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No. 8 IV Metas

AMERIKA
Unijistai reikalauja darbo 

partijos įkūrimo.
Indianapolis 23 d. sausio. 1 

— Konvencija United Mi
ners Workers of Amerika ' 
priėmė rezoliuciją, kurioj 
reikalaujama įsteigimo dar
bininkų partijos, kadangi 
republikonų ir demokratų 
partijos jau nepatenkina in
teresų darbininkų klesos. 
Konvencija mano, kad jau 
pribrendo laikas įsteigimui 
darbininkų politiškos parti
jos. Taip-pat pakelta klau
simas apie įsteigimą savo 
dienraščio.
Negrai be balsavimo teisių.

Columbia, S. C. — Genera- 
liškas susirinkimas pietinės 
Caroline priėmė rezoliuciją, 
kurioj reikalaujama atėmi
mo iš negrų balsavimo teisių 
ir išmetimo panašaus punk
to iš konstitucijos.

šimtas milijonų.
Suvienytų Valstijų augš- 

tesniose mokyklose pralei
džiama kas metai $100,000,- 
000 dėl sporto ir, abelnai, dėl 
kūno mankštymo.

žemės drebėjimas San 
Francisco.

San Francisco, 24 d. sau
sio. Seismografas Chaboto 
observatorijos parodė mažą 
žemės drebėjimą 7:30 vakar 
vakare. San Francisco, Oa- 
klande ir Berkeley, kaip ku
riuose namuose išbyrėjo lan
gai. Nuostolių nepadaryta.
Vagims bus geriau, jeigu vi

si išeis į bažnyčią.
Daugely vietų buržuazi

nė laikraštija ir kunigai pra
dėjo smarkią agitaciją už į- 
steigimą taip vadinamos “go 
to church day”.

Iš So. Norwalko praneša, 
jog ten jau atsibuvo panašus 
religiškas apvaikščiojimas. 
Pasirodo, jog tai buvo pui
kiausia diena dėl vagių. Jie 
darbavosi bažnyčiose ir na
muose, kur visi buvo išėję 
bažnyčion. Kelis iš jų nu
čiupo. Sako, jog jie taip-pat 
agitavo už “go to church 
day”, nes turėjo viltį pasi
pelnyti.

Detektyvų pulkai.
Calumete, Mich. — Vario 

mainų baronai pasamdė mi
nias detektyvų dėl užslopini- 
mo veikimo vakarinės mai
nierių federacijos. ,

Sakoma, jog greitu laiku 
Michigane bus ir daugiau 
streikų. Žada sustreikuoti 
mainieriai Marquette ir Go- 
gebico distriktuose.

Kalėjimai ir džiova.
Topeka, Kansas. — Vieti

nis federališkas kalėjimas 
yra džiovos lizdas. Iš 100 
kalinių, kurie miršta, 37 nuo 
džiovos numiršta.

šunkaulis bedarbiams.
New Yorko milijonierė F. 

J. Shepard apvaikščiojo me
tines sukaktuves savo apsi- 
vedimo. Iš tos priežasties 
ji pateikė 1000 bedarbių pie
tus.

Žinoma, už tai kunigai jai 
pažadės dangaus karalystę.
Daugiau kareivių — tai dau

giau jiems ir kunigų.
Washington, D. C. Jau 

nuo 1848 m. nepadidinta ku
nigų skaičius Suvienytų 
Valstijų laivyne, nors dabar 
jau laivyno matrosų 8 sy-

Nebus mainierių generališ- 
ko streiko.

Indianapolis. — Mainierių 
konvencija balsų dauguma 
nutarė, jog nereikia ap
skelbti generališko mainie
rių streiko parėmimui Mi- 
chigano ir Colorado strei- 
derių.

Tarpe mainierių delegatų 
radosi betgi daug tokių, ku
rie karštai agitavo už strei
ką, nurodydami, kad sustoji
mas darbo mainose supara- 
yžiuos išdirbystes visoje ša
lyje.

Kelių metų kiaušiniai.
New York, 22 d. sausio.— 

Armour ir Co., o taip-pat 
Swift ir Co. nubaustos kiek
viena ant $500 už laikymą 
savo sandėliuose senų kiau
šinių. Nubausta taip-pat ke- 
iolika pardavėjų.

Atrasta kiaušinių, kurie 
aikomi jau po tris metus.

Bene tai nugązdins tas 
kompanijas?

Prieš raudonas šviesas.
Washingtone, veikiausia, 

greitu laiku bus panaikinti 
“raudonu šviesu” distriktai, 
<ur spiečiasi prostitutės.

Wilsonas sako, kad da
bar auksiniai laikai.

Prezidentas Wilsonas ne- 
Jki į bedarbę. Jisai sako, 
kad padėjimas šiuomi laiku 
esąs puikiausias ir jog biznis

Ir ką tu, prastas žmogeli, 
su ponu Wilsonu padarysi. 
Jisai mokytas vyras, tai vis
ką ir išmano.

Protestas del Breškovs- 
kienčs areštavimo.

Nacionališkas moterų ko
mitetas anglų socijalistų 
partijos organizuoja 14 d. 
kovo po visą Ameriką mitin
gi s protesto prieš suarešta
vimą senelės Breškovskie-

Apsisaugojimas ant jūrių.
Londone jau pasibaigė 

Į konferencija, kurios tikslas

Airiai turi sudarę tam tikrą 
pinigų fondą kovai už auto
nomijos tesses. Dabartės 
vadovai to fondo išleido at
sišaukimą į visuomenę, kad 
jau nereikia dėti daugiau 
aukų, kadangi savyvalda 
(home rule) bus tuoj iško
vota.

lamento paskirti $150,000,-
000 dėl pastatymo 12 naujų 
karės didlaivių.

Dėlei tos priežasties kilo J buVo\‘šrastf būdus apsaugo- 
dideh ginčai. I arlamentas y keleivius nuo nelaimių ant 
nesutiko paskirti tokios di-! jūrių
dėlės sumos pinigų Jisai, Nutarta, kad kompanijos 
paskyrė betgi 80 milijonų aprūpintų savo laivus bevie- 
ant statymo naujų karės lai-' linio telegrafo aparatais.

i Tiktai tie laivai galės netu
rėti to įtaisymo, ant kurių 
važiuos nedaugiau, kaip 50 
žmonių.

Nutarta, kad kiekvienas 
laivas turi turėti užtektinai: 
gelbėjimosi valčių.

Advokatai streikuoja.
Genua, Italija. Čia nuo > 

tūlo laiko streikuoja advo-.......... ...
katai prieš naujas taisykles -Angį i jos sufragistės tariasi 

teismų praktikoj. i — j-..------ i------i------
Tame pačiame mieste 

streikuoja gatvekarių dar
bininkai. Darbininkų vadai 
areštuojami.

Vokietijos vyskupų var
gai.

Vokietijos vyskupai, iš
vien susitarę, 'išleido aplink
raštį parapijonams, kuria
me pasmerkia naujausias 
madas, stengimąsi turėti 
mažiau vaikų, ir lankymąsi 
ant perstatymų krutančių

vų.
Japonijos valdžia, varyda

ma konkurenciją su kitų ša
lių valdžioms, nori paleisti 
savo žmones ubagais.

Vis aukščiau kelia savo 
galvas Azijos tautos. Japo
nus pasekė chinai, o chinus 
indai. Didžioji Indija pride
ra Anglijai, kuri vartoja 
žiauriausias priemones 
prieš indusus.

Valdininkai labai įbaugin
ti. Indijos vice-karalius, bū
damas Kalkutoj, nepasirodė 
net ant balių. Kada jisai va
žiavo gelžkeliu — tai karei
vis stovėjo prie kareivio, ta
rytum, būtų važiavęs rusų 
caras.

Tarpe indų veikia labai 
pasekmingai chinai ir japo
nai.
Šalčiams prasidėjus, mais

tas pabrango.
Paryžius. — Nepaprasti paveikslų teatruose, 

šalčiai kurie tęsiasi ir ligi, 4 mjlijonai'ant papirkimo 
dabar, labai žymiai prisidėjo: hnlcnnfnhi
prie maisto pabrangimo, ku-1 w. o ..
rio negalima reguliariškai!.. ) lenmx,^Austria. Socija-
pristatyt iš kaimų. Kainos- 1S^S Dasmskis su faktais 
pakilo dvigubai, trigubai ir iankose priparode mimste- 
net dar daugiau.

Vėl žemės drebėjimas.
Atėnai (Graikija). — Čia 

vėl buvo atjaučiamas smar
kus žemės drebėjimas. Le- 
pante pagadinta gana daug 
namų, vienok jokis žmogus 
nenukentėjo.

Ispanijoj.
Vis dar tebesitęsia mai

nierių streikas Rio Tinto 
distrikte. Civiliška gvardi
ja vėl užpuolė ant mainierių 
ir kelis sužeidė.

Ir vėl dideli streikai Lon
done.

Londonas, 25 d. sausio. 
Londone išėjo į streiką 150,- 
000 darbininkų, dirbančių 
prie namų statymo.

Sufragistės žada smar
kiau kovoti.

Paryžius, 25 d. sausio.

pradėti dar smarkesnę kovą 
už moterų balsavimo teises. 
Ligišiol jos visokiais būdais 
užsipuldinėdavo ant minis- 
terių. Dabar mano permai
nyti taktiką sulyg karaliaus 
Jurgio V. Jos kenks jam, 
kur galėdamos ir kaip galė
damos.

Olimpiški žaislai Berly
ne.

1916 metais Vokietijos so
stinėje, Berlyne, turės atsi
būti tarptautiški olimpiški 
žaislais, kuriuose dalyvaus 
viso pasaulio gimnastų 
draugijos.

RUSIJA LIETUVA

rijai, kad valdžia laike rin
kimų paperka, balsuotojus. 
Padėkime, vienoje tik Gali
cijoje išleista ant “magary
čių” 4 milijonai kronų.

Radiumo komisija.
Berlyno miesto municipa-; 

litetas paskyrė tam tikrąi 
komisiją, kuriai 'paskirta

parlamento paskirti tų žais
lų surengimui $50,000, vie
nok socijalistai principiališ- 
kai tam pasipriešino. Tuose 
žaisluose dalyvaus poniški 
gimnastų klubai. Pras
tiems darbininkams ten vie
tos nebus.

