaliai politikie
riai. Didžiausios žmonių 
minios buvo užhipnotizuo
tos, dvasiškai ištvirkintos ir 
brutališkai prislėgtos. Pa
sekmė to viso yra - tai, kad 
Dublinas (Airijos sosta- 
miestis), besirandąs tokioje 
puikioje vietoje, šiandien 
smilksta, apleistas purvais 
ir prostitucija. Ši gi, pasta
roji (prostitucija), stačiai 
paeina nuo baisiai menkų 
algų, kurias moka tos dievo- 
baimingos-dūšios, ant kurių 
tu, viešpatie, neturi valios.

Tuos karčius teisybės žo
džius aš priverstas tarti, 
nors tatai būtų ir priešinga 
bažnyčios drausmei. Prieš 
mūsų akis pasibaisėtini fak
tai. Kruvinos ašaros bėga, 
kada męs skaitom Dublino 
sveikatos komisijos praneši
mą. 9,000 žmonių gyvena po 
šešis viename kambaryje, o 
6,000 žmonių net pcT7 kam- 
baryje.Pagalvok, mano vieš
patie, apie tai! Vyrai, mo- 
terįs, vaikai, mergaitės, vi
rimas, valgymas, nusirėdy- 
mas, apsirėdymas, atlikimas 
prigimtų reikalų — viskas 
vienam kambary! Sveika
tos viršininkas priminė apie 
tai, bet tau tas nerūpi. Nei 
tu, nei tavo juodoji gauja 
neištiesėt rankos išgelbėti 
tuos nelaimingus kūdikius iš 
to prakeikto, purvino nemo
rališkumo, kuriame privers
ti gvyenti 15,000 nelaimingi) 
Dublino gyventojų. Bet už- 

ius balsai guviai iš- 
-:i'”čius iš malonių 

’"mgstowne 
/T^ada

Devyni metai ken
tėjimo ir kovos.

no alginių vergų jau sukelta. 
Pančiai jau nuimti nuo Dub
lino darbininkų nebus uždėti 
atgal.

Buvo galima, jog laike šio, 
paskutinio, sujudimo Dubli
ne būtum patapęs vadovu ir 
apgynęs darbininkus. Bet 
ne! Tu sėdėjai ramus savo 
palociuje, kaip Achiles sa
vo šėtroje. Bažnyčia netu
rėjo jokio ryšio su bėdinais.

Jūs priešinotės badaujan
čių vaikučių laikinam ati
davimui į dorus mielaširdin- 
gų žmonių namus, vyriausia 
dėlto, kad jie, nugabenti 
Anglijon, galėjo patekti pas 
nekatalikus, arba ir jokio ti
kėjimo nepriimančius žmo
nes. Mano viešpatie! Aš 
pažįstu daug iš tų žmonių y- 
natiškai, bet aš tvirtinu, kad 
jie visi turi žmoniškesnį ti
kėjimą, visuomeniškesnį, 
kiltesnį ir panašesnį į Kris
taus skelbiamą mokslą —ne
gu" tas, ką jūs skelbiate žo
džiu ir darbu. Jie turi tikė
jimą žmoniškumo, kuris di
desnis, negu sekta, garbes
nis, negu dogma ir daugiau 
orisilaikąs žmogiškumo, ne
gu draugavimas su gauja 
galingų užmušėjų.

Tasai atsitikimas, jog Bri
tanijos darbinikai atėjo su 
nagelba dubliniečiams, yra 
natvirtinimas, jog abiejų ša
lių demokratija vienijasi dė 
oažangos reikalo. Ir jūsų 
nepamatingas paniekinimas 
jų pagelbos lygus maištui 
nūsu politikoje. Airijos 
darbininkai, kovodami už 
ekonomišką ir politišką lais
vę, turės prisiminti O‘Con- 
lelio išsitarimą: “męs imsi
me mūsų religiją iš Rymo, 
bet jau neimsime politikos. 
(Religijos žmonės visuomet 
kišasi į politiką ir atmetimas 
jų politikos, nuosekliai el- 
gianties, turėtų paraginti 
atsimesti ir nuo jų religijos. 
“Laisvės” Red.)

Mano viešpatie! 
ūnksma, kad ant degančio 
vidury marių “Volturno” 
icbuvo airių-emmigrantų ir 
tamstos. Tikrai jie visi bū
tų sudegę ar prigėrę, nes 
jūsų ekscelencija ne
būtum velijęs gelbėtis mote
rims ir vaikams ant gelbėji- 
mos valtelių,kadangi ten ga- 
’ėjo būti nekatalikų. O aš 
vely pasiduosiu, kad mane 
gelbėtų bedievis, o ne kac 
suėstų ryklė. Aš vely val
gysiu bulvių lupynas su by 
kokiu iš tų mandagių žmo
nių, negu sėsiuos prie stalo 
imperatoriškam viešbuty su 
katalikišku Murphy.

Mūsų bažnyčia visuomet 
ėjo ir tebeeina su galingai
siais. 43% iš tų, kurie mirš
ta Dubline, miršta pavargė
lių namuose, ligonbučiuose 
irba pakvaišėlių namuose...

Priminsiu jums, ką para
šė Leonas XIII savo veikale 
apie socijališką klausimą: 
“Jeigu męs pažvelgsime da
bar į išlaukinius (ne dvasiš
kus) ir kūniškus dalykus — 
tai svarbiausia yra gelbėti 
bėdinuosius iš žvėriško go
dumo spekuliatorių, kurie 
vartoja žmones, kaipo įran
kius pinigų krovimui. Yra 
neteisinga ir nežmoniška 
kankinti žmogų nuolatiniu 
darbu taip, kad apkvaišinti 
jo protą ir išnaudoti orga
nizmą...”

Dabar, arcivyskupe, su
šauk tuos žvėriško godumo 
spekuliatorius, kurie kanki
na žmones ir priverčia ba
dauti vaikus! Sušauk juos 
į katedros bažnyčią, pri
mink jiems tuos žodžius, 
priversk juos suprasti, ką 
tas reiškia. Pasakyk jiems, 
kad bažnyčia nedrįs ant to

ns ginti jų reikalus. Jo- 
bažnyčia, nors ji būtų 

’šia ir drūčiausia, ne
stoti progresui kelio.

^iu jumis,vieš- 
tikres-

'’i<

Amerikos lietuviai darbi
ninkai ir šiais metais yra pa
sirengę paminėti devynių 
metų sukaktuves tos kruvi
nosios tragedijos, kuri 1905 
metais, 22 d. sausio, įvyko 
ant Peterburgo gatvių. Mū
sų Sąjungos kuopos ir šiaip 
jau progresyviškos draugi
jos rengia viešus mitingus, 
renka aukas kaliniams, pa
gerbia atmintį žuvusių 
draugų. Tuomet visi tie, ku
rie yra pasiryžę žengti revo
liucijos keliu, tuomet visi 
prieteliai darbininkų klesos 
užsidega dar didesniu pasi
šventimu griauti carizmo 
Bastilijos rūmus.

Praūžė 1905 m. rudens re
voliucijos audra, praėjo lai
kai Vilniaus seimo, praūžė 
kazokų ir dragūnų skraido
mieji būriai ir kalėjimuose 
pasidarė perankšta caro be
laisviams. Sužibėjo šviesa 
pirmosios Dūmos, atsigavo- 
me “Naujosios Gadynės” 
drąsiais ir taip galingai su
skambėjusiais žodžiais. Pir
moji Dūma tapo išvaikyta, o 
“Skardas” jau ne taip drą
siai kalbėjo. Vienok revoliu- 
cijinė energija dar nebuvo 
išsekusi. Į antrą Dūmą męs 
siunčiame iš Lietuvos socija- 
listus ir radikalus. Dūmos 
soči j ai demokratų f rakei j a 
savo nuoseklios kritikos žo
džiais pliekia carizmą, bet 
šis jau atsigavo, įgijęs talki
ninkus ne tik tarpe juoda
šimčių, bet ir tarpe bailiųjų 
pirmeivių.

Tuomet ateina laikai “ka- 
ziono” patriotizmo, nieki
nančio visus ne rusus, 
kuris pėda po pėdos atima 
visa, kas buvo iškovota re
voliucijos laikais. Juodoji 
Dūma — trečioji ir ši, ket
virtoji — kelia savo orgijas, 
padėdama caro valdžiai eng
ti darbininkų klesą ir var
gingus valstiečius. Yčai su 
Laukaičiais pasidaro “tau
tos” šulais, Gučkovai su 
Rodziankais — “tautos” va
dovais. Popija ir kapucini- 
ja laimina carizmo orgijas.

Žinių-žineles.
Anglijoj daugiausia žmo

nių miršta nuo sekan
čių ligų:

Pirmą vietą užima gerklės 
liga bronchitis, antra seka 
plaučių džiova, toliaus—šir
dies liga, plaučių uždegimas 
ir skarlatina.

Ceretelliai ir Breškovskie- 
nės retežiais sukaustyti.

Bet gyvos žmonių dvasios 
užmušti negalima. Tolsto
jaus mirtis, skerdynė Lenos 
aukso kasyklose perpildė 
kentėjimo taurę. Revoliuci
jos banga pradeda kilti ir 
šiandien nei vienas žmogus 
negali užginčyti, jog Rusijos 
liaudis atgijo dėl naujos ko
vos. Apatijos ir apmirimo 
tarpas jau praėjo. Viltis, 
pasiryžimas kovoti ir narsu
mas rodo naują gyvenimo 
kelią.

Broliai ir sesers! Męs, iš
eiviai, nutolę nuo savo tėvy
nės, vienok mūsų širdys de
ga neapykanta dėl carizmo. 
Taigi ir šiemet surengkime 
mitingus, kur kalbėtojai 
mums išaiškins, kąip žmonės 
ėjo pas carą, tikėdami į jo 
gerą širdį, o susilaukė kruvi
nos pirties. Kur negalima 
mitingų surengti — susieiki
me, savieji,artymieji, — ir 
draugiškam pašnekesy pa
minėkime žuvusius ir su
šelpkime tuos, kurie kenčia 
ir kovoja.

Sušelpkime kalinius, su
šelpkime Lietuvos Socijal- 
demokratų Partiją, kad ji 
galėtų pavaryti smarkesnę 
agitaciją gyvu ir spaudos 
žodžiu.

Kunigai ir mikčiojanti 
pirmeiviai užmiršo apie re
voliuciją. Jie iš Yčų sau sta
bukus sutvėrė. Męs būsime 
patįs vieni, bet mūsų milijo
nai.

Storiausias žmogus.
Pennsylvapij-os valstijoj 

neseniai mirė storiaūsias 
žmogus. Jisai buvo taip 
storas, jog jo grabas jokiu 
būdu neištilpo per duris. 
per langus, taip, kad prid
ėjo ardyti dalį ^ienos, kaa 
išnešus jį su grabu. Jisf‘ 

TArė'500 svarų. Per sax 
n sto-

Atsiminimų žiupsnelis

Pernai atrasta didžiau
sias Amerikoj perlas. Jį at
rado gydytojas Jesse Carr, 
Fox upes pakrašty. Tas per
las sveria 62 gramu ir yra 
geriausios rūšies. Radėjas 
praminė jį “Amerikos kara
liene” ir padovanojo savo 
pačiai. Prie pirmos progos, 
važiuodamas į Chicago, ji
sai pasiėmė perlą su savim 
ir nusinešė į brangakmenų 
krautuvę pasiteirauti apie 
jo vertę. Gydytojas labai 
nusistebėjo išgirdęs, jog jo 
perlas vertas suvirš $10,000.

Didžiausias pasauly opa
las (taip vadinami ypatin
gos rūšies brangakmeniai) 
sveria septyniolika uncijų ir 
yra vertas $300,000. Jisai 
priguli Austrijos imperato
riui.

Canados - Pacific’o gelž- 
kelis neužilgo įves greičiau
sius traukinius. Vidutinis 
greitumas bus 50 mylių į va
landą. Tasai traukinys pra
bėgs 3,000 mylių nuo Mon
treal iki Vancouver į 72 va
landas laiko, priskaitant ; 
tą skaitlių ir 12 valandų ant 
sustojimų. Tai bus 23 va
landoms mažiau, negu grei
čiausi traukiniai iki šio 
reikalavo.

Stovinčio žmogaus širdis 
muša vidutiniškai 81 kartą 
minutą. Sėdinčio širdis mu
ša 71 kartą, o gulinčio žmo
gaus širdis muša tik 66 kar
tus į minutą. Tuo išaiškina
ma, kodėl gulintis žmogus 
reikalauja daugiau šilumos 
ir greičiau* jaučia šaltį, ka
dangi širdis rečiau mušda
ma mažiau siunčia kraujo 
visas kūno dalis.

Indijoj kas metą užaugi
nama 16,800,000 tonų ryžių. 
Bet labai maža dalis išveža
ma kitur: ten-pat ryžių su
valgoma 15,700,000 tonų. 
Tuom tarpu visoj Europe; 
suvartojama tik 2į milijonų 
tonų.

Katinas - žmogžudys.
Turbūt pirmu kartu šios 

šalies istorijoj katinas kalti
namas žmogžudystėj. Mies
telyj Bald Mound, Ill., kati
nas papjovė tūlą, nuošaliai 
gyvenusį, žmogų John Jen- 
kins’ą. Nabagas katinas tur
būt bus užmuštas elektros 
kėdėj, kaip ir paprastas 
žmogžudys.

Sudestoma lova.
Neseniai tapo išrasta su

destoma lova, kurią dienos 
laike galima sudėsčius pa
kišti po paprasta lova, bet 
ištiesus, ji taip plati ir augš- 
ta, kaip ir kita lova. Tokios 
lovos labai esančios paran
kios į mažus kambarius.

Garsaus Italijos revoliuci- 
jonieriaus Giuseppe Gari
baldi gyvenimas dabar ren
giamas rodyti krutančiuose 
paveiksluose. Laike tų pa
veikslų rodymo griež speci- 
ališkai

š ekonomiškos su
iro, geresnius Vy
gris, o geresni vy- 
rįs padaro pasau- 
gyvenimą Soci- 

arbuojasi, idant 
resnes ekonomiš- 
,s. Ar jūs jiems

Nuo redakcijos. Daugelis klausia, 
k odėl Lietuvoje taip ilgai neįsikuria 
darbininkų laikraštis. Draugo Bešir
džio straipsnis, tikimės, bent išdalies, 
atsakys tan klausiman. Be abejonės, 
čia gali būti skirtingų nuomonių ir, ra
sit, bus proga kada nors ir iš kitos pu
sės dalykas nušviesti.
Vienas, kitas iš Amerikoj draugų išme

tinėja, kam, girdi, Lietuvoj taip ilgai neį
steigiamas darbininkų laikraštis. Kiti net 
tame apsileidimą nori matyti ir kritikuoti 
bando. Tatai pasiryžau tuo reikalu mažu- 
mėlį raštelti. Gal tuomet “už jūrų - marių, 
už vandenėlių” draugams begyvenantiems 
šis tas paaiškės ir Lietuvos darbininkų vei
kėjų draugų akyse kaltybė sumažės.

Atsiprašau skaitytojų, kad šiuom kartu 
neketinu suteikti vien tik sausų faktų pluoš
tą. Viena, jog nevisuomet vieni faktai už 
save daug ką sako, kaip namams suvežta 
statyti žalia, netašyta medžiaga, * lyginai 
nieko nesako, kad iš jos bus namai remia
mi, tai ir surinktų sauja faktų nieko nero
do. Kad pastačius namus, reikia medžius 
aptašyti, apdailinti, taip reikia elgties ir su 
faktais. Kad įgijus sveiką nuovoką ar su
pratimą apie kokį nors dalyką, tai surinkus 
faktus, reikia nuosekliai sugrupuoti, iš
mokti jaisiais naudotis ir tik tuomet galima 
kalbėti apie dalykų svarumą. Antra, neto
lima praeitis, taip artima, taip susipynus 
su dabarčia, taip susirezginiavus su visų 
gyvenimu, kad neišmokau dar į ją šaltai 
žiūrėti, o tuom labiau, ramiai, bešaliai kal
bėti. Pažvelgus atgal visa eilė atsiminimų 
sukįla, kad nebežinai žmogus nuo ko ir be
pradėti. Vaizdai taip netolimos praeities 
slenka vienas po kitam. Jie — tai begalo 
liūdni, virgdinanti širdį, tai malonus, švie
sus.

Stengiaus laikinai nekuriuos užmiršti, 
atstumti nuo savęs. Dar neatėjo jiems lai
kas, dar per anksti apie juos kalbėti. Lai 
bręsta, bujoja mano atmintyj. Lai mano 
nroto laboratorija pereina per visas reakci
jas, tik tuomet išmoksiu šaltai į juos žiūrė
ti ir bešališkai apvertinti.

Mano gyvenime nelabai žymią rolę su
lošė “N. Gadynės”, “Skardo”, “Žarijos” 
laikraščių ėjimas. Gal dėlto, kad tuometinį 
judėjimą nemokėjau visą apimti, o tuom la
biau ir menką nuovoką turėjau kokią žymią 
rolę lošia darbininkai visapasauliniam gy
venimo atmainyme. Dar kūnan ir kraujau 
mano troškimas “geresnės ateities” nebuvo 
įėjęs. Tik vėliaus, visu savo kūnu, protu 
tai supratau ir pajutau, kad proletariato, 
to nešėjo šviesos, teisybės ir aš esmi menka 
dalelė. Ir kaip to didelio organizmo dalelė 
ir aš sanmoningiau pradėjau veikti, ar, tei
singiau pasakius, tas organizmas spyrė ma
ne mąstyti, galvoti, pagalinus, ir veikti. 
Nes, kaipo neužnuodytas organizmas, jis 
neleidžia nei savo dalelėms sirgti. Tatai, pa
tekus to organizmo dalele, pasiilgau ir aš 
darbininkų spaudos. O tuomet buvo bega
lo klaikus laikai, tai buvo patsai smarkusis 
revoliucijos malšinimas. Lietuvoj irgi bu
vo baisiai tvanki atmosfera. Juodoji armi
ja, bendrai besidarbuodama su raudonsiū- 
liais ir ilgaskverniais siautė po visą Lietuvą 
Didžiausi pašaipos, paniekos žodžiabsiun- 
čiami tiems, kurie ėjo ne savo noru, bet 
tamsios jiegos spiriami ten, kur šalto Amū
ro vandens banguoja, kur alkani vilkai stau
gia. Širdis iš skausmo plyšo visa tai ma
tant, girdint. Teisybės žodį visuomet sun
ku buvo pagauti. Net artimesni draugai 
pradėjo veidmainiauti. Draugas draugui 
bijojo tiesos žodį tarti. Nenoroms tuomet 
žmogus žvelgiai tik į save ir savimi gyvenai. 
Regis, kokia tai keista mirties šmėkla ap
lankė tą ašarų pakalnę ir nuo jos žmogų 
teisybės - tiesos jieškotoją nušlavė. Beliko 
tik nakties paukščiai ir girdėjai tų žmogė- 
džių žiaurų juokėsį - kliksmą. Ir tose murk- 
niose valandose dar labiau norėjosi išvysti 
neseniai taip artimas, o nūdien nutolusias 
dienas. Ilgėjais žmogaus tiesos - teisybės 
j ieškotojo, troškai jo žodį išgirsti. O 
vieton to tik iš šiaurės liūdnas - liūdnas ai
das plaukė. Jautei, kad ten, kur-tai toli, 
mūruose už geležinių durų, žmogus vaitoja. 
Ir gėda darėsi, kad tu čia likai vienas, toks 
silpnas - silpnutis, negali jau rankų ištiesti. 
Ir liūdesio - skausmo apimtas slankiojai it 
pusiau apmiręs. Bet skausmas - liūdėsis 
nemažino vilties, jos spinduliai dažnai šir
dį lankė. Ten, širdies gelmėse, užsiliko 
taip mylimų draugų paveikslai ir jie skati
no prie darbo. Nors naujai žingsniai pradė
ti daugelio ir daugelio buvo pašaipa patikti.