Po pier i n is ka m i n a s.
Mieste Breslau, Vokieti- 

rūpintiems įgyjimu radiumo Joj, yra 50 pėdų augščio ka
ip naudojimu jodei visuo- minas, 
menės reikalų.

Airiai tikisi laimėti.
Dublinas,

padarytas iš popie- 
ros ir “nedegantis”. Kelei- 

' viai, važiuodami per tą mie- 
'stą, tankiai sustoja vien tik 

25 d. sausio.; to kamino pažiūrėti.

Didžiausios demonstraci
jos paminėjimui kruvi

nos savaitės.
St. Peterburgas 23 d sau

sio. — Vakar socijalistiškos 
organizacijos buvo išleidu
sios pakvietimą apskelbti 
generališką streiką paminė
jimui kruvinos skerdynės, 
kuri įvyko prieš 9 metus ant 
Peterburgo gatvių.

Ant Nevos prospekto bu
vo įtaisytos darbininkiškos 
demonstracijos. Darbinin
kai miniomis išėję ant gat
vės, ėjo dainuodami revoliu- 
cijoniškas dainas. Demons
tracijoje dalyvavo ir muzi- 
zikantų benai. Tuomet įsiu
tusi kazokija ir policija su 
nuogoms šablėms šoko ant 
demonstrantų. Sakoma, jog 
daug žmonių yra sužeista ir 
dar daugiau areštuota.

tarpu dar neatėjo jokių ži
nių. Be abejonės, jog šie
met visur įvyko paminėji
mas kruvinos savaitės, nes 
Rusijos darbininkai jau at
gyja dėl naujos kovos.

Koks ūpas šiandien 
Lietuvoj ?

Talpiname čia pranešimą 
vieno mūsų korespondento 
iš Kauno gub.

Dauguma gyvena pesimiz- 
ne, nemato geresnės ateities 
ir paskęsta girtuokliavi
me, kuris žydi neišpasaky
tai plačiai. Geria visi,—ge
ria vyrai, moterįs, jaunuo
menė, darbininkai, ūkinin
kai ir mokyti. Kartu su tuo 
seka visos pasekmės. Už
mušimų, sužeidimų auga ir 
atsikartoja dažniau. Mano 
padangėje per šiuos 7 mėne
sius jau atsitiko užregist
ruoti 12 užmušėjysčių; ir 
dar kaip, žvėrių — žvėriš
kiausių... Ir šiurpulingai 
darosi apmąsčius prie ko nu
sidėjėlių prieita ir kas per 
doriškumas tų figūrų for
moje žmogaus. Ištvirkimas, 
artimas draugas alkoholio 
irgi neturi rubežių.. Kuni
gai iš sakyklų šaukia, keikia 
už skaitymą pirmeiviškų, 
nekaltų laikraščių, būk tame 
guli visa priežastis visam 
blogumui. O pats begėdiš
kai gyvena, lupa iš nuvargu
sių žmonelių rublius ir mir
dami tūkstančius palieka sa
vo “gaspadinėms”. Mano 
miestelyj iš viso yra 5 kuni
gai, 7 esančios ar buvusios 
klebonų “panelės” su gra
žiais, nuosavais namais, ku
rios per kiauras dier 
liūtiškai nieko ned 
to jie visai nemato pv. 
jaku apipiltas akis.

Mokyklų labai stoka. Val
džia pamažučiu stato reika
lingas naujas. Mokytojai, 
dauguma rusai ir nemoka 
lietuvių kalbos.

Mūsų moksleiviai daugu
ma užsnudėliai. Tarpe jų 
mažai užeinama pirmųjų 
laikų veikėjų. Dabar pasi
didino būrelis ir skaitoma į 
kelis šimtus studentų.

Buvęs “Aušrinės” redak
cijos narys man pasakojo, 
kad laike vasaros atstovų 
susivažiavimo pavesta reda
guoti petrapiliečiams dėl se
kančių priežasčių: diduma 
maskviečių virtę perdaug 
dešinion pusėn ir, jei “A. 
tolinus bus jų vedama, tai 
ir ji virs tokia.

Tarytum, kad visam tam 
prieštarauti ir pakelti švie
sos žiburėlį yra retkarčiais 
miesteliuose, net pastara
me laike.kaimuose, rengiami 
vakarai su lošimais teatra
liškų veikalų. Toliau to viso 
veikt yra labai sunku ir ri
zikuota. Draugijų su aiš
kiais, gerais siekiais—nėra 
leidžiama atidaryti, o neku- 
rios esančios, tai tikrai ne
kalčiausio turinio. Ir, žmo
gus kultūriškas, gyvenk ne 
gyvenęs tarpe tų ūkanų! O 
visgi būva, kruta ir amžių 
praleidžia 160 milijonų gy
ventojų ribose Rusijos tyra- 
nijos.

Labai graudingas dabarti
nis sodžiaus 
ir nemalonu, 
biai, neatsižiūrėdami atgal 
į savą gyvenimo lizdą, bėga 
nuo laukų iš kaimų jauni 
ni, vyrai ir mote1"’ 
tus, užsier: * 
nais

Išeivystė Amerikon.
Dienraštis “Kijevskaja 

Mysl” paduoda įvairių žinių 
apie išeivystę rusų valstiečių 
Amerikon.

Štai, per 3 metus iš dviejų 
tik valsčių Kijevo gub. išėjo 
Amerikon 700 žmonių.

Iš Černigovo gub. užper- 
eitais metais išėjo Amerikon 
apie 2000 žmonių.

Liepoj aus biznierių laik
raštis nurodo, kad išeivystė 
per Liepoją juo toliau, tuo 
didesnė darosi. Taip, rug
pjūčio mėnesyj, 1912 metais 
per Liepoją išvažiavo 4,310 
žmonių, o rugp. mėnesyj per 
eitų metų, išvažiavo jau 5,- 
930 žmonių.

Daugiausia eina Ameri
kon valstiečiai. 1912 metais 
išėjo iš Minsko gub. — 8380 
žmonių, iš Gardino gub. — 
7,018 žmonių, iš Volyniaus 
gub. — 6,877 žmonės, iš Vil
niaus 2,721 ir tt. Reikia pa
žymėti, kad tos žinios dar

Aukso maišas. Jam nebaisios bedarbes ir ji; ’ bangaus karalystę

iucijos.
Kiek pelno iš kankinių?
Per paskutinį metą Le- 

wenwortho kalėjime (Kan
sas valst.) buvo 899 kaliniai. 
Ant jų užlaikymo išėjo 
$225,151. Pelno gi iš kalinių 
darbo buvo $557,383.

daigi likosi gryno pelno 
ant kiekvieno kalinio $370.

Kiek vaikų mokosi Illi- 
noise?

Springfield, Ill. Pereitais 
metais Illinoiso valstijos mo
kyklas lankė 2,327,140 vai
ku, v

Taigi laivyno 'ministeris 
nori daugiau kunigų.

Mat, ten jie skelbia “dievo 
žodį ir ramybę ant žemės”.

Norėjo užmušti vokiečių 
K ron princą.

Berlynas 24 d. sausio. — 
Kuomet Vokietijos kron- 
princas Friedrichas Wilhel- 
mas, išlipęs iš automobi- 
liaus, ėjo į savo namą, buvo 
padarytas ' pasikėsinimas 
ant jo gyvasties.

Žmogus, kuris kėsinosi jį 
užmušti, pabėgo. Kronprin- 
cas (trono įpėdinis) turi 32 
metu amžiaus. Tai jau ant
ras pasikėsinimas ant jo gy
vybės. Kartą jį norėjo už
mušti kokis tai nenormališ- 
kas lenkas.

80 milijonų ant karės 
laivų.

Tokio 24 d. sausio. — Kuo
met daugely Japonijos vietų 
žmonės miršta badu, kuomet 
jau pradedama rinkti ba
daujantiems aukos net sveti
mose šalise, tuomet Japoni
jos valdžia reikalauja iš par-

Gelžkelio nelaimes.
Netoli Peterburgo, ant 

Mikalojaus gelžkelio, vėl at
sitiko nelaime. Garvežys 
įbėgo į kitą kelią, o trauki
nys paliko ant senojo. Pir
masis vagonas sudužo į ske
veldras. Važiavusieji jame 3 
konduktoriai kaž kokiu bū
du išliko gyvi; du, tiesa, ga
na sunkiai sužeisti, vienas gi 
visai sveikas. Šiaip iš kelei
vių nenukentėjo niekas. Ne
laimė atsitiko 12 vai. naktį. 
Traukinys buvo grūste pri
grūstas keleivių.

Dar apie čenstachavo 
klioštorių.

Prokuratūra rusų val
džios Lenkų karalystėje ve
da tyrinėjimą, kiek au
kų suplaukdavo į Čensta- 
ch’avos klioštorių. Knygose 
jau susekta daug suktybių. 
Valdžia jau tardė apie 200 
kunigų.

Įdomu bus sužinoti apie 
pasekmes to tardymo.

Zecerių streikas
Daugely Austrių 

kilo dideli zeceri 
Serbų laikrašči* 
Dalmacijoj ją’ 
tės, kaip neišf

Lenkų lai/ 
ve taip-pat į

gyvenimas 
kaip sku-
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Iš naujausių Jovaro eiliųAtsiminimų žiupsnelis

Krantus bučiuoja, liuosybės sulaukęs.

Nemunas mūsų, o koks jis laimingas, 
Mylimas, laisvas, keliauja turtingas; 
Mirga paviršium bangos'-putu o tos, 
Mainosi, žiba šviesiai paauksuotos;

Jis jau sulaužė tą plutą ledinę, 
Pasiliuosavo prislėgtą krūtinę, 
Neša suskaldęs šaltąsias sunkybes, 
Kad jas išsklaidžius po jūrių platybes.

Pušys ant krantų ir tos jau ramesnės, 
Džiaugias, kad Nemuno veidas gražesnis; 
Lankos kaišys jį margiausiais žiedeliais, 
Šlamančios girios prakalbas lapeliais.

Apskaitliuota, jog viename

Viliją glaudžia prie savo krūtinės 
Ir glamonėja meiliai apkabinęs; 
Vilijos meilė jam širdį gaivina, 
Pajiegų duoda, saldžiai suramina.

Jovaras.