Mano atmintyj sukilo keliatas paveiks-

1910 metais važiuoju pro Vilnių. Žiū- 
riu, traukinyj sėdi vienas iš pažįstamų 
draugų. -

—A, sveikas, seniai matytas! — Sušu
ko jis.

Įsmeigiau akis į jį. Dievuliau mano! 
Kokia permaina! Plaukai prilaižyti, ūsai 
užraityti. Kiek tai darbo čia pridėta. Ko
kiu rūpesniu kiekvienas ūsų plaukelis vie
ton įspaustas, užsuktas. Drapanos pasku
tinės mados. Net gėda pasidarė man pažiū
rėjus į save.

—Ką, draugas, kokią tai naujai išleis
tą knygą turi? — pastebėjęs rankose, už
klausiau aš.

—Tai “Visuomenė”, mūsų draugų lei
džiamas mėnesinis laikraštis. Ką tik išė
jęs, — paaiškino jis.

—Kaip tat? — Nustebau aš.
—Mat, nutarė leisti, bet tik žmonių 

būrelis, mat, ryšių jokių nėra. -
—A, a! Parodykit. — Džiaugsmu ėmiau 

aš.
—Imk visai. Aš neskaitysiu. Pradė

jau, bet nieko nesuprantu. Man rodosi, tai 
bergždžias darbas.

—Kaip tai bergždžias darbas?
—Nejaugi draugas taip nutolęs nuo 

gyvenimo, — aiškino man jis. — Suprask, 
juk dabar dienos tvarkoj lyties klausimas, o 
ne kokios ten s.-d. programos ar darbininkų 
klausimas.

—M an regis, kad draugas benebūsi nu
tolęs nuo gyvenimo, juk kaip tik dabar ly
ties klausimas nuėjo nuo scenos, — priešta
ravau aš.

—Ne, mano mielas, lyties klausimas ir 
tom panašus niekuomet neišnyks. • Juk ir 
męs dabar pradėjom Vakarų Europos kul
tūrą ragauti. Revoliucija vistik savo pada
rė — praplėtė, išskėtė mūsų gyvenimo sie
nas. Dabar jau męs drįstame ir apie tai 
kalbėti. Pirmiaus su inteligentu apart 
Markso, Engelso ir kitų tam panašių teori
jų nei neišdrįsai kalbėti, o dabar kiti laikai 
virto. Juk, suprask, draugas, kad negali 
inteligentas vien tik politika pasiganėdinti; 
jam ir kiti klausimai rūpi. Darbininkų 
klausimus lai jie patįs ir riša, tai ne mūsų, 
inteligentų, reikalas. •

• Aš tylėjau. Juk visviena maniau, kad 
bergždžias bus ginčas.

Mano draugas, žiūrėdamas į mane, vėl 
prabilo.

—Ir yra gi pas mus Lietuvoj inteligen
tui romantikų ir, turbūt, dar ilgai jie neiš
nyks. Juk ir “Visuomenės” išleidimas yra 
romantikų darbas. Juk mums taip trūksta 
rimto inteligentų laikraščio, o jie mums, in
teligentams, “Visuomenę” siūlo. Juokai. 
To jie neišmano, kad atgal gyvenimo ratą 
nepasuksi.

—Šventa teisybė Tamstos. Tamstos 
terminologija tariant, ilgai pas mus Lietu
voj “inteligentai romantikai” neišnyks.

(Toliau bus.)
J. Beširdis.

Meilužei.
Nekartą vakare, 
Didžiausiam liūdnume, 
Su širdžia sopančia 
Meldžiuosi paslapčia, 

Sudėjęs maldon rankeles, 
Pakėlęs dangun akeles.

—O mėlynas dangau!
Nužemintai prašau, 
Paverskie tu mane 
Skaisčiausia žvaigždele; 

Užžiebkie dausose šviesiai, 
Suteik liuosybės man plačiai.—

Kad saulė nusileis,
Naktis sparnus išskleis,
Pasaulį jais suspaus, 
Nerims širdis labiaus:

Kankins ją skausmai—ilgesys, 
Liūdnumas sielą tau draskys,—

Tuomet tai žvaigždele 
Skaisčia - šviesutėle 
Pavirtęs aš ūmai 
Nuskrisčiau iš augštai; 

Ties langu mano mylimos, 
Sustočiau ant nakties ilgos.

"šviesiu spindulėliu
Slapčia, pamažėliu
In žengčiau pas tave
Kožnam aš vakare;

Padėčiau tau sapnuot, svajot, 
Kad verkt nereiktų, nei vaitot.

Ir ilgas valandas
Kaip sargas - angelas 
Bemiegant tau saldžiai 
Dabočiau atydžiai,

• Kad aukso sapnas toks 
Vis būt svajonėms invaų 
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KORESPONDENCIJOS

Prakalbos.
Fitchburg, Mass. 18 d. 

sausio LSS. 134 kuopai kal
bėjo J. Smelstorius. Priim
ta protesto rezoliucija prieš 
anti-ateivinį billių ir prieš 
valdžios žiaurumą Calume
ts, Mich. Bedievis.

Montello, Mass. 10 d. sau
sio Piliečių kliubui kalbėjo J. 
Smelstorius. Koresponden
to komentarijus 
me.

Eglenwood, III. 
kuopa parengė 
paminėjimui kruvinojo ne-1 
dėldienio. Kalbėjo K. Gugis 
ir A. Petraitis. Buvo ir dek
lamacijų. Gaila, kad publi
kos buvo mažai.

Geistina kuodaugiausia to 
kių prakalbų. Skaitytojas.

Worcester, Mass. 18 d. 
sausio draugė Račių tė-Her- 
man iš New Yorko skaitė 
prelekciją ant temos: “Moti
nos pareiga”. Paskaita žmo
nėms patiko. Ant klausimų 
buvo aiškiai atsakyta, tik 
balsas prelegentės labai silp
nas. Zanavykas.

J. Vanagaičio prakalba 
Waterbury, Conn. Kores- 
Sondentas Ten buvęs nupei- 

ia p. Vanagaičio prakalbas. 
Nekaip tesiseka ir su bizniu. 
Tautiškų spilkučių labai ma
žai pardavė. Išpeikė darbi
ninkiškus laikraščius, išgy
rė “Lietuvą” ir sakėsi, jog 
parvažiavęs namo, išleisiąs 
laikraštį, kokio čia dar ne
buvo ir nėra.

So. Manchester, Conn. 11 
d. sausio LSS. 214 kuopa pa
rengė prakalbas. Pirmas 
kalbėjo drg. M. K. Žvingilas 
apie kruvinos caro valdžios 
brufališką pasielgimą 22 d. 
sausio 1905 m. Pertraukoje 
deklamavo O. Kurauskiūtė, 
V. Gudiškis, V. Zokaitis, M. 
Gelvosas , J. Sagevičiūtė ir 
A. Povilaitis. R. Zokaitienė 
sulošė monologą ’Viskas ant 
mano galvos’, O. Sagevičie- 
nė ir J. Sagevičiūtė pagrie
žė ant smuikos. Visi savo 
užduotis atliko atsakančiai.

Antras kalbėjo drg. V. 
Jakštys iš So. Bostono,Mass. 
Jis kalbėjo apie gyvenimo 
sanlygas. Užbaigė kviesda
mas prisidėti prie LSS. 214 
kuopos. Jo kalba publiką 
užganėdino, ką liudijo gau
sus delnų plojimas.

Publikos susirinko suvirs 
200 ypatų. Aukų apdengi
mui lėšų surinkta $5,11. 
Publika užsilaikė ramiai, iš
skyrus vieną tautietį J. Ja
kaitį, kuris ant prakalbų at
ėjo girtas. Užlipęs ant pa
grindų, atsisėdo ir pradėjo 
pamegždžioti kalbėtoją. 
Svetainės užžiūrėtojas paė
mė už apikaklės, pasodino 
ant sėdynės ir liepė užsilai
kyti ramiai. Tautietis apsi
dairė ir matydamas, kad čia 
nėra jo draugų — apleido 
svetainę. Jakaitis yra karš
tas katalikas ir didelis tam- 
sūnas. Tai mat, kokia jų 
dora ir mandagumas?

A. Zokaitis.

apleidžia-

LSS. 170 
prakalbas

mis trypti nereikėjo. Visad 
reikia užsilaikyti džentelme
niškai.

J. Šliupas skundžiasi 
ant socijalistų.

Ansonia, Conn. 18 d. sau
sio pasenus buvo tautiškos 
prakalbos, kurias parengė 
SLA. 66 kuopa. Kalbėtojum 
buvo dr. J. Šliupas. Kalbė
jo gana ilgai, bet daug ir 
pripasakojo. Pirmiausia 
perbėgo lietuvių istoriją, po 
tam smarkiai nusiskundė, 
kad socijalistai jį dergia per 
savo laikraščius, kad visi lie
tuviški laikraščiai yra nege
ri. Kad lietuviai socijalis
tai tautiškus biznierius va
dina buržujais atkalbinė
ja, kad žmonės neitų nieko 
pirkti pas juos. Kad socija
listai yra visi niekšai ir kad 
jiems reikia išsiaut iš vai
kiškų kelinaičių. Užkirto 
gerai kunigams ir pijokams 
parapijonams. Pasakė, kad 
Rusijos caras suteikė žmo
nėms manifestą, kuriuom 
lietuviai apturi palengvini
mą, (reikia tik laukti, gaus 
ir “autonomiją”). Žinoma, 
neužmiršo ir tautos namų, 
kuriems prašė dėti aukas ir 
siųsti j Vilnių. Bet pabaigus 
prakalbą, nei pirmininkas, 
nei ponas Šliupas apie klau
simus nei burbt. Turbūt bi
jojo, o gal pas tautiečius vi
sada taip?

Buvo taipgi sudainuota 
keletas dainų ir pasakyta 
deklamacija. J. M. J.
V. Račkauską kvies ant 

prakalbų.
So. Manchester, Conn. T. 

M. D. 103 kuopa nutarė ant 
15 d. vasario parengti pra
kalbas ir pakviesti p. Rač
kauską.

Valdyba kuopos bus to
kia: J. Januškevičius — pre
zidentu, J. Užupis vice-prez., 
J. Kreizaitis — rast., A. Zo
kaitis — iždininku.

Montello, Mass.
11 d. sausio atsibuvo ‘Vie

nybės’ prakalbos. H. Stan
kus ragino dėties draugijon. 
Gražiai deklamavo maži vai
kučiai. Stankiūtė pagriežė 
ant smuiko. Publikai šios 
mažų vaikučių deklamacijos 
labai patiko.

Nauja valdyba bus sekan
ti: H. Stankus — preziuen- 

I tas, A. Stripinienė — kasie- 
rium, J. Žemaitaitis — prot. 
rast., J. Pocius — f in. rast.

Prisirašė dar 14 nauju na
rių. L. V—kas.

Musų žmones rūpinasi 
knygynais.

Sioux City, la. Sausio 11 
d. šių metų SLA. 4 kuopos 
mitinge, pirmininkas V. Va
leika padarė įnešimą ati
dengti viešą knygyną, kuris 
vietos lietuviams būtų labai 
reikalingas. Tasai įnešimas 
vienbalsiai tapo priimtas. 
Paskirta iš kuopos iždo 25 
dol. Daugelis draugų pasi
žadėjo paaukauti po keletą 
centų ir nekurie po keletą 
knygų. Kuopos pirminin
kas žada paaukauti knygų 
vertės už 5 dol.

Laukiame tos valandos, 
kada turėsime savo knygy
ną. Kipšas iš Pakopio.

Herrin, Ill. LSS. ir L. N. 
K. laikė bendrą susirinkimą, 
kur buvo padaryta galutina 
sutartis tarpe abiejų pusių, 
kad bendrai užlaikyti viešą 
skaityklą, 
kad taip 
bet gėda 
draugijai, 
no naudingu darbu skaity
mą knygų.

Dabar jau LSS. kuopa nu
gabeno savo knygyną ant 
Columbo svetainės. Skai
tykla atidaryta nuo 18 d. 
sausio. F. R.

Montello, Mass. Taip-pat 
xalbama apie viešą knygy
ną. Inicijatoriais yra soci- 
jalistai. Linkime, kad su
manymas įvyktų.

Norwood, Mass.
11 d. sausio LSS. 133 kuo

pos koncertas pavyko. Bu
vo monologų, dialogų, dekla
macijų, skambinta ant pia
no ir įvairių spyčių. Žmonių 
buvo taip daug, kad net į 
svetainę netilpo. Kiti turėjo 
grįžti namo. Tik tūla mo
teriškė murmėjo, kaip uba
gas trupinius pabėręs. Tur
būt rojaus skystimėlio buvo 
įsigėrus. Šiame koncerte 
dalyvavo ir merginos. Tai 
pagirtina ir puiku. Dau- 
giaus tokių koncertų ir tegul 
dar daugiau merginų pasi
rodo ant pagrindų.

Mūsų parapijomis jau 
šiurpuliai ima krėsti, kad 
didžiuma simpatizuoja soci- 
jalistams.

A. Pratašius.

męs negalime išsiliuosuoti 
iš politiško vargo be ko
vos su kapitalistiška val
džia. Kasgi veda tą kovą? 
Lietuvių Soc. Sąjunga, eida
ma petys petin su Socialist 
Partija.

Tai, palyginant, nėra m.

Laisvietis

Garbė kliubui, 
gražiai pasielgė, 
DLK. Vytauto 
kad ji nepripaži-

Worcester, Mass.
17 d. sausio Mokslo drau

gija parengė šokius. Tai 
buvo pirmas sykis, kad wor- 
cesterieciai suėjo į savo na
mus.
turime savo svetainę, 
no liks į 40 dol.

Puiku, kad ir męs jau 
Pel-

Kunigas ant socijalistų 
prakalbų.

Vienas “Laisvės” kores
pondentas neseniai pranešė 
iš Tamaqua, Pa., jog vietinis 
kunigas atsilankė ant drg. J. 
Stasiulevičiaus prakalbų.

Apie tai ve kaip rašo “D. 
Viltis”: “po prakalbų kun. 
Gudaitis stojosi su užklau
simais. Pirmiausia pasakė, 
kad iš kalbėto j aus kalbos jis 
supranta, kad kapitalizmas 
ir doleris yra kalti už dabar
tinį vargdienišką būvį. To- 
liaus sako, kad socijalizmas 
išris tą klausimą ir įves ant 
svieto aniuolišką būvį. Na, 
toliaus klausia, kaip tai bus, 
kad panaikins pramonės 
nuosavybę?”

Kalbėtojas, atsistojęs at
sakė ant dvasiško tėvelio 
klausimų.

Prabasčius dar keletą 
kartų davė užklausimus 
drg. J. Stasiulevičiui, ant 
kurių jisai labai publikai pa

Teatras.
Ansonia, Conn. LSS. 186 

kuopa statė ant scenos dvie
jų aktų veikalą “Išgama”. 
Pavyko neblogai. Ypaš ge
rai lošė Burdulienė. Žmo
nių susirinko nemažas būre
lis ir ramiai užsilaikė.

Po perstatymo buvo šo
kiai. Viskas atsibuvo be 
svaiginančių gėrimų. Kuo
pai pelno liks. Gražu ir pa
girtina. Apynėlis.

Providence, R. I. Mūs pra
šo paskelbti: rusų skyrius 
socijalistų partijos rengia 
Irons Hall, Olneyville Sq„ 31 
d. sausio teatrą ir balių. 
Pradžia 7:30 vai vakare. į- 
žanga 25 c.

Į Geistina, kad ir lietuviai 
nuvyktų.

A 
bo ir u., 
nė ja ir" be^. 
auga.

Kas blogiausia, tai tas, 
kad čion, Amerikoj darbi
ninkai neturi nei tiek teisių, 
kaip Rusijoj (ten atsakoma 
iš darbo dvi savaites pirma) . 
Čia gali kiekvienoj valandoj 
tave atleisti be jokio anks
tesnio pranešimo. Taip 
dauguma ir Singerio darbi
ninkų šventė tas dvi savai
tes sau nieko nemanydami, o 
ant galo, sugrįžę nebegavo 
dirbti.

Laikas mums pagalvoti a- 
pie priežastis atsiradimo be
darbės; juk dabar tik ir gir
dėtis visur bedarbės, o su
pratę, galėsime lengviau ko
voti. Kunst Albers.

Gary, Ind. Darbai lygir 
truputį pagerėjo. Vienoj 
kompanijoj priimta darban 
1,500 bedarbių, kurie nese
niai buvo visi atleisti iš dar
bo. Kompanija sakosi ga
vusi gana daug užsakymų.

Socijalistas.
Detroit, Mich. Pasklido 

žinios, jog Detroite lyg ir 
geriau pradėjo eiti darbai. J. 
Šaltinskas praneša, jog su 
darbais Detroite dar vis la
bai blogai sekasi.

Fordo Co. jau pradėjo 
mokėti darbininkams algas, 
pagal naują sistemą. Dar 
tik daliai pakelta algos iki 5 
dolerių.

Cedar Rapids, la. Bedar
bių skaičius mūsų mieste 
auga. Dabar jau daug pri
važiavo iš kitų miestų, o 
daugiausia iš Kewanee. 
Daugiausia privažiavo rusų 
ir lietuvių. Taigi, bosai, 
matydami tokį didelį skai
čių bedarbių, jau nebeišma
no, kaip spausti darbinin
kus.

Merginoms čia darbas 
engviau gauti ir čia joms 
yra gerų darbų.

B. Babrauskas.
Nevažiuokite į Taylorvil

le, Ill. — Pranešu visiems 
lietuviams, kad niekas į čia 
nevažiuotų darbo jieškoti, 
nes vienoj šaftoj prastai dir
ba, o kitoj visai sustojo nuo 
12 sausio.

Žmoneliai nežino kas da
ryti ir nėra žinios, kaip ilgai 
stovės. Mainos yra labai 
nedrūtos, dega ir taip jau se
nos.

Čia dar priminsiu, kad 
miesto darbininkai dar ne
susitaikė ir miestą apvalo 
streiklaužiai. Miesto majo
ras didelis turtuolis, tai jam 
darbininkų reikalai neapei
na.' Š.

Utica, N. Y. Subankruti- 
jo Utica Pipe Foundry Co. 
Nėra vilties, kad visi atsta
tyti iš darbo žmonės gautų 
greitai sugrįžti. Jie vaikš
čioja nusiminę.