LĄISVE

pridėto
rinktieji.

kad at- 
dolerio,

*

va

Iš keliu šimtu, tik tris! — e v z c
nulingavo galva teisėjas. 
Ateina šv. Silvestro diena.

susi
graudinęs, pasako spyčių ir 
'teikia taupymo kasos kny-

i

.6ais normališkame laike I Laiško turinys buvo toksai: 
ne pilnas, vienok, “klerika
lų ir laisvamanių vėžės vis 
dėlto guli arti vienos nuo ki
tų ir jie vieni kitų nepasi- 
mes.”

Ligišiol dar peranksti 
spręsti apie mūs tautininkų 
pakairėjimą. Vienok, įgali
ma laukti, kžd bent radika- 
liškesnioji, daugiau svars
tančioji jų dalis, pamėgins 
pervesti ežę tarpe savęs ir 
juųdosios armijos.

_ tarpe tauti- i 
ninku ir “Draugo”. j 

Skaitančioji visuomenė 
bus patėmijus, jog tautiš
kai klerikališkame chore pa
sigirdo nesutartingi balsai. 
Juoda katė perbėgo per vi
durį tautiškai-klerikališko 
abazo, pasėdama neužsitikė- 
jimą ir šnairavimus. Prie- 
teliai, kurie buvo taip susi
draugavę, staigiai susikeitė 
gana aštriais žodžiais. Jei
gu ligišiol kovos centre, pa
prastai, būdavo socijalistai, 
tai dabar jie prisižiūri į tą 
naują kov^ iš šalies. Šiuo 
žygiu susikirtime dalyvauja 
“Tėvynė” ir “Lietuva” iš vie
nos, o “Draugas” iš kitos 
pusės.

Socijalistų laikraštija pri
mygtinai nurodydavo, jog 
lietuvių klerikalų tikslas ap- 
ži°y..,vis‘? musų kultūrišką, I vandeninis masos’. 
politišką ir ekonomišką vei
kimą. Iš Rymo agentūrų 
jie nori diriguoti visur ir vi
same kame. Męs matome, 
jog Lietuvoje jie sutvėrė sa-| 
vo galingą laikraštiją, savo 
stiprias draugijas; jie uždė
jo savo globą ant tūlų sluog
sniu darbininkų klesos ir de
da visas pastangas, kad 
“tautiškas” biznis virstų iš
imtinu jų monopoliu. Ame
rikoj, keliais pastaraisiais 
metais, jie gerokai įsigalė
jo. Olšauskio ir Yčo su Ba
sanavičium kelionės buvo 
taip-pat vanduo dėl jų malū
no. Eilėse pirmeivių ir bu
vusių laisvamanių jie rado 
sau uolių talkininkų ne dėl 
atlikimo tūlo pozityvio kul
tūros darbo... bet dėl naiki
nimo raudono pavojaus. Ne
apykanta socijalistų — buvo 
cementas, sujungusis tuodu 
abazu į vieną antisocijalis- 
tišką, anti-progresyvišką 
spėką.

Dabar, kaip sakėme, ta
me koncerte kelios stygos 
nutrūko. Piktai prakalbėjo 
“Tėvynė”, savotiškai prabi- 
*o “Vienybė”, kelias anti

kas mintis išreiškė 
/ Tiktai tokie lite- 
gremėzdai, kaip 

“Katalikas”, laikraštis “be 
idėjos, be vado”, pasiliko 
besėdįs užpečkyje. “Drau
gas”, kuris šiame atsitikime

• • L 1 * j “I oavvdale azotinės druskos,
cyą tarpe lietuvių visuome- \pskaitliuota, . 1.........
”e?> /Pat°.)e, sav.° nal’Ja' ‘one (60 pūdu) jūrių vande- knkscio redaktoriaus, drą
siai tvirtina, kad tik jo par
tija esanti apveizdos įga
liota vadovauti mūsų žmo
nėmis. '

Ko nori “Draugas” ir visa 
jo partija? Jam jau toli gra
žu nepakanka mūsų parapi
jų ir Rymo Katalikų Susi- 
vienyjimo. Jisai nori kon
troliuoti ir tautišką Susivie- 
nyjimą, jisai nori uždrausti 
“Tėvynei” talpinti šiek-tiek 
progresyviškesnius rašte
lius (pav. apie kun. V.Demb- 
skį.) Ir, jeigu “Draugo” 
nepaklausys — tuomet gra
sinama katalikų su py kimu 
(N3.) Nežinome, ar mokės 
“Tėvynė” apginti SLA. gar
bę, betgi ligišiol “Tėvynė” 
mėgina nepasiduoti, užtvir
tindama, jog SLA. jau atsi
kratęs klerikalų globos ir 
esąs pirmeiviškas.

Apie “Lietuvos” nuomo
nes jau rašėme “Laisvės” 
N3. “V. L.” N2, įžanginia
me straipsny, p. S. vistik 
pripažįsta , jog religijos ir 
kunigijos kritika reikalinga 
ir jog ji mūsų praeities isto
rijoj atnešusi daug naudos, 
nors autorius ir nesutinka 
su socijalistų kritika mūsų 
kunigijos.
Socijalistai prisižiūri tiems 

ginčams iš šalies. “Kova” 
nesitiki, kad iš tų debesėlių 
v " K<itaus, “Keleivis” nu- 

' ’''tuvos” nenuosek- 
’’Mba apie 

Ir

Jūrių turtai.
Męs čia minėsime ne apie 

žmogaus rankų tvarinius, 
laidotus sykiu su laivais ant 
jūrių dugno,bet apie gamtiš
kus turtus, kurie yra jūrių 
vandenyse ištirpinti. Pir
miausiai, žinoma, męs patė- 
mijome įvairias druskas, ku
rios, abelnai imant, sudaro 
apie 3į procento visos jūrių 

. ...1________  Kiek vi
so labo druskų vandenynuo
se ištirpinta, visai nesunku 
apskaitliuoti — du milijonu 
kubiškų sieksnių. Bet ši 
skaitlinė neduoda mums aiš
kaus supratimo apie druskų 
apstumą. Męs daug aiškiau 
suprasime tą milžinišką dru
skos daugumą, kada žinosi
me, jog vandenynuose esan
čiųjų druskų užtektų užden
gimui viso žemės kamuolio 
dviejų sieksnių storumo 
druskos' sluogsniu.

Bet apart valgomosios ir 
kitų druskų, vandenynuose 
ištirpinta dar daugybė kito
kių medegų. Drąsiai gali
ma sakyti, jog vandenynuo
se, mažiau ar daugiau, ran
dasi visų tų medegų, kurios 
tik gali vandeny bent kiek 

Lštirnti. Tas bus aišku, at- 
’iminus, jog visi sausžemio 
zandenįs ir įvairiausi skysti
mu anksčiau ar vėliau pa- 

į ' anka į jūres. Vienok, kad 
šskirti iš jūrių vandens tas 
’iri (lėtines dalis, reikia išga- 
inti milžinišką daugybę 

vandens. Kad tai tiesa, pa
bodo jau tas, kad senų gar

laivių katilų vidury chemi
kai atranda privirusių iš 
zandenio įvairių medegų.

Tarp kit-ko, jūrių vande
ny yra ištirpinta ir brangių
jų metalu — aukso ir sida- 

j >ro. Auksas, pavydale chla- 
I 'iškas druskos, o sidabras

—Gerbiamas tamsta! Mu
du esame seni ir geri pažįs
tami, nes matomės kiekvie
ną panedėlį, taigi nepriva
lome gėdinties. Mūsų pa
žintis remiasi ant to, jog aš 
neapkenčiu viskės, o tamsta 
perdaug į ją įsimylėjęs. Bet 
ar tamstai nenusibodo kiek
vieną mielą panedėlį sėsti į 
kozą ar mokėti bausmes? 
Taigi, aš darau sekantį pa-1 greitai 
siūlyjimą: jeigu tamsta per 
sekančius, 1913 metus, nei 
sykio nebūsi areštuotas, tuo
met šv. Silvestro dienoj už
mokėsiu 10 dolerių.

Parašė teisėjas pundą laiš
kų ir laukė. Jo pažįstami tik 
lingavo galva ir sakė, kad 
senis ant senatvės pakvai
šo.

—Kur, sako, pinigų be
irusi? Gi tau reikės'išmokėti 
kelis tūkstančius!

Teisėjas laukia. Sausio 
mėnesis... Nei vienas raūdo- 
nosis nerodo savo nosies. 
Visi, matomai, blaivinin
kais pavirto ir nori gauti 10 
dolerių. Vasario mėnesis... 
O, jau pradeda rodyties, 
vienas po kitam. Velykos... 
o jau pusė girtuoklių neiš
laikė, suklupo. Atėjo šven
tas Jonas... jau tik 30 gir
tuoklių beliko nesugriešiję. 
Paskui ir tų skaičius pradė
jo tirpti. Artinasi rudens 
šalčiai... Lapkričio mėnesį 
jau tik 12 beliko. Gruodis 
•ateina, šaltas, nesvetingas 
gruodis. Pradžioj gruodžio 
beliko tik 7. Prieš Kalėdas 
dar 4 suklupo. Likosi tik

nio telpa apie vieną dvide
šimta gramo tyro aukso 
''sidabro gi dar mažiau). 
Vienok, tai ne taip mažai, 
kaip išrodo, jeigu atminti 
kiek tonu yra vandens. Ži
nant, kiek išviso yra vande
nio, nesunku išskaitliuoti, 
iog abelnai vandenynuose 
turi rastis ne mažiau 100 mi- 
'ijonų tonų aukso (6,000 mi- 
’ijonų pūdų). Jeigu tą visą 
auksą, kuris randasi vande
nynuose, paskirstyti lygiai 
tarp visų žemės gyventojų. 
>riskaitant ir kūdikius, tai 
kiekvienam tektų keturi pū
dai aukso. O jeigu paskirs
tyti tarp visų žmonių tą auk
są, kuris dabar vartojamas 
ant viso žemės kamuolio, pa
vydale pinigų ir įvairių iš
dirbinių, tai kiekvienam 
tektų tik apie dvi uncijas 
aukso. Aišku, kad jūrės 
tūkstančius kartų turtinges
nės auksu, negu visa žmoni
ja. Vienok, iki šiol dar ne
surasta pigaus ir praktiško 
būdo atskyi’imui aukso iš 
zandenio.

J. Stropus.

Girtuokliai.
(Feljetonėlis1.)

Kiekvieną mielą panedėlį 
prieš šviesias teisėjo akis 
3toja ilga kaleina girtuok
lių. Senajam Yorko teisė
jui tai buvo geriausi pažįs- 
stami. Tai vis buvo žmonės, 
Mąstanti išvolioti purvynė- 

sukelti girtuoklių kom- 
’ kriminališką debo- 

teisėjas sumanė 
širdingą darbą 

kelio kelias pa
les. Ir štai, 
912 m., Jisai

Ar nepasius mus blaivinin
kai! Męs, sako, norim pini
gų, davai čia, ant rankos, 
bent išsigersime ant naujų 
metų!

Tai tai}) pasibaigė Yorko 
teisėjo mėginimas!

Bostonietis.

Kode! merginos rūpi
nasi apsivesti?

Kodėl merginos rūpinasi 
apsivesti? Ant šio klausimo 
atsakymų bus daugybė ir 
Įvairiu, bet teisingu labai 
mažai.

Daugelis iš mūsų lietuvai
čių mano, kad tik greičiau 
apsivedūs, kad tik greičiau 
gavus vyrą, o koks tas bus 
vyras, tai jos visai neatkrei
pia atydos. Aprėdykie ožį 
kelinėmis, tai ir prie jo kibs 
merginos.

Nekurtos mano: apsivestų 
su Ratilu, būsiu gaspadinė, 
turėsiu savo kambarius ir 
laikysiu burdingierius. O, 
kokia tai bus laimė! Miego
siu, kiek tik norėsiu, nes 
nereikės eiti dirbtuvėn dirb
ti, o kas svarbiausia, tai ga- 
lesiu bosauti ant savo vyro 
ir burdingierių. Bosauti gi 
mokėsiu, nes kada gyvenau 
pas Peštukus ant burdo, tai 
gerai prisižiūrėjau, kai}) 
basauja Peštukienė ant savo 
vyro ir burdingierių!

Bet ar pamislija nors vie
na apie tikrą meilę ir apsi- 
vedimą tik ištikros meilės? 
Jeigu pamislija, tai iš šimto 
viena, kad ji turi apsivesti 
ne dėl kokių ten bosavimų, 
arba materiališkų išrokavi- 
mu, bet iš tikros meilės ir 
būti motina ateinančios kar
tos. I

Pakol merginos stengsis 
apsivesti vien tik dėl savo 
ekonomiškos gerovės, patol 
jos negali nieko gero susi
laukti nuo savo vyrų.

Mokslas mums parodo, 
jog neturi būti nei vieno ap- 
sivedimo be tikros meilės, be 
prisirišimo.

Bet dabartiniame laike pas 
mus apie tai negalima nei 
kalbėti, nes klausimas tikro
sios meilės, tikro prisiruo
šimo tarp; mūsų žydinčios 
jaunuomenės yra apsuptas 
ūkais nežinios.

Apsivedimas bei’meilė —- 
tai nėra koks nors tuščias

bet atbulai, reikalaujantis 
gana daug apsvarstymo, su
sipažinimo viens su kitu ir 
tt. Daugelis iš mūsų apsi- 
vedimą • skaito ‘ taip, 
kaip pančeką ant kojos užsi
mauti. Tiesa, daugelis ap- 
siveda ir iš meilės, bet ta 
meilė būna suprantama la
bai siauroj prasmėj, • nes ji 
vis-gi būna paremta ant ma
teriališkų pamatų ir tampa

1 sumindžiota, nes 
mergina vis-gi tikisi, kad 
jos gyvenimas bus aprūpin- 

I tas iš ekonomiškos pusės.
Kada gi galės įvyktie tie 

laikai, kuomet apsivedimas 
bus paremtas ne ant ekono
miškų išrokavimų, bet ant 
tikros meilės.?

Pagal naujausg mokslą, t. 
y. pagal socijologiją, tas ga
lės įvykti tik tuomet, kuo
met įvyks socijalizmo tvar
ka. Kodėl taip? Todėl, kad 
tuomet kiekviena* mergina, 
apsivesdama, nepaisys į eko
nomiškas aplinkybes, nes 
jos gyvenimas ir be to bus 
aprūpintas, ir ves vien tik iš 
tikros meilės.

Tie, kurie yra persiėmę 
naujosios gadynės dvasia, ir 
dabar nemaišo sykiu meilės 
su ekonomiškais išrokavi- 
mais. Ir ar galima surišti 
meilė su ekonomiškais išro- 
kavimas? Anaiptol! Mei
lė, tikra meilė, persveria vi
so pasaulio turtus!

Bet kaip yra apgailėtina, 
kad dabartiniuose laikuose, 
tą svarbiausi turtą, tuos 
brangiausius jausmus, tą 
viską, kam nėra pasauly 
kainos, kaip meilė, persve- 

■ ria dabar doleris! Į tą bran
gi ausį turtą — meilę, męs 
žiūrime dar barbariškai,' jei
gu tik prie jos nėra

I dolerio!
Visųpirmiausia, 

skyrus meilę nuo 
turi kaip vaikinai, 
merginos apsišviesti. Kada 
bus vieni ir kiti apsišvietę, 
tuomet bus ir meilė nuo do
lerio atskirta.

Bet čia daugelis vaikinų ir 
merginų pasakys, kad jų tė
vai nemokino pirmiau.-

Tas tiesa. Bet męs gali
me apsišviesti ir dabar. Ap
sišvietimui gi yra įvairus 
keliai, ypatingai čia, Ameri
koj. Per visą žiemos sezo
ną yra atviros ir kiekvienam 
prieinamos vakarinės mo
kyklos dėl tų, kurios negali 
lankyti nuolatinių mokyk
lą. Kurios gi gali lankyti 
nuolatines mokyklas, tai vėl 
/ra jos visos prieinamos.

Pagaliaus, jeigu ir tas 
būtų neprieinama, tai dar 
vienas yra kelias: skaity
mas gerų, darbininkiški!, 
laikraščių ir knygų. Aš pati 
buvau mergina ir gerai ži
nau, kad jeigu tik kuri nori 
mergina, tai ir išmoksta 
skaityti ir rašyti. Patarlė 
sako: “Jeigu nori šunį muš
ti, tai ir lazdą surasi.” Taip 
ir čia, jeigu tik jūs, mergi
nos.. norėsite, tai ir apsišvie-

(Pabaiga.)
Bet draugas mano, turbūt, ironijos 

nesuprato.
—Pažiūrėk, tamsta, kokia puiki mer

gaitė aname vagono skyriuj sėdi? — mirk
telėjęs akia jis tarė man.

—Kad tu žinotum, tarp mano pacien
čių viena begalo graži panelė atsilanko.

—Kaip, draugui, praktika sekasi? — 
užklausiau aš, norėdamas pertraukti pana
šią kalbą.

—Nors du metai, kaip pabaigiau uni
versitetą, bet jau spėjau nuosavus namus 
įsitaisyti. Daktarų bent į 50—60 verstų ap
linkui nėra. Tatai lupk, kiek nori... Tik 
dirstelk, tamsta, tai aniuoliukas, o ne mer
gaitė, ir kokios vikrios akutės. Matyti N N 
gimnazijos gimnazistė ir lietuvaitė. Ištik- 
rųjų tveriasi Lietuvos inteligentija, apart 
vyrų, turėsime jau ir dailiosios lyties. Gir
dėjau, kad N N gimnaziją baigė šiemet net 
5. Visos važiuoja augštesniuosius mokslus 
baigti. Ištikrųjų jau yra reikalas leisti in
teligentų organas, tik, žinoma, ne raman- 
tiškas... Brr... jau ir mano stotis. Sudiev, 
tamsta. Užsukit, kuomet nors pas mane 
svečiuosna. Nenuobodausim.

—Sudiev! — tariau aš, pasižadėdamas 
paviešėti. * * *

“Visuomenė” ėjo du metu, 1910 ir 1911 
metais. Jos paliktoji įtekmė Lietuvos visuo
menėj neabejotina, apie tai vėliaus cenzū
ros nuolatos karpoma, turėjo stoti 
ėjus, nes beliko ištikrųjų tik lyties klausi
mas bei oro spėjimas svarstyti.

* * *

Besibastydamas, pakliuvau Rygon. 
Nors žymiai reakcijos apipašytas, bet vis
tik vietos darbininkų judėjimas nesustojo. 
Lietuvių čia irgi nenuleista rankų. Lietu
vių s.-d. organizacija, bent kiek nusilpnėjus, 
vienok gyvavo ir veikė. “Visuomenė” čia 
rado didžiausią užuojautą ir darė savo įtek
mę. Ne visi darbininkai galėjo ją suprasti, 
ir troško populiariško laikraščio. Tik vieno 
pasikalbėjimo įspūdžiai.

—Leidžiam, turi eiti darbininkų laik
raštis. Visos Rusijos proletaryatas atgijo 
'r męs, lietuviai, negalime atsilikti. Darbi
ninkų laikraštis, tai geriausias agitacijos 
įrankis.

—Leisti, bet kur pinigų gauti? — rūs- 
, tus balsas pratarė.

—Bus ir pinigų. Manau, nemaža rasis 
tokiu, kurie daug ko išsižadės, bi tik tuos 

[ grašius laikraščiui paskyrus. Aš pirmas iš
sižadu mėnesį pietų nevalgyti, o tuos pini
gus skiriu laikraščiui.

Prieš balsų nėra. Nutarta leisti. Tai 
buvo 1911 metais. Tveriama bendrovė 
“Švyturis”, renkami pajininkai, 
rubliu, 
rublių.
Sūnus”, 
duetas gubernatoriui prašymas, 
ma. Praslenka vienas mėnuo,

Jus mano kankles
Jūs mano kanklės, ko gi tylit?... 
Garbingos stygos, ko rūdijat?. 
Ar jus užšaldė šalti vėjai, 
Ar gal sudaužė piktadėjai?...

Paleiskit akordus galingus, 
Paberkit žodžius išmintingus; 
Žmonijai siųskit gaidą naują, 
Uždegkit liaudžiai šaltą kraują.

Ko tylit liūdnai nusiminę?... 
Prabilkit praeigą atminę, 
Išreikškit jausmą dabartinį 
Ir sielos balsą vidujinį.

Į ateitį drąsiai pažvelgkit,
Vilties maloniu vėju dvelkit, 
Iš meilės šviesią laimę pinkit, 
Piktuosius norus sutirpinkit.

Kraujuotos stygos, ko jūs tylit?.
Ar gi grožybės nebemylit,

• Ar gi pasaulis jums išrovė 
Griaudingus aidus ir gerovę?...