N. S. Pittsburgh, Pa. Čia 
yra milžiniški fabrikai He- 
inzo ir Co. Pirm 40 metų 
buvo tik bakūžėlės, o dabar 
milijoninė apyvarta, 
kestis už darbą čionais ma
žiausia, negu kur nors kitur kreipkitės šiuo adresu: 
Pittsburge. Vyrai uždirba ; 
nuo $1,25 iki $2.00. Dau- 
o*i m i ji bpfp*i dii’bn mPVP’i- Rajieškau brolią Povilo ir Tito Ra- giausia, DCtgl anod mtlgl ;simavičių> Kauno gub., Ukmergės 
nu, kurių dauguma gauna1 pav., Remeikiu kaimo. 11 metų A- 
tik po $1.00 į diena. Unijų nierikoje, seniau gyveno 1162 Wa- 
v. 1 . 1 _ į i • x i shington, St., Norwood, Mass. KasČia jokių nėra, pertai toks žino, malonės pranešti, 
baisus ir išnaudojimas dar-1 
bininkų.

Gaila tu jaunu mergaičių,! Pajieškau pusbrolio Jono Bielckio, 
i . i i i. • j* i Suvalkų gub., Naumiesčio pav.,kurios taip sunkiai turi dirb- Pranckabudžio kaimo. Iš amato 
įį. kriaučius. Gyvena, rodosi, Brooklyn,

” jis pats, arba kas apie jį ž»-

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

Pajieškau J. Kairūkščio, kuris išva- 
i žiavo iš Bostono į New Yorką ir, kaip D girdėjau, tarnauja kariumenėj. Turiu 

ai’- į svarbų reikalą, meldžiu greitai atsi- 
I Fi- 1 Saukti.
* - I V. Paukštys,

, So. Boston, Mass.

9

Aukos.
“Laisvei” prisiųsta 3 dol. 

aukų iš Montello, Mass. Au
kavo po dolerį: A. Kibiris, 
K. Keziūnas, V. Aboys. Au
kas pasiuntėm J. Ramanaus
kui, iždininkui Rev. ir Kan
kinių Šelpimo Kom., kadan
gi jos skiriamos kankiniams

Širdingai ačiū, kad mūsų 
skaitytojai neužmiršta kan
kinių !

New Kensington, Pa. Pas 
Jurgį Stonį 4 d. sausio buvo 
krikštynos. Buvo susirin-' 
kęs mažas būrelis svečių, ku
rie dainavo, deklamavo ir tt. 
Besilinksminant, neužmirš
ta ir kalinių. F. Kemežiūtė 
iš Vandergrifto trumpai 
pakalbėjo ir paragino sve
čius, kad po kiek paaukautų 
politiškiem kaliniam. Baig
dama savo trumpą prakalbą, 
perstatė drg. P. Vabalą, ku
ris suprantamai paaiškino 
apie kentėjimus ir vargus 
kankinių. Po jam, kalbėjo 
trumpai drg. K. Stašinskas.

Po sumetimui aukų, visi 
svečiai uždainavo “ Lietuvių 
himną”. Visi gražiai links
minosi ir matyt, buvo visi 

p I užganėdinti.
I Po 1. dol. aukavo: O. Ke-

Parsiduoda forničiai.
Parsiduoda visai nauji forničiai. 

Naudokitės proga, nes niekur tokių 
gerų forničių ir taip pigiai negausite. 
Parsiduoda iš priežasties kėlimosi gy
venti j kitų miestų. Kreipkitės ypa- 
tiškai arba per laiškų šiuo adresu:

J. Valadka,
242 W. Broadway (“Laisvės” red.)

So. Boston, Mass.

Kur mus laukia 
giapjute?

“Laisvės” skyrius: 
mus laukia rugiapjūtė?'’ — 
jau atnešė daug naudos. 
Męs pasistatėm savo tikslu 
judinti miegančius lietuvius 
ir kviesti stipresniuosiuos 
padėti silpnesniemsiems.

Ačiū mūsų agitacijai ir
gerų draugų pagelbai, jau I mežiutė; po 50c. Jos. Keme- 
susitveie bei atsinaujino mežiute po 50c.; Jos. Kerne- 
kuopos Lynn, Mass., Utica, L Ant. Žilinskis, J. Stonis, 
Amsterdam, Troy, New R Stašinskis A. Šeiris, P. 
Yorko valstijoj ir Paquonock. Vabalas; po 25c. A. Cesni-

Girdėjome, kad Brookly- kas. Viso labo $6.75. 
no socijalistų kuopa sumanė | 
taip-pat sutverti dvi kuopas 
tarpe apsnūdusių lietuvių.

Pereitame “Laisvės” nu- 
nery tilpo korespondencija

ru-

“Kur

Kunigas keikia “Laisvės” 
skaitytojus.

Kewanee, III. Kaip tik ‘L.’ 
N 2 patilpo žinia apie Naza- 
ranskų gyvenimą ir jų pie
menį — tai anas per pirmu
tinį savo pamokslą net apsi
putojęs keikė šliuptarnius, 
bedievius ir “L.” skaityto
jus.

Visų jo pliauškalų nemi
nėsiu. Tik pridursiu, kad 
gauna algos ne 80 dol o 60,1 Niagara Falls,“n.’y.'" Jau 
bet pridėjus vestuves, kriks- |(e]js sykius buvo žinia iš 
tynas ir tt. susirenka, žino- Hudson, N. Y. Ten turi bū-, 
tna dar daugiau. . ti įkurta mūsų kuopos. I Mirė.

lasai kvailas siundymas Męs gavome pranešimą iš Georgetown Ill 11 d 
tamsunų ant socijalistų at- RO(41PSter n Y Ve kain . ?> JvU? ’ * r11, ' npš o-prn tik qnpiialigl.* ;.e’ KaiP sausio B. C. Co. anglių kanos gero tik socijalistams, skamba tasai pranešimas: sykloj mirtinai tapo sužeis- 
nes privers ne vieną pagal- “Laisvėj” tankiai galima tas Jokūbas Bubelis. Nu- 
yoti, kas tie socijalistai. ^ O patūmyti is New York vals- vežtas į ligonbutį, pasimirė, 
tamsunų lazdos ir kumščios tijos miestuku koresponden- j B prigulėjo nric drau- 
jau atgyveno savo amžį. ciju, kad vienur, tai kitur L‘Vstės Šv Kazimiero Te-Keikūnas užmiršo apie r^asi nemažas būrelis lie- ^1 būna ianTleneva šTos ša- 
Kristaus meilę ir apie dorą, tuviu, ir prakalbos būtinai Ls žemelė' 8
Jis tik neapykantą skelbia, reikalingos. j Dzūkas
bet kodėl jisai nekeikia kapi- “Laisvės” N 4 šių metu, 
talistų, per kurių priežastį patėmijau korespondencija Shenandoah, Pa. Perpa- 
žmonės lieka be darbo? IJtica, N. Y. “Lietuvis” sistengimą_ V. Žemaičio čia

Buvęs parapijonas. rašo, kad Ūticoj reikalinga ant “Laisvės” kapinių tapo 
--- surengti prakalbos. Taip, Palaidotas Baltrus Deme- 

Kunigas kompanijų bernas, nrakalbos visur reikalingos, nackas, kuone visiems žino- 
New Britain, Conn. Vie- tik reikia rengti, o pamaty- mas knygų pardavinėtojas, 

nas iš vietinių dusių ganyto- sįme 
jų yra labai smarkus. Jisai

Gėlė.
“Laisvės” red. gavo $6.75 

dėl kankinių. Męs pasiuntė
me pinigus drg. J. Rama
nauskui į Minersville, Pa.

Ačiū aukautojam!

Parsiduoda forničiai.
Parsiduoda visai nauji forničiai, 

naudoti tik pusę metų. Parsiduoda iš 
priežasties kėlimosi gyventi į kitą 
miestą. Kreipkitės ypatiškai arba per 
laišką šiuo adresu:

V. Paukštys,
242 W. Broadway (“Laisves” red.)

So. Boston, Mass.

“Šakę” gaus dovanų.
Kas užsirašys pas mane “Laisvę” ir 

“Kovą” ant metų ir atsiųs $4.00, tas 
gaus dykai “šakę” ant metų. Kas už
sirašys vieną iš tų laikraščių, tas gaus 
“šakę” ant pusės metų. Dovanas 
duosiu tik per trumpą laiką, taigi pa
siskubinkite.

K. Navickas,
109 Arthur st., Montello, Mass.

Draugai, dovanos!
Dabar geriausia proga užsirašyti 

laikraštį, nes žiemos laike galima 
daugiau pasiskaityti. Kas pas mane 
užsirašys “LAISVĘ” ar kitus darbi
ninkiškus laikraščius, tas gaus kny
gelę dovanų, o knygų pas mane yra 
visokio turinio. Todėl naudokitės 
proga. Taipgi galima užsirašyti 
“Lietuvos Žinias”, “Liet. Ūkininką” ir 
“Rankpelnį.”

Pavieniais numeriais galima nusi
pirkti “Rankpelnį”, “šakę”, “Liet. 
Žinias” ir “Liet. Ūkininką”.
Jeigu nori žinoti kas dedas pasauly, 
tai užsirašyk pats arba savo drau
gams užrašyk darbininkišką laikraštį.

P. A. Dedynas, (8)
5 Diamond st., Wore

PAJIESKOJ
Pajieškau darbo.

Esu pusėtinai apsipažinęs su spaus
tuvės darbu. Galiu dirbti “džiabsus”, Mo- a»t Gordin press ir 8 mėnesius dirbau 
ant Linotype.

Kam reikalinga toks darbininkas,

V. Jakštys,
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Škotija.
Craigneuk. Kunigas J. 

N. uoliai platina bedievybę. 
Dalykas štai kame: trumpai 
po Kalėdų, p. kunigas vaikš
čiojo po lietuviškas stubas, 
rašinėdamas lietuvius prie 
Šv. Kazimiero draugijos 
(parapijos), rinkdamas pi
nigus ir varinėdamas piktas 
dvasias iš lietuviškų stubų. 
Bet į tas stubas, kur randasi 
daugiau susipratusių lietu
vių — visai neatsilankė išva
ryti piktų dvasių, kur jų 
daugiausia randasi. Tai ir 
pasirodo, kad p. kunigui ne
rūpi tuos žmones atversti 
prie dvasios šventos, ale 

, praplatinti daugiau bedie
vybės tarpe jų.