Jovaras.

Męs skambios stygos...
Mes skambios stygos supelėjom 
Ir visos dulkėmis apėjom, 
Kad mūsų ponas neužgavo...
Jis, sako: — dirvoj prakaitavo...

Jis žemę arė, dirbo, pjovė, 
Ir grėbė, vežė, metė, krovė; 
Javus iškūlęs suko arbą...— 
Vis dirbo, dirbo sunkų darbą...

Mes senos kanklės dar gyvuojam, 
Kad tik užgauna, sudejuojam;— 
Tiktai nelaimė, draugas serga.. 
Baisu... Oi, jaučiam didį vargą 
mes nenorim greitai žūti,Oi, 

Mums reik skambėti, nesupūti...
Oi, tas pasaulis neteisingas, 
Mus skiria rūdėms nelaimingas...

Bet pergalėję tas sunkybes, 
Paleisim akordus grožybės, 
Tamsybių šmėklas kad išgriausim, 
Be kardo žemę užkariausim.

Jovaras.

Nemunas pavasarį.
Nemuno liuosa krūtinė banguoja, 
Ilgas jo kūnas tarp kalnų vingiuoja; 
Šalčiai prispaudę jam trukdė veikimą, 
Jis dabar siunčia ledams prakeikimą.

Kriokdamas bėga galiūnas įnirtęs, 
Giliąją vagą vargais išsikirtęs;
Liuosas jis, džiaugias, jau pančius sutrau-

Kuomet būsite apsišvie tu
sios, tai jums nerūpės apsi
vesti vien tik dėlto, kad ap
rūpinti save ekonomiškai, 
bet gerai žinosite, jog'apsi
vedimas, tai augŠčiausias 
gamtos įstatymas ir kad ap
sivedusi tampi motina ir 
auklėtoja naujos gentkar- 
tės. Tuomet tu galėsi išauk
lėti naują gentkartę tikroj 
naujos gadynės dvasioj ir ta 
tavo išauklėta gentkartė bus 
naudinga visai žmonijai.

Pagaliaus, jeigu tu būsi 
apsišvietusi, tai, be abejo
nės, būsi gera namų šeimi
ninkė ir tau nerūpės laikyti 
burdingieriai, kurie daug 
padaro nesmagumų šeimy
niškame gyvenime, bet išra
si būdą ir be to gyventi;

Tą viską galima atsiekti 
tik per apšvietą. Visi laik-

kia prie 
jeigu r- 
priva 
kišk 
O 
sin

raščiai, visi jų rašytojai šau- 
apšfvietos. Todėl, 

apsišviestų tai 
dtyti darbinin- 
čius ir knygas, 
apsivedę mokė- 
zenti ir būsime 
užtikrinu, jei- 
prasime tikrą 
apsivesime, tai 
ns per ląikraš- 
;avo pabėgusių

Nieniuvienė. t
■ -

Ūmu laiku buvo sumesta arti 300 
Laikraštis nutarta leisti “Tėvynės 
Tuč-tuoj parinkta redakcija, pa- 

Laukia- 
antras, ga

lop ir trečias ir... atsakymas gautas. Vieną 
gerą naktį iš “Švyturio” pajininkų areštuo
ta apie 30 darbininkų, tarp kurių redakto
rius ir visi kiti žymesnieji veikėjai. Dalis 
pinigų irgi areštuota. Kas mėnuo, kas du, 
tris išlaikyta kalėjime, o 5 žmonės ištrėmė 
ant dviejų metų “į tolymus kraštus”, ten, 
kur badas ir šaltis siaučia. Mat, keno tai 
pakišta liežuvis, kad “Švyturio” bendrovės 
pajininkai, tai didžiausi revoliucijonieriai 
lietuviai socijaldemokratai. Žinoma, nieko 
nelaukta, visi ir areštuota. Ar reikia kal
bėti apie tų areštų pasekmes — būtent vai
kų, motinų, tėvų ašaras, badą, ligas ir tt. 
Juk tas visiems žinoma. O skustis apie ne- 
tiesuotiną areštą, tai kitur, o ne Rusijoj.

Areštuotiems pranešta, kad “Tėvynės 
Sūnus” neleistas.

Bėgo diena už dienos, vietos darbinin
kai nerimavo, troško laikraščio. Kalbėjosi 
su vilniečiais, kas daryti. Nutarta Šiau
liuos leisti “Šiaulių Balsą”, tai buvo 1912 
metais. Laukta veik ištisi metai leidimo, 
galop sulaukė. Atsakymas trumpas ir aiš
kus — “Neleidžiam.”

Ir vėl Rygos darbininkai nenuleido 
rankų. Paduoda šiais metais Rygoje pra
šymą, kad leistų. Galop leista, kurio pir
mas numeris šiomis dienomis ir pasirodė, 
tai “Vilnis”. Adresas toks: Ryga, Marty
no gatvė 7, butas 5, “Vilnies” redakcijai. 
Bet šiais metais buvo paduotas ir Šiauliuos 
prašymas, kad leistų tenais “Šiaulių Žodį”, 
o jei tą uždarytų, tuomet pradėtų Rygos 
“Vilnis” banguoti.^ Tai šit, kaip dėjosi su 
darbininkų laikraščiais. Rasi dalykams pa^ 
aiškėjus ir Amerikos draugai neužmetinės, 
kam neįkuriamas darbininkų laikraštis.

i Beširdis.

Gal...
Gal nuliūdimui nepasiduočiau,
Gal ir širdis man taip neskaudėtų, 
Gal ir neverkčiau, gal nedejuočiau...
Kad numylėtos gėlės žydėtų,

Kad pamatyčiau laimės žvaigždelę,
Kad pragiedrėtų tamsios dienos,—

Gal pralinksmėtų liūdna širdelė, 
Būtų sausesnės mano blakstienos.

Gal būčiau linksmas, kad aš atraščiau 
Sielą teisingą, dorą, meilingą,
Ir nepermainomą širdį. — suprasčiau 
Tikrąją meilę — neveidmainingą...

Gal neliūdėčiau, gal nekentėčiau,
Gal nuliūdimo atsikratyčiau,
Gal ir didžiausią viltį turėčiau, 
Kad aš teisybės kiek pamatyčiau* *



LAISVE

Laisvoji sakykla padengti lėšas čarterio išė- 
mimuiy tai męs tuom pasirū
pinsime”.

Gal kas abejotų, kurių čia 
teisybė, ar SLA. sekreto
riaus, ar “Lietuvos”, bet aš 
tikiu, kad SLA. sekretorius 
mums nemelavo ir tame ne
galėjo suklysti, nes jis veda 
visą SLA. narių surašą ir 
gerai žino visą jo stovį.- To
dėl “Lietuvos” šauksmas, 
kad męs, canadiečiai, tver
dami SLC., užsiimam ne tvė
rimo, bet ardymo darbu, y- 
ra visai ne vietoj.

Kas įdomiausia tai tas, 
kad “Liet.”, visai nesupras
dama dalyko stovio, o jau 
pradėjo į mus svaidyti kaip 
tai: “vyrukais”, 
kėlimo priešais”, 
agitatoriais” ir 
šiais vardais, o 
kaip tik pačiai “Lietuvai 
pritiktų, nes ji, — vadinda
ma mus vienybės ardytojais, 
nei nejuto, kaip pati giliai 
{klampojo į ją nepaliečian- 
čius reikalus, ir pasiryžo ar
dyti ką tik užgimusį SLC. 
Bet manau, kad canadiečiai, 
kaip į kitus, taip ir į šį pasta
rąjį jos neapgalvotą burno
jimą neatkreips atydos, o 
vienys savo spėkas, prisidė
dami prie Susivienijimo Lie
tuvių Canadoj.

Męs, Can ados lietuviai, e- 
same išsklaidyti po plačias 
Canados ribas taip, kad jo
kiu būdu negalime išpildyti 
SLA. konstitucijos discipli
nos. SLA. konstitucija rodo, 
jog kuopa susideda iš 10 na
rių. Tokiu būdu tik Cana
dos didmiesčiuose galėtu gy
vuoti SLA. kuopos. O vaka
rinėj dalyj Canados nei vie
nam miestelyj nepriskaitysi 
daugiau, kaip 20 ypatų, o po 
keletą lietuvių rasi bemaž 
kiekvienam miestelyje.

Tekino būdu męs, canadie 
čiai, turime rūpinties išsi
dirbti sau konstituciją, pri
taikindami ją prie čionaiti- 
nių aplinkybių, visai nepai
sant ant užmetamų mums 
oi n kliu.

Pagal mūsų taisomąją 
konstituciją, gali gyvuoti 
kuopa iš 5 narių, todėl mūsų 
oriedermė, esant minėtam 
skaičiui ypatų, tverti klie
nas. O taipgi jau gyvuojan
čios pagelbinės draugijos 
turėtų rišties į vieną organi
zaciją SLC., nepaisant kokių 
pažvalgų tos draugijos būtu, 
nes i SLC. gali prigulėti ypa
tus be skirtumo tikėjimo, ly
ties ir pažvalgų, kadangi pa- 
šelpa lygiai reikalinga vi
siems.

Jau gauta ir keletas laiš
ku nuo Canados lietuviu, iš 
kurių matyt, jog yra daug, 
daug mūsų sumanymui pri
jaučiančių, nes visi reikalau-

Delei Susivienijimo Lietu
vių Canadoj.

Tautiški laikraščiai ste- 
biasi iš mano pasakymo 
“Laisvės” N 97, jog Suvieny
tos Valstijos ir Canada— tai 
dvi skirtingos šalįs ir SLA. 
čarteris Canadoj neturi le- 
gališkos vertės.

Męs ir be jų žinojom, kad 
čarteris Canadoj yra gali
mas, *. bet tik tuomet jis bus 
legališkas, kuomet jį išimsi 
ir užregistruosi, kas nema
žai lėšų o j a. .

Tiesa, mums ir SLA. gali 
išimti čarterį, bet jie apsi
ima tame mums patarnauti 
tik tuomet, kuomet męs, ca
nadiečiai, turėsime atsakan
tį skaičių narių ir padengsi
me visas išlaidas čarterio iš
ėmimo.

Todėl męs? canadiečiai, 
manom, jog geriaus mums 
patiems pasirūpinti čarterį 
ir viską, kas tik mums reika
linga, negu siųsti mūs sumo
kėtus pinigus į SLA. centro 
iždą, o po tam melsti iš jų 
trupinių. Nuo savęs “Lie
tuvai” ir kitiems patariu rū
pinties SLA. čarteriu, kuris 
dar tik keliose valstijose te
bėra užregistruotas, o męs, 
canadiečiai, apsirūpinsime 
save.

Apart to, savo pranešime, 
męs paminėjom, kad prie SL 
A. negalima prisidėti, nes 
jame organauja “Tėvynė”— 
laikraštis priešingas darbo 
žmonių aspiracijoms ir pa
taikaująs klerikalizmui.

Ant to “Lietuva” atsako: 
— “Visa bėda bene bus ta
me, kad ‘Tėvynė’, kaip ir ki
ti mūsų laikraščiai, nurodė 
nekunuos peiktinus darbe
lius tų, kurie bjauriai užsi- 
puldinėjo ant lietuvių moks
lo ir dailės draugijų pasiun
tinių.

Priežodis sako, kas ką val
go, tuomi ir atsirūgsta. Jei
gu ištiesų “Tėvynė” būtų be- 
partyviškas laikraštis, kaip 
jis save vadina, jeigu nebūtų 
užsiėmusi tokiais begėdiš
kais protestais prieš socija
listų laikraščius, jeigu ji 
duotų, kaipo organe, išreikš
ti s ivo nuomones lygiai vi
siems savo nariams, tai gal 
ir canadiečiai nebūtų buvę 
priešingi prisidėjimui prie 
SLA. Bet, ant nelaimės, to 
visko nėra, todėl tveriant 
Sus. Liet. Canadoj aš irgi 
buvau pirmas priešas prisi
dėjimui prie SLA., o kuomet 
visi susirinkusiejie (išsky
rus vieną) mano nuomonę 
parėmė, tai ir tapo sutvertas 
Susivienijimas Lietuvių Ca
nadoj.

Bet su laiku gal pirmas a-.. . x „
gituosin, kad suvienyti SL la platesnių informacijų a- 
C. su SLA., bet tik tuomet, P10 Susivienijimą Lietuvių 
kuomet neras sau vietos virš I Canadoj.
minėti dalykai SLA. organe 
“Tėvynėj” ir nešeiminin
kaus Susivienijime atskiros 
ypatos, bet lygiai visi orga
nizacijos nariai.

SU? I.Ssi"- 
inkorporuota Suv. Valst., 
o varo biznį Mexicoj, Aust-
Valise” V°Čiat noroms neno- sist°ja> užsikemša ausis, ne- 
roms reikia “Lietuvai” pa- k P‘'a('eda
sakyti: (gal ji nežino), jog ( 
netik ‘Standard Oil Co.’, bet Ir vėl tas balsas alkano 
tankiai net ir gana mažos kūdikio pjausto mano širdį, 
firmos ar fabrikėliai varo Nei užmigti negaliu... kaip 
biznį su kitomis šalimis, ir tik sudedu akis, tuoj prade- 
tokių firmų plačiai varomus da rodytis baisiausios bai- 
biznius negalima lyginti prie dyklės. Tik spėjau užsi- 
SLA. merki ir jaučiuosi, kad esu

Toliaus “Lietuva” sako: alkanų žmoniu minioj. Jų 
“Jie mena galėsią užkenkti veidai išbalę, rūbai nudriskę 
ir pačiam SLA., atitraukda-1 ir visi suklaupę, iškėlę savo 
mi nuo jo kelias kuopas, e- 
sanČias Canadoj ir tam tiks
lui siūlo tverti naują Susi
vienijimą Canadoj”.

Čia turiu pasakyti, jog ke
lios savaitės atgal, buvo 
kreiptasi prie SLA. centro 
sekretoriaus J. B. Strimai
čio su klausimu kaslink 
čarterio. Tai jis atsakė: 
“SLA. čarteris Canadoj ne

įtinka ir pakol dar SLA. Ca-1 darbo, bet... visur ir vieno 
j neturi, todėl das buvo atsakymas: “ne

nebuvo reikalo rū- reikia”! Vėliau atėjo poli 
pinus isęnginu čarterio Ca- cija ir išvaikė minią.

naet susitvers /

t nadoj kuopų 
t mums ir neb

•ą-

“kultūros 
“šlykščiais 
tam pana- 
tas viskas,

Bedarbis
(Monologas.)

fnentai: saulė, vanduo ir ku
nigas P. (Čia apleidžiame 
koresp. dar didesnį nupeiki- 
mą. Red.).

Išeina bažnytinis choras 
po vadovyste Norkaus. Su
dainavo prastai. Po tam vie
tinė dramos draugija per
statė veikalėlį “Tarnas Įpai
niojo”. Veikalėlis patsai sa- 
vaimi yra geras, bet kad a- 
ficieras su savo pačia visą 
laiką juokėsi, tai publikai jo
kio juoko nebuvo.

Paskui vėl pasirodė cho
ras, bet šiuom sykiu jam dar 

ir niekas nesusimylėjo ant I blogiau sekėsi. Matyt, kad 
manęs! choras visiškai neišlavintas;

Dieve! Argi tavo tokia balsuose nėra jokios harmo- 
kieta širdis, kad tu negirdi nijos. Šaukia kiekvienas 
vaitojimo mano nekalto kū- sau. i 
dikėlio ?... Jo verksmas de- Publikos buvo apie 300. 
gina mano ausis ir, tarsi, vi- A. D—is.
lyčiomis varsto mano širdį. -------------
Oh, aš nelaimingas!... Montello, Mass.

Dieve, už ką mane taip -įg sausio atsibuvo para- 
baudi. ... Juk iki siai^aie- pįjos metinis mitingas. Ka
nai nieko daugiau nežino- jangi pereitais metais baž- 
jau, kaip tik dirbtuvę ir baz- nyčįa buvo uždaryta, tai ne- 
nycią. Savo uždarbiu veik buvo jokios atskaitos. Val- 
pusiau dalinausi su tavo tar- jyba kitiems metams likosi 
nais-kumgais. O kuomet ka pati, nes naują išrinkus, 
sutikau baisų likimą-bedar- sunfcu būtų vesti pradėtąją 
bę, kuomet neturiu nei cento su kardinolu bylą. Kasie- 
kisemuj — tuomet ir bazny- rjus pranešė, kad parapijos,

* 1 2 *1 Z“1 * 1 * * pinigai ir kitas turtas, kurįl Nanticoke, Pa.
pia melstus .. (vėl girdisi kardinolas paėmė, bus atim- 17 d. sausio, męs sutvėrė- 
kuclikio verksmas). tas per teismą iki gegužio me lietuvių kliubą. Prisira-

Ii vėl tas skaudus balsas mėnesiui. šė 46 draugai. Pirmininku
stato manev ant žarijų.... Noriu pasakyti, kad tūlas išrinkta P. Rinkevičius, iždi- 
Viespatie, isgirskir susimy- persivertėlis T. K., kuris pir- ninku M. Diksa, raštininku 
lėk ant nekalto Kūdikėlio... ma buvo uolus laisvamanis, J. Belevičius, antru B. Sa- 
Argi negirdi jo graudaus 0 dabar virto atkaklus ka- dauskas. Kasos globėjais: 
verksmo Nematai jo asa- ziukų šalininkas, norėjo pa- V. Boželis ir J. Sadauskas.
rų i... U tu kurčias ir aklas sirodyt labai dideliu katali- Lietuviai čia gana gražiai 
sem. . Šutvei ei žmogų,. o ku savo kalboj. Tuomet pir- ir sutikime gyvena. Turime 
valgyti neduodi... (Vėl gir- mininkas Šimkevičius pa- čia dar Šv. Antano draugys- 
clisi verksmas). klausė, kiek jis davė ant pa- tę. Yra ir sulenkėjusiu fie-

Ugiau kentėti nega- rapijos ir čia jau paaiškino, tuvių, kurie lietuviškai ne- 
l1.1.1 • •. ana maldauti, ir kad tas persivertėlis tik vie- nori šnekėt.
shaiizioti keliais...,.. Eisiu na centą, tedavė. T. K. ir “Laisvės” Mylėtojas, 
ieškoti duonos. Eisiu ,vog- daužos, kaip amžinas žydas.

ti, busiu vagis!... (Greit is-1 Akmeniškis,
bėga. Pauža. Už scenos gir
disi šūviai ir riksmas):

l aikykit vagį! Laikykit. 
Sustok! šauk tiesiog į val
katą!. .. (Su trenksmu įbė
ga pro duris bedarbis, meta 
duonos kepalėlį į verkiantį 
kūdikį. čia per atviras 
duris plykstele šūvis. Jis 
virsdamas sušunka):

Prakeiktas, prakeiktas!.
(Uždanga nusileidžia)

Senas Vincas.

sustiprinti dvasią ir melsti 
dievo susimylėjimo ant ma
no badu mirštančios šeimy
nėlės. Bažnyčios durys bu
vo uždarytos, nes neturėjau 
pinigų...

Meldžiau pagelbos nuo 
kunigo, bet gavau atsaky
mą: “prašyk dievo, jis mie- 
laširdingas, susimylės”.

Meldžiausi, verkiau kruvi
nomis ašaromis ir vaikščio
jau keliais, bet viskas buvo 
veltui ... Niekas negirdėjo 
mano karštos maldos, niekas 
nematė mano kruvinų ašarų

rėti centrą, o taip-pat ir dau- 
giaus kuopų suorganizuoti.

Apskričio suvažiavimas į- 
vyks 1 d. vasario. Tikimės, 
kad dalyvaus apie 19 kuopų. 
SLA. nariai sako, kad jie nė
ra priešingi suteikimui gar
bės narystės dr. Basanavi
čiui, vienok centro valdyba 
to negalinti padaryti. Bet ji 
to nepaisė. Elgdamosi sau- 
vališkai, visą SLA. pastatė 
ant juoko. „ Priimti bent ką 
garbės nariu ant privatiškų 
balių, kur dauguma nepri
gulinčių prie SLA. dalyvau
ja — yra netaktiška ir ne
gražu.

Paprastiems nariams SL 
A. rūpi jo garbė nemažiau, 
jeigu tik nedaugiau, kaip 
centrui.

SLA. narys.

Gardner, Mass.,
Sausio 18 d. LSS. 89 kuopa 

surengė diskusijas. D. Klin- 
ga gynė anarchizmą, o V. 
Ivonaitis socijalizmą. Dis
kusijos buvo įvairios. Publi
ka klausėsi gana atydžiai. 
Dauguma balsavo už socija
lizmą.