Nors jis pasakė: , “kuris 
tinkamai atsakė, nes po" jo neprisirašys prie šv. Kazi- 
atsakymo rankomis plojo ir miero draugijos, tai tas bus 
komušė”. prašalintas is katalikų tar- 

hetiuoįo-lpo”. Ežys.

kad darbas atneš ge- Jis išleido ir dainų rinkinį, 
rus vaisius. Utica ir apie- Seniau buvo didelis laisva- 

. . _ _ _ .linkiu miestuku lietuviai, manis, bet išgirdęs kapucino
mjų ir persergsti savo avis, norinti surengti prakalbas, pamokslą, kasdien pradėjo 
kad neitų prieš kapitalistus. ąa]ite kreipties pas sekan- eiti išpažinties ir gavo proto 
Taigi, jeigu kokia avis tik|gias ypatas: • __ _|sumišimą. “D. V.”.

So. Boston, Mass. 19 d. 
sausio pasimirė plačiai žino
mas kostumerskas kriaučius 
Antanas Nevulis. Velionis 
labai kentėjo nuo smarkaus 
kosulio. Metų turėjo 46, A- 
merikoj išgyveno 23 metus. 
Paliko dideliame nuliūdime 
pačią ir kelis vaikučius.

Palaidotas 23 d. sausio ant 
■\T . , . išv. Benedikto kapinių. Ve-Vyrai nesnauskite, pasi- lionis gjo iš Se\nu )av ir 
m/'<r\lzirn run nnci will II • • 1parapijos, gmino Krasnavo, 

kaimo Budelių.
Giminių ir pažįstamų pra

šau ištarti amžiną atilsį.
J. A. Nevulis.

pasipriešina, arba neužsimo- A.'K. Baltrūnas (LSS. 7 
ka velykinės, tuojaus tampa kp. sek.), no Weyl St., Ro- 
iš darbo išvaryta. Sako, kad ohoster N Y arba A V 
tokiu būdu jau apie 200 žmo- Visnelis (LSS. 154 kp. sek.), 
mų iš darbo išvaryta. 703-5 Windsor Terrace,

Svečias. Schenectady, N. Y.
--- Kreipdamiesi pas viršmi- 

Kaip montelliečiai naudo- nėtas ypatas, gausite reika- 
jasi tautos namu? lingas informacijas apie su- 

Jau trečias mėnuo eina, rengimą prakalbų ir kalbė- 
caip lietuviai įgijo savo sve- tojus. A. K. B.
tainę. Draugystės ir kuo- 
pos, kurios yra prisidėję pi- naudokite tuo pranešimu! 
nigiškai prie įsteigimo sve- Kiekvienas sąjungietis.kiek- 
tamės, j “ " ~ t-’ "

laikyti balius ir mitingus.
Bet apart balių ir mitin

gų, ligišiol ko geresnio ir ne
galima buvo veikti.

Užtat per praeitą susirin-1 tacijai. 
kimą tautiško namo draugi-h __ 
jos, LSS 17 kuopa padavė 3 nepriešingas įkūrimui ko- 
prašymus: • •

1) kad tautiškas namas 
rengtų diskusijas svetainė
je, kada tik ji neužimta.

2) kad pavelytu vaiky 
draugijai, “Žiburėliui”, ku
ris yra po soc. kuopos globa, 
veltui naudoties svetaine. *

3) kad suteiktų vieną 
kambarį knygynui, kurį ma
no įsteigti LSS. kuopa.

Draugija nutarė rengti 
diskusijas. Komitetan iš
rinko P. Baltrėną, J. Kaspa
rą ir K. Navicką. “Žiburė
liui” taip-pat pavelijo nau
doties svetaine.

Klausimas apie vietą kny
gynui atidėtas ant toliaus.

jau susitaikė, kaip vienas laisvas žmogus tedir- 
| ba, težengia pirmyn.

* * *
“Vienybe Lietuvninkų” 

priešinga socijalistiškai agi- 
: — _ Nei “Laisvė”, nei 

kuris kitas nors laikraštis Darbai
klos nors tautiškos draugi
jos, arba, padėkime, kuopų 
SLA. Kaip elgiasi “Vien. 
Liet.”? Jj<<patalpino bjau- 
rią korespondenciją prieš 
So. Omaha, Nebr. lietuvius 
socijalistus, kurie panorėjo 
įkurti kuopą Sioux City, la. 
“Laisvė” agitavo, kad Sioux 
City būtų įkurta kuopa. “V. 
L.”, lūpomis ! 
dento, bjauri; 
Omaha soci.į 
delegatai nuv 

i ty kuopos įku 
"“Laisvė” < 

piasi į idėjos 
nai įkurti ku< 
Ten yra laisv 

|po nariai dai

espon- 
‘ŽeJ3o. 

vurių 
,Ci-

ei-

Bridgeport, Conn, 
mus didelės bedarbės, 
nių vaikščioja pulkai, 
kodami sau duonos kąsnio, 
bet vietų niekur negali ras
ti.

Akron, Ohio. Mūsų mies
te arti 100,000 gyventojų. 
Čia gana didelė automobilių 
išdirbystė; taip-pat išdirba
ma ir daugiau visokių daik
tų iš gumos. Užmokesnis nė
ra jau taip,maža. Mažiausia 
užmokesnis, tai 20c. į valan
dą. Dirbanti nuo “štukių” 
uždirba tankiai iki $4.00 į 

I dieną. Suprantama, amat- 
ninkai daugiau uždirba. Pa-

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

Kviečiu visu dl augus SU- , no malonės pranešti: 
siprasti, apsišviesti, tuomet 
visiems bus geriaus.

W. Hanover, Mass.
bai eina neblogiausia.
reworks dirbtuvę priima ir ’ 942 Roadway'
naujų darbininkų. S.!------------

Elizabeth, N.J. čia ligi-! Reikalaujame
šiol darbininkai nelabai be- mokinių prie statymo namų, užgva- 
ihvhec nnvc Uoli Jn rantuojame greitą išmokmimą. Moki-(Lll DCS atjautė, nois Keli Cie- niams mokame geras algas. Pas mus 
sėtkai ir nedirbdavo, bet ki- pasimokinęs gali drąsiai eiti dirbti po 
ti viai diphdnvn T, ^inerovin Ameriką ir gauti gerą užmokesti VISI (111 oaavo Lj. oingeilO savo (jarbą. Karpenderiai gau- 
ir kitose, ■ mažesniose fabri- na mokestį nuo 40 iki 75 centų i va- 
Lnco Prioč KnlndnQ 'landą. Mūrininkai nuo 50 iki 80 cen-

• i .?ltS Kaie.aaS |tų į valandą. Amatninkai visur yra
rio fabrikas sustojo ant dvie .reikalingi. čia yra gera proga dėl 
iii cnvnipin ir nor tn Įniko 1 jaunų vyrų išmokti. Mokinys turi už- •1 11 J?e! la . ? a sistatyti kauciją. Apie išlygas klaus-
pie 8000 darbininkų niekur kite laišku šiuo adresu:
nedirbo. T *“
dirbti, 5 sausio, daugelis i

-T,

1

: ’ (7)
Sugrįžus atgal ,, 0 I )̂i,d},,gGS.d R.pids, .

Mich.

Pas 
Žmo- 
jieš-

1112 West 35th St. Chicago, III.

VIENATINIS BANKAS BRIDGEP^”’” 
PO VALDŽIOS PP,r*

Kiekvienas apgarsinir s še ’ 
Kvaili tiki ar

Štai kodėl musų banka'
Y t a po kontrole v
Turi kapitalo 250
Suvienytų Vai
Milijonieriai f
Mandagiai, t

Valstybinis ba* 
laikymai
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„dėlioję, bus 
„ ' LSS. 207 kuo

pos, Lietuvių Svetainėje, 
10:30 vai. ryte.

Todėl visi draugai malo
nėkite atsilankyti, nes yra 
svarbių reikalų. Taipgi ne
pamirškite atsivesti ir nau
jų narių, kurie dar nepri
klauso.

Sekr. V. A. Zaperiackas.

Dar kartą noriu priminti 
draugams aktoriams ir ger
biamai visuomenei, jog 24 d. 
sausio bus koncertas LSS. 61 
kuopos W. Lynn, Lietuvių 
svetainėj, 25 Camden st., W. 
Lynn, Mass.

Šokiai prasidės 6 vai., o 
koncertas 8 vai. vakare.

V. A. Zaperiackas.

25 d. sausio, nedėldienį, at- 
subus LSS. 60 kuopos nepap
rastas susirinkimas. Todėl 
visi nariai būtinai atsilanky
kite. J. Klevas.

Tūlą Cambridge’iaus ku 
nigiuką žada į beprotnam 
atiduoti. Pora savaičių at 
gal, labai smarkiai sumušė 
vargonininką, visai nekaltą 
žmogelį, o dabar moteriškei 
perskėlė galvą, kuri nešė pi
nigus ir norėjo užpirkti mi
šias už savo gimines. Mote
riškė patraukė jį teisman. 
Nežinia, kas iš to išeis.

Švilpukas.

LSS. 71 kuopa Cambridge, 
Mass., 18 d. sausio surengė 
prakalbas. Kalbėtojas bu ve 
VI Mass, rajono organizato
rius P. Svotelis, kuris save 
trumpoj prakalboj gerai nu
piešė mūsų darbininkų gy
venimą, kalbėdamas iš dvie
jų atvejų.

Tolesniai buvo išneštas 
protestas prieš Calumet 
Mich, vario kasyklų bosu 
žvėrišką pasielgimą su strei- 
kieriais; taipgi išnešta pro
testas ir prieš naujai įneštą 
^illiu kongresan link suvar- 

zių. Skaitytos re- 
ir 300' publikos 

.oiai priimtos.
nuvo rinktos aukos dėl 

Calumet, Mich, streikierių. 
Aukų surinkta $5.00.