Korespondentas.

Paquonock, Conn.
Mūsų kaziukai nori išnai- 

Iš Denvero lietuvių gy- kint dar jauną socijalistų 
venimo. kuopelę. Per savo mitingą

Denver, Colo. Apie Den- prašalino draugą, kuris yra 
vero lietuvių gyvenimą nie- savininkas tos stubos, kur 
ko laikraščiuose nesimato, socijalistai mitingus laiko. 
Rodosi, kad čia lietuvių visai Jaunas Narys,
nei nebūtų. Tuo tarpu, čio- ——-----—.
nais randasi apie tuzinas J. Vanagaitis peikja lietu- 
šeimynų ir gana daug pavie- viškus laikraščius.

' Iniu vaikinu ir merginu. Biz- Savo prakalboje Worces- 
nierių tik du teturime: sa- teryj, Mass., kaip rašo Zana-

: liunininką ir barzdaskutį, vykas, p. Vanagaitis^pasakė 
Čia draugijų ir kuopų jokiu tautišką kalbą, neužkliudy- 
nėra (rodosi yra pašelpinė mamas socijalistų. Tik nu- 
draugija? Red.) ir daugu- peikė mūsų laikraščius, kad 

Katalikiškos krikštynos, ma lietuvių yra paskendę es^ perdaug.amerikoniški ir 
Pittsburgh, Pa. Sausio 11 girtybėje. Katrie nėra pa- daugiau mėgstą jonvaikių 

d. tint Soho, pas P. S. buvo li.nke. Pi’ie_ gėrimo, tai tuos darbus.
<atiilikiškos krikštynos. Su- visokiais būdais persekioja. Manome, Kad nuo p.^Va- 
sirinko daug geru katalikų Pora pijokėlių net savo nagaičio mūsų laikraščiai 
ir visi su pakarnumu trati- moterėles parsamdo spor- nieko negales pasimokinti.
<ė mieliausią alutį su degti- tams už viedrą alaus. Tai- 
ne. Kaip tik akįs paraudo, 0, ant to pamato neseniai 
taip išalkusių vilkų, tuoj atsitiko visai negraži istori- 
vieni ėmė staugti vilkų bal- ja. Salemono galva,
su,kiti bėgo laukan, kad ką ~
pagavus apdraskyti ir, kaip Detroit, Mich.
ant nelaimės, vienas ruske- Nors dabaAr gana daug 
lis buvo nuėjęs ant savo rei- rašoma laikraščiuose iš Det- 
kalo-į paprastą vietą, nes jis roįto> bet visgi dar daug kas 
gyveno ant to paties kiemo, liekasi neparašyta. 
Vienas iš augščiau minėtų .. .
vilkų griebė jį už galvos ir 
pradėjo mušti. Paskui at
bėgo daugiau ir taip sumušė, 
peiliais supjaustė, kad tas 
žmogelis vargu ir pagis. Vė
liaus pribuvo ir policija, su
areštavo visus, prikimšo net 
tris vagonus ir nuvežė į be
langę bliaujančius žvėriš-l 
kais balsais. Svetimtaučiai, 
ant gatvės žiūrėdami, manė 
kad žvėrinčius važiuoja.

Tai vis pakėlimas tautos!
Pitt. Vandrauninkas.

KORESPONDENCIJOS

Kas svarbiausia šiame 
mieste, tai tas, kad, abelnai 
imant, lietuviai čia smarkiai 
pradėjo darbuotis. Dabar 
jau žmonės nesišalina nuo 
socijalistų ir laisvamanių ir 
kunigas neturi tokios įtek
mės.

Štai neseniai suvienyto
mis spėkomis sutverta koo
peratyviška krautuvė valgo
mų daiktų. Nežinia, kaip 
seksis, nes publika maišyta: 

lyra socijalistų, industrijalis- 
tų, katalikų ir laisvamanių.

Darbai

darbai pagerėti. “The N 
York Call” talpina telegra
fišką pranešimą, jog 8,000 
darbininkų sugrįžš prie dar
bo, nes greitu laiku žada at
sidaryti Granite City Com
monwealth Steel Co., Ameri
can Steel Foundry Co. ir ke
lių kitų kompanijų fabrikos.

kaipCleveland, Ohio., 
mums rašo Šiurpulys, dar
bai visai sumažėjo. Bedar
bių skaičius siekia 60,000. 
Tarpe jų yra netik darbinin
kai, bet ir amatninkai. A-

turim nu-
Lietuviui.

čiau gautą žinią.
t j_ -------------------

Kur geriausia pirkti 
Reinkotus?

Kaip man teko girdėti, 
tai geriausius reinkotus 
(ploščius nuo lietaus) gali
ma gauti už pigiausią kainą 
stačiai iš lietuviško fabriko, 
kurį uždėjo K. Žiurinskas ir 
kompanija po numeriu, 1100

i

sudžiūvusias rankas augš- 
tyn, meldė duonos. Tuom 
tarpu atlėkė iš debesų vily- 
čia ir įstrigo į mano krūti
nę... (Susiima krūtinę).

Šį rytą išėjau j ieškoti dar
bo. Bėgiojau nuo dirbtu
vės iki dirbtuvės ir visur su
tikau minias alkanų žmonių. 
Grūdausi per minias prie 
vartų, meldžiau su ašaromis

Alkanas, sulytas ir purvi- 
nubėgau į bažnyčią kad

Katalikiškos svetaines 
įkūrimas.

E. St. Louis, Ill. 11 d. sau
sio atsibuvo atidarymas 
naujos lietuvių piliečių sve
tainės, kuri, teisingiau pasa
kius, yra kunigo Petravi
čiaus svetainė, nes jisai te
nais bosauja.

Pirmas pasirodė patsai 
kunigas, kuris pasakė, kad 
svetainė dar neužbaigta ir 
jisai esąs nepasirengęs kal
bėti. Tuomet perstatė kal
bėti R. G., medicinos studen
tą iš St. Louis, Mo., bet pa
starasis pasekė pirmojo ta
kais, pasakęs, kad taip-pat 
neprisirengęs kalbėti ir aš 
tam tikiu, nes tik išgyrė ku
nigą P., kurį prilygino prie 
saulės ir vaųdens. Sulyg R. 
G., tai trįs svarbiausi ele-

A l 

fa >

“ ’. i Kompanija po numenu, nuu
merican Woolen Co. ir P|r- \yashington St, . Norwood, 
miaus mokėjo^ visai menką jųass> Todėl kam reikalin- 
mokestj, bet siose; dienose | į reįnkotai, patariu kreip- 

tis į minėtą fabnką.
J. Neviackas.

numušė per pusę. Lietuviai 
ir cechai, smarkesnio jie dar
bininkai, turėjo mesti darbą, 
nes negalima daugiau už
dirbti, kaip 50 c. per dieną.
4 Prižiūrėtojas W. Walek 
taip-pat išranda visokių prie 
kabių. Pirmiaus mokėjo 42 
centu už mastą, dabar tik po 
17.C. Darbininkai neturi jo
kios organizacijos. Dau
giausia dirba lenkai fanati
kai. O cechų ir lietuvių silp
nos spėkos.

Detroit, Mich. Darbai pas 
mus visai blogai eina. Poli
cija nestengia žmones nu
vaikyti nuo dirbtuvių vartų. 
Bet tankiai net policijos 
buožių neklauso, tai reikia 
šauk ties ugniagesių pagel
bės. Tuomet šie lieja ant be
darbių šaltu vandeniu, nors 
ir taip dantįs barška nuo 
šalčio.

Liūdnos žinios iš Illinoiso 
mainų.

Šiuom tarpu darbai eina 
prastai. Iš kitur atvykti si s 
darbo gauti negali. Vienas 
mainas suvisum uždarė. Ne
toli Springfieldo yra mieste
lis Riverton. Ten taip-pat 
uždarė mainas'ir kompani
jos krautuvę visokių daiktų. 
Tenais galima gauti visus 
reikalinguosius daiktus. Tai 
slaptai iškraustė kitur, išve
žė ir paliko tuščia. Mat, bi
josi, kad išalkę darbininkai 

Lokomotyvas I nepasiimtų sau prievarta 
y 'maisto. Matyt, kapitalistai 

v__ __ _  nujaučia ką tai negertu-Kaip
pradėjo mokintiesl girdėt, daugelyj vietų po

Darbų pirkimas. Senas 
Singelis, rašydamas apie 
darbus iš Springfield, Ill., 
sako, kad daugelis lietuvių 
oerka sau darbą, mainose. 
5. Singelis nupeikia ir tai la
bai teisingai, panašiai besiel
giančius.

Franklin, Mass., kaip ra
šo mums Armonas, neseniai 
atsinaujino pianų išdirbys- 
tė. Bostone ir apygardose 
yra daug lietuvių, dirbančių 
oianšapėse. Todėl, galima, 
esant reikalui ir čia atke- 
iauti, nes čia gana gera už
mokestis. Čia darbų yra ir 
šitokių: audinyčių, mašin- 
šapių, tartokų ir tt. Abel
nai imant, čia darbai juda 
gana gerai. Bedarbių nesi
mato. Pragyvenimas gana 
oigus.

Nanticoke, Pa. Darbai ei
na gerai. Naujai atvažia
vusiam nesunku darbas gau
ti. Dirba visi po žeme ir už
darbiai neblogiausi.

Redakcijos atsakymai
Ne-l iaudies Mylėtojui.

tilps, nieko naujo.
Butkevičiui (Lewistone). 

fanatikai negeresni, 
ir kitų miestų fanati- 
Anas rašė j as turėjo 

Netilps.
B. Bublauskienci. Mintįs 

\orsp. geros, bet parašyta 
dar silpnai. Netilps.

Korespondentui (Gard
ner). Atleiskite; užvilkom 
ir pasivėlino.

J. A—niui (Philad., Pa.). 
Dar silpnai parašyta. Ne-

kaip 
tai.
tiesą.

A. S. Bedieviui (Bostone). 
Netilps.

Gyvenančiam Leechhurge.
Nėra jūsų pavardės. Ne-

Springfield, III. .
16 d. sausio patiko nelai

mė J. Čivinską, einantį gelž- 
keliu namo. 7 
užmušė ant vietos.