Pertraukose dainavo Cam
bridge’iaus “Laisvės” cho
ras. Sudainavo pusėtinai 
nes buvo iššauktas net kelis 
sykius ant pagrindų.

Prie kuopos prisirašė 8 
nauji nariai.

B. A. S.

Daug šnekų sukėlė pasku
tinis kardinolo O’Cannelio 
pamokslas. Jisai pasmerkė 
naują šokį tango, naujas 
madas, pagązdino, jog griū
va senoji dora ir dar kartą 
pranešė, kad išganymas tik 
katalikų bažnyčioje. Bažny
čia. sako, rūpinasi vargšais.

Kam čia norima akis ap
muilinti?

Bostono sufragisčių ap
skelbimai sistematiškai pa
vagiami nuo langų krautu
vėse.

Kas juos pavagia? Sako
ma, kad “antisufragistės”, 
moterų lygybės priešės. Da
bar pasamdyti detektyvai, 
kurie gaudys vagllkas, pri
sižiūrėdami ištolo į krautu
vių langus.

SENI VYNAI IR
Į

Specijališkas Rinki
RINKINYS No. 5.
1. bonka X X X X Golden Rugir
1. ” Cagnac Brendęs
1. “ Višniuvkos

” OręndŽiy Vyno
^rtos vertes ant

SAKE

$44.59

$37.10

$56.39

LIAUDIES DAINOS

prasikaltę

J. SINKUS
20c

’£5
ŽENYBA ir žmogaus gyvenimo siek. 10c

GYVENIMO BANGA

LOŠĖJAMSTYRI LIKIERIA1
nys dėl Šio mėnesio

Viskass Degtinės

Gaunama pas

Viskas

to. štampą.WS.
•ston

$37.10
$36.75

$54.19 
lai va

to: Greitas parda 
kaip tik gaunam.

Laisvės” Redakcijoj 
galima gauti šios

M IR DAUGU- 
"•APDAVfijAI

‘ŠAKĘ?1 
ŠAKE7I

THE .
MAGIC 1 
S Ui. M

Tur.
Vise' 
mi

Ar Tamista skaitai juokų laikraštį 
Ar tamista matei puikius paveikslus

instruni 
kainu k“

Boston 21014 ir 21013.

reikalaukit, o 
Atsaky-

N A U JOS kantičkos arba politiško 
giesmės” ................  30c

JĖZAUS DRAUGIJA arba jezuji

yra
Laisvės” krautu

PIGIAUSIAS ir geriausias darbinin- 
o pragyvenimas” ......................... 10c

Reikalaudami knygų, rašykite se 
kančių adresu:

REVOLIUCIJOS ATBALSIAI. Dai 
lūs apsakimėlis iš revoliucijos lai

MOKSLAS . RANKŽINYSTĖS arba 
kaip pažinti žmogaus praeitį ir at-

Čia pat gaunama
Visokios knygos lietuviš

ko! angliškoj kalbose. Kas 
kokių norit 
męs parūpinsime 
mui visada įdėkit 2 c. stam

.cužmirškite ateiti 25 d. 
sausio į prakalbas, rengia
mas paminėjimui kruvinojo 
nedėldienio. Kalbės S. Mi- 
shelsonas ir L. Pruseika. 
Pradžia 2 vai. Prakalbos at
sibus Lietuvių svetainėj.

SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLE 
. . .PAMATAI” ...........................* 20c

S negalima išgydyti su 
avimu! pačiii pacijen- 
icijas. Turi savo loc- 
skiriškas mašinas džl 
10, su pagelba kurių 
uogaus kūną.
lių už išgydymą nuo 
siunčia toliau įkilus 

merikoje, Kanadoje, 
. Visuomet kreipki- 
ant tikro adreso taip:

; Stankus 
Philadelphia, Pa.

J. STROPUS
Loring st. So. Boston, Mass

Čenstakavo . Klioštoriaus Slaptybė 
arba kruvini Domazo Macocho dar 
bai. Su paveikslais...................15<

G R EJČIA USIA S PA M OK l NIM A 
ANGLIŠKOS KALBOS” ... 25.

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

Jau išėjo antra laida tragedijos

KERŠTINGA MEILE”
Veikalas labai žingeidus 
lengvai perstatomas.

Kaina 10 c.

Aš užlaikau Columbiofi RramafonuH bu lietuviš
komis (lainomiH, kurias išrieda labai Kražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dalneld. Re
kordai yra padaryti stipriai ir gali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.

JeiRu norite turčti Kerą Kramafoną, tai tuojaus 
rašykit pas mane, o afi jums pristatysiu ureitu 
laiku už pigiausia kaina. JciKu nori mano katalio- 
go, tai atsiuskit štampą už 2c., aš nusiusiu jumis 
dideli puiku kataloRa. kuriame rasit visokiu ma
šinų su trubomis ir ba trubu.

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

Kreipkitės šiuo adresu:

CHARLEY GRANECKAS,
28 Essex st., Athol, Mass

“LAISVĖ,”
Broadway. So. Boston. Mast

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
ventus) — tas tegul prisiun
čia 70 c. Kas ims 1000 laiš 
kų — tam apsieis tik $5.00.

Taigi pasiskubinkit su už
sakymais.

Viršminėti laiškai 
gaunami 
v ėję.

NAUJI IŠRADIMAI.
Kurių jokiam katalioge ligišiol 

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

DIDELESĄKROVA
Visokių lietuviškų,polakų ir rusų knygų, 
laiškams popierų, tikrų trejankų,geriau
sių britvų, puikų biznieriams kalendo
rių* laikrodėlių, retežėlių, žiedų, špilkų 
ir kitų auksinių daiktų. Reikalingi agep-

Merginoms.
Reikalaujame jaunų merginų dirbti 

panČekų dirbtuvėje. Gali atsišaukti ir 
nemokančios, nes męs išmokiname ir 
dar mokame algą, atsišaukite po num. 
15 Elkins st., (2-ro flioro) (9)
So. Boston, Mass, (prieš Edisono švie
sos fabriką.)

Paslapčių Atidengimas.
Ar žinai, kas tamstai yra užslėpta? 

Jei nori žinoti viską, nusipirk tuojaus 
šitą knygą, kurią dar dabar galima 
gauti pigiai šitam trumpam laike (tai 

(dovanos ant Kalėdų), kuri parodo vi
sų monininkų gudrybes nuo pradžios 
svieto iki šiai dienai, taip aiškiai ir su
prantamai, kad kiekvienas, kuris tą 
knygą turi, gali parodyti visokias što
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 del išsimokinimo pa
linksminti draugus ir linksmai pra
leisti vakarus. Drūtais ir gražiais 
apdarais. Kaina su prisiuntimu $1.50.

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

Garbingas Daktare! Jųsų būdas gy
dymo ir liekamus labai gerus, kad ma
no moteris net per tris mėnesiūs slrgus 
ant vidurių skaudėjimo, po krutinę, gal
vos, didžio nusilpnėjimo ant sveikutes 
ir balt jų tekėjimo, kurios ikšiol ni< kas 
nepataiko išgydyti, o kaip Jūsų prisiųs
tas liekamas suvartojo, tad tapo visi, i 
sveika ir daugiau liga neatsinaujina. 
Už. tokį tikra moksliška ir pasekmingą 
gydymą visiems Tamistų vardą ap‘ 
skelbiu. Tu esi geriausias prietelis.

Pasiliekame dėkingi.
Klemensas ir Ona Stefonaričiai, 
1413 Brynmower, Scranton, Pa.Naujos dovanos “Lai

sves” skaitytojams. 
Draugai ir Draugės!

Męs norėtume, kad kož- 
nas mūsų skaitytojas iki 
naujų metų prikalbintų del 
•‘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 Jurašo:

1) Liaudies Dainos.
2) Ženybaųr ženybinis gy

venimas
3) Griuvėsiuose —■ puiki 

K. Jasiukaįčio apysaka.
4) Moterų padėjimas bei 

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

5) Macochas.
6) Lekcijos apie atskyri

mą ženklų.
Pasidarbuokit sau ir 

mums!
“Laisvės” Išleistuvė.

netrotykit laiko ir piiių'ų.bet tiesiog 
kti prie daktaro 
r teisingą jįydy- 

Staiikiis

Naujos Mados
GRAMAFONAi

VICTOR MAŠINOS
Negaualt geresnės progos, kaip dabar atiduodu

$15 vertės mašinų atiduoda tik už $13

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:

“LAISVĖ”,
242 Broadway,

So. Boston, Mass.

pigiausios ir pa- 
I’asaž'eriai

• nes jy gy
ni go ta, negu

1841 S. Halsted St., Chicago, III
GRIUVĖSIUOSE, Jasiukaičio apys. 15c
E. S’cponaičio Raštai ..........................1.00

Tai žodžiai pačių Žmonių išgydytų nuo 
visokių ligų!

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

Muzikos Mokykla.
' Panedėliais, seredomis ir petnyčio- 

mis po num. 339 W. Broadway, So. 
Boston, Mass., o ketvergais 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)

Artesniy žinių klauskite pas:

Hamburg American 
Line

607 Boylston Street, Boston, Alass
45 Broadway, New York, N. Y

Arba pas vietos agentą

Hamburg--American
Į Didžiausia kompanija

visam pasaulyje!

Nauj i Lietuviška KRAUTUVE
Užlaikomi1, parduo 

dame ir lijori’.e pc 
riatr-ia S I i I V A M A T 
MAŠ :>'AS, oiii:.ir:: 
uitis Uninr.tfcrr.iH ir U

Kaip nieks neįstengė, tai Ph. M. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laike! 
Malonus Tamista! Kad išgydėt kosėjimą, skrepliavimą ir sunkumą ant 
krulings pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos iš
bėrimo ant. odos spuogais ir niežėjimo; kiti gydytojai per du metu nesura
do pagalbos. Už jūsų toip gerą gydymą ir teisingas liekamas siunčiu šim
tą kanų ačiū. Su guodono, A. Galmanas, Box 36, Bonne Terre, Mo.

Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St., Worcester, Mass.
Mr. M. KOL1AGA, Box 192, Boswell, Pa.; Mr. J. TYMCZUKAS, 300 Cente 
St., Freeland, Pa. Teipat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių 
jokiu bmlu negalima sutalpinti.

IS1TK.il YiilT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
Piiil. M. Kl'nikas, turi nd kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 

Inilto pataiko sergantiems pagelbėti todęl, kad gydo iSsyk, o nedaro esperamentų ant sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, net medaliu apdovanotas To
kiam jau tik galima tikėti.

PrlvatiškoJ LABARATORIJOJ Ph. M. Kliniko, atsišaukusioms sutaiso kiekvienam 
liekurstas iž syicžių gvnranluotų nicdikarnent i, skiliausių ir naujausių išradimų, kuriuos 
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbal žmonių.

ICAD ESI NESVEIKAS BET nori pastoti sveiku V CilYžlO, IR LAIMINGU, tad atailankyk. 
o jeigu toli gyvent, tad aprašyk savo! igą bei nesveikumus liduvithvjo kalboje kas kenkia, 
o tiko :, kad apturėsi tikrų pageli)^ sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir dėka- 
veja, nes i i nai i.’gydo i r tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenč- 
jąsias ligas nuo skaudėjimo: p čiuoso, rankose, kojose, sąnariuos*1, krūtinėj, strėnose, gal
vos, Šonu ; išbėrimai spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužngystės sėklos nubėgl- 
mo, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užk ietė. imo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bal
inės, silpno i r sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų 1 ytišku ligų. Širdies, kepenų, ink’ 
stų, silpnų pi lučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi
gos, neturėjimo : petit >, be peilio lie pjaustymo be nparneijos, bet su liekarstoms, kurio* 
tuksiančius išgyt '. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų, 
kurios užpuola va ■ginimui žmonių. VYRI’ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagetbos 
rti:o daktaro, vis .da adresuok arba nteik po šiuo adresu:

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

VALANDOJ: nuo 10 iš ryto iki I po p. Šventadieniais nuo 10 iki 3. Utnrn. ir Pčtny 
M I rIrt d tiri t « »rs I • 1 k i I . .. I^.at.l* • . . ■ 1** I 2 « . 1 1 1 . A A*

Valandos:
Nuo 12 2 dieną ir nuo 7-9 vnkare. 6
Nedūliomis iki 3 vai. po piet. jf 

6
2? fr H C) 4

Važiuokite | Lietuvą
WHITE STAR LINIJA

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

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

rodžius ir tam panašius d-i'I. us. ' Duodamt. 
lekcijas ant visu muzikali? k u inst: limentu.

A. RAUL(ĮKAITIS ir J. (PitiiVAINIS 
Lietuviai savin'.--.:.ai

«O. BOSTON CVCLB <30.
310 Broadway. So. Boston, A’

(D (t
U Telephone So. Boston. 845 M K
0) £

£ DR. F. MATULAITS *
5 TJ
T 4 05 Broadway 6Z J M
V SO. BOSTON, MASS, ’f

Geresnes progos jau 
nebus!

Geresnes progos niekuomet nebus 
del tų, kurie nori laivakortes siųsti 
Lietuvon, nes laivtj kompanijos nupi
gino laivakorčh^kainas net ant $15.00.

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

čia paduodu laivakorčių kainas: 
Iš Tilžės per Roterdamą iki

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

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

Bostonui............ ................
Iš Tilžės per Antverp iki

Bostonui .............................
iš Tilžės per Bremą 6 paros 

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

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

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

arba
Broome St

Pinigu* siuskit pačios Ženldeiia..- »

J. STROPUS 
dLoriaęSt., So. tty

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

F. Ad. Richter & Co.
r..' New voru
ii ant Ankero <

) ;tpsn ngoi mo 'ažšj u

LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 15c.

VADOVAS Keliaujantiems j Ameriką 
ir iškeliaujantiems ................ 15c.

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

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar lie receptai Lietuj 
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natinė lietuviška nptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit g:u’ L kokios tik pasaulyj varto
jamos. G 'lit rdkala’.it per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

Laivakorte 
tarnavimas geri ausis 
gali važiuoti be baime 
vastis goria'i 
ant žemes.

Taipgi mūs 
plaukia iš N< 
jos ir Baliimo

vieną dolerį, o apturi? 
Edmundo Steponaičio r 
tų knygą, kuri privalo r 
tis kiekviename lietuvi^!;

me’name. Steponaitis Lt.vo vienas iš pirr ųjų mūsų j.nmvjų rašytoj 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovei, kurių visų pi 
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenes tąmonūs, b 
ir gaiv'inhnas, tvėrimas pačios dailiosios musu raštijos.

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galin a gauti tikt; i už I dol. pas

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

uzsirai
svečias Tamstos gyvenime.

išeina sykį į mėnesį 
kainuoja tik 1 dolerį metams 
yra didelio formato 16 kos puslapių 
’ telpa kun. Bimbos pamok 

įkalbėjimas Dva-iško ' 
Beletristik

( Serganti
( kreipkitės ypatiškai arba la 
\ Stankaus, o apturėsite tikrų 
) mą. A įmink skaitytojau, jog Dr. Stankus yra 
ibaijĮęa didesnį daktariškų mokslų, kaip tai: p.v 

užbaigimui medicinos mokslo GARSIAME
. S TEITA VIŠKAME UNI VERSITETE, važia- 
) vo mokintis į POST GRADUATE MED1CI- 
i NOS MOKYKLĄ, katra yra didžiausia ir jau 
( paskutine didžiųjų daktarų mokykla visame 
j pasaulyj. Čionai spccijališkai mokinosi daryt- 
) visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas. 
) Taipgi buvo niicstavu daktaru kur praktika- 
t vojo po liošpitalių dispenseres dienomis ir na- 
( klintis. Dabar keli mytai kaip Dr. Stankus 
( įrengė savo locnų gydyklų SANATORIJĄ 
1 mieste Mūladclpliijos dėl gydymo visokių li- 
J gip Atvažiuojanti iš tolinus gali pasilikti tie- 
/ siog jo SANATORIJOJE dėl gydymo.j GYDO KIGAS
) Nuo skaudėjimo strėnų,sąnarių rankų ir ko- 
! jų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reu- 
( malizmo. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečia. 
J mų ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų ant 
) veido ir kimo, užkietėjimų ir nedirbimų vidų. 
I rių, niežėjimų skuros, dedervinių, slinkimų 

plaukų, skaudėjimo galvos. Visokias širdies, 
inkstų, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos, 
negalėjimo miegoti ir išgąsčio, nuo slogų, per
šalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negalė
jimo valgyli ir abelnų nusilpnėjimų. Visokias 
moterų ligas; nereguliariškas mėnesines,skau
dėjimą strėnų ir paširdžių. Visokias vyriškas 
ligas, paslaptingas, ir įgautas per išdykumą. 
Gydo ligas su liekarstoiiiis kokios tiktai yra 
ant svieto. T J<* 
lie k ars .v 
tų — dapa 
naš, na> 
gydym1

Ji turi 431 savo garlaivį, kuriy 
įtalpa siekia 1,3(16,819 tony.

Vienatine ir tiesioginė linija tarp

Bostono ir Hamburgo.
Laivai didžiausi ir kiekvienas su 

dube) tavais Šri ubais.

P AI
. EXPELLER”

Drill i muskulai neatneša naudos 
jei Jus b’omatizmas kankina. Si

PAIN E X P E L E P. I U 
jt-i dručki i subcrŠI i ai m-š J mn I uo

ei kankinamas skausmais yra. 
>os kaipo akrui as sudaužytas 
. Ar kenčiat o skausmus Roma- 

tiznio, Neuralgijos, Užsi-nhlymo ir t. t. 
tada pameginkiio porą sykiu sutepti su 

P A 1 N E X P E L E R I U , 
PASOVENCZIAI8 NAMINIAIS \AlfiTAl6.

Gaunama \ isoso npliekosc už 25 ir 50 c. 
F. Ad. RICHTER & CO., 215 Pearl st. New York. 

tint (int tftiikrrli* -- aciik'/o iiIkMiiyt>rliitt»

KINYGOSt ’

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

PASAULIŲ RATAS
ir kitas planetas, Su paveikslėliais...........................2RO

MEILES KARŠTLIGE
meile.................................................................................... 20*3.

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c

Pab.il '' .•;! ktir-'A'oin.rns Alcdirr.l
C<-liete

l’a-n-lunin.-.-.i .
Riti

Įj , broaaway
1 50. BOSTON, A1ASS.

štai vie? as iš tų puikiųjų "Šakės” p (veikslų, katras atvaizdina kunljrų Ir ti
kėjimo vergą.

Jeigu dar neturėjot progos turėti savo rankoj “ŠAKĘ”, tuoj 
šykit, nes “Šakės” atsilankymas j Tamistos grinčią, bus naujas

“ŠAKĮ?”
“ŠAKĖ”
“ŠAKE”
“ŠAKĖJ” teina kun. Bimbos pamokslai, Beždžionės su žmogum 

pasikalbėjimas, pasikalbėjimas Dvariško Tėvo su Dvasiška Motyna, 
Monologai, Kratiniai, Poezija. Beletristika. Švento Petro laiškai,Min- 
kles, Korespondencijos ir šiaip smulkys dalykėliai. Adresuok:

1GO7 INortli Avenue
, CHICAC1O, 1LU.

$3 50

IS1TK.il