Springfieldo teatrališka
kuopa p..™,.,.......... ..........ln. . - .
“Nihilistus”. Iš sykio viso- Illinois valstiją uždaro mai- 
kių nesmagumų atsiranda. nas. ir kur tik kompanijos 
Žiūrėsim, kaip toliaus išeis? pnri ?avo krautuves, tai Pa~

_____į____  sielgia panašiai, kaip River-
Sus. Lietuvių Amerikoje LmOgeiis 'pasakojo, kad jau 

kuopos aplink Pitts-’ - 1 6 - - F ’
builo’*'

Pittsburgh, 
šios apielinkč 
kruto ir tve 
idant centro v; 
liąj užbėgt už j 
tikisi, sutveri 
galėsiančios ?

1

I ir. anglių negalima nusipirk
ti, nors imlę ir sušalk. Gera 

M dar, kada žiema buvo leng- 
į" va, tai ir anglių netaip daug 

reikia. Tai še jums, vyrai ir 
demokratų valdžia!
s — Jonas Žvingilas.JS

'Hiis, Mo, Čia Žada

PAJIEŠKOJ
SPAUSTUVIŲ ATYDAI. 

Pajieškau darbo.
Esu pusėtinai apsipažinęs su spaus

tuvės darbu. Galiu dirbti “džiabsus”, 
ant Gordin press ir 8 mėnesius dirbau 
ant Linotype.

Kam reikalinga toks darbininkas, 
kreipkitės šiuo adresu:

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

Pajieškau brolių Povilo ir Tito Ra- 
simavičių, Kauno gub., Ukmergės 
pav., Remeikių kaimo. 11 metų A- 
merikoje, seniau gyveno 1162 Wa
shington, St., Norwood, Mass. Kas 
žino, malonės pranešti.

P. Rasimavičiūtė, 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, Mich. (8) 

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

Chicagiečių Atydai
Dramatiško Ratelio prie VIII Rajo

no LSS A. VAKARAS atsibus nedėlioj, 
1 Vasario (Febr.), 1914. C.S.P.S. sve
tainėj, 1126 W. 18-th., arti Racine 
(Centre) Ave., Chicago. Scenoje sta
toma L. TOLSTOJAUS 5 veiksm. 
drama “PATAMSIO GALYBĖ”.

Svetainė atsidarys 4 vai. po pietų. 
Uždanga atsidarys lygiai 5 vai. p. p.

Tikietai: 75c., 50c., 35c., ir ant bal
kono 25c.

Levo Tolstojaus veikale “PATAM
SIO GALYBE” yra genijališka ranka 
nupiešta gyvoji kopija tamsiųjų vėlės 
užkampių, milžiniškos, juodos gyvy
bės, po kurios galingu sparnu, tam
sioje nežinioje, žmonija daro savo 
tiesas, kerta savo kelią savotiškai' 
filozofija prie savotiškojo

Filosofo Tolstojaus v 
kalauja reklamos, lieka 
vaizdinti jį gerai, o vist 
prasti.

Po perstatymo Balius.
DRAM. R AT.

PhiladeIphijos Lietuvių 
Atydai.

“PATAMSIO GALYBE.”
Drama 5-kių veiksmų, 6 atidengi

mų, nupiešianti Lietuvos kaimiečių 
gyvenimą, bus statoma ant scenos 
spėkomis LSS 1-mos kuopos, Subatos 
vakare,. 7 vasario (February), 1914, 
svetainėj Mercantile Hall, 849—351 
N. Franklin st., Philadelphia, Pa.

Lošimas prasidės 7:45 vai. vakare.
Kviečia visus atsilankyti. (11)

Komitetas.

Lawrence’o lietuviams
LSS. 64 kuopa, Lawrence, Mass 

rengia balių sukatoj, 31 d. sausio. 
Nedėlios v:.kare, 1 d. vasario, bus per
statyta ant scenos trijų aktų tragedi
ja “LEGALI šKl ŽMOGŽUDŽIAI.” 
Abu vakaru atsibus Central Hali, 23 
Moninoant st. Pradžia abiejų vakaru 
nuo 7 vai. vak. Įžanga j balių 25c., i 
teatrą 35c. ir 25c.

Kviečiame visus Lawrence’o ir apic- 
linkių lietuvius atsilankyti.

Komitetas.

[<

1112 West 35th St. = - Chicago, 111.
VIENATINIS BANKAS BRIDGEPORTE 

PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.
Kiekvienas apgarsinimas šaukia: “mano biznis geriausias!“ 

Kvaili tiki apgarsinimams be darodymų.
štai kodėl musų bankas yra geras:

Yra po kantroje valdžios.
Turi kapitalo 250,000,00 dolerių (bondsas saugumo). z
Suvienytų Valstijų Rėdąs čia laiko pačto bankų pinigus.

X"Milijonieriai Stock Yardų yra atsakomingi už banką.
Mandagiai, tvarkiai, padoriai ir rūpestingai viskas atliekama.

Valstybinis bankas yra vien atsakanti vieta protaujantiems Žmonėms 
laikymui savo pinigų.

--------Lietuviškai kalbama--------- A
Valandos: Subatomis ir panedėliais iki 8 vakare; Šiaip iki 4.

Taibi# 
ir kitokį p*

*«Reng'
Atsibus Sul
Svetainėj po

BALIUS! LINKC



1.
1.

^>0. 60 kuo- 
engus prakalbas 

dėl paminėjimo kruvino ne- 
dėldienio. Prakalbos atsi
buvo Lietuvių svetainėje. 
Kalbėjo St. Michelsonas ir 
L. Pruseika. Jų kalbos pu
blikai patiko, nes kalbėjo 
puikiai.

Žmonių buvo apie 400. 
Aukų surinkta $18.57, iš ku
rių bus iškaščiai apmokėti, 
o likusieji pusiau padalinti 
kankiniams ir Lietuvių Soci- 
jaldemokratų Partijai.

Špokas.

Ar jūs žinote, kad perei
tais metais Bostono pieniny- 
čios suvartojo 490,000 bute
lių, kurie buvo atrasti 
sąšlavyne? Ar bereikia aiš
kinti, kad pardavinėjimas 
pieno tokiuose buteliuose 
užvis daugiausia pri
sideda prie įvairių ligų pra
platinimo.

Prof. Ward tvirtina, kad 
visiškai išplauti tuos bute
lius negalima.

učiai. Kas užsisako pas 
mumis drabužius vieną sy
kį, tas palieka mūsų kostu- 
mieriu ant visados. Čia pat 
galite užsisakyti ir reinko- 
tus.

K. Žiurinskas & Co.
64 W. Fifth St.,

So. Boston, Mass.
Draugai, dovanos!

Dabar geriausia proga užsirašyti 
laikraštj, 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 

i 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 laikraštj.

P. A. Dedynas, (8)
5 Diamond st., Worcester, Mass.

Bostone atsibūna susiva
žiavimas žydų tautiškosios 
sionistų partijos. Ta parti
ja nori įsteigti žydų karaly
stę. Susivažiavime daly
vauja 5,000 delegatų.

Čhelsea mokyklų vaikai 
turi įsikūrę savo banką. Da 
bar bankas turi jau $1,000 
įdėlių ir jam sekasi gana 
puikiai.

Cambridge’iaus “Lietuviu 
Kooperacijos Tautiško Na
mo” ir kooperatyviškos 
krautuvės valgomų daiktų 
atsibuvo susirinkimas 21 d. 
sausio su tikslu, kad tos dvi 
kooperacijos susivienytų j 
krūvą ir veiktų suvienyto
mis spėkomis. Labai pui
kus užmanymas liko įvyk- 
dintas — kooperacijos su
vienytos.

Visų pirmiausiai nutarta 
įkurti valgomų daiktų koo
peratyvišką krautuvę. Ma

žėdamas prigulėti 
^operacijos, tu- 

x Šerą, kuris pre-
> $15. Šerų galės pirkti 

kiek norės, bet tik vieną 
balsą turės.
Laimingo pasisekimo Cam

bridge’iaus lietuvių suvieny
tai kooperacijai, kad kuo- 
greiciausia tas sumanymas 
įvyktų.

Švilpukas.

Cambridge’iaus LSS. 7.1 
kuopa rengiasi sulošti ant 21 
d. kovo, š. m., 5-kių aktų dra
mą “Dumblynėje”, svetainėj 
“Institute Hali”, E. Cam
bridge, Mass.

Tat meldžiame apielinki- 
nių draugysčių ir kuopų ne
rengti jokių susirinkimų ant 
viršminėto vakaro.

B. A. Simonavičius.

Pranešame visiems lietu
viams ir lietuvaitėms, jog 
męs atpirkom velionio A. 
Nevulio kostumeriška 
kriaučių šapą ir nuo šio lai
ko tenai siūsim visokius vy
rų ir moterų drabužius pa
gal naujausią madą ir už že
miausią kainą. Taigi visi 
tie, kurie norite gražiai pa
sipuošti, atsilankykite pas 
mumis. Daugelis So. Bos
tono lietuvių jau žino, jogei 
męs darbą atliekame atsa

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 (“Laisvės” red.)

So. Boston, Mass.

Parsiduoda forničiai.
Parsiduoda visai nauji forničiai. 

Naudokitės proga, nes niekur tokių 
gerų forničių ir taip pigiai negausite. 
Parsiduoda iš priežasties kėlimosi gy
venti į kitą miestą. Kreipkitės ypa
tiškai arba per laišką šiuo adresu:

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

Šo. Boston, Mass.

Darbininkų Balius!
Rengia United Garment Workers of 

America, Liet. Skyrius 149, Boston, 
Mass., Pėtnyčioj, 30 Sausio, 1914., 
LIETUVIŲ LABDAR. NAME., kam
pas E ir Silver sts, So. Boston, Mass.

Svetainė atsidarys 7:30. Balius ly
giai ant 8 vai. vak. ir trauksis iki 2 
vai. nakties. Grajis puikiausia Unijos 
Orchestra.

Įžanga vyrams 35c., moterims 25c.
Kviečia

Kriaučių Unijos Skyrius 149.

Montello Lietuviams.
Pranešu vietiniams ir apielinkių lie

tuviams. kad aš uždėjau didžiausią 
'•everykij krautuvę Tautiškam Name, 
kokios dar nebuvo Montelloj. Mano 
krautuvėj galit gauti gerus čeverykus 
vyrams, moterims ir vaikams, taipgi 
ir kaliošus (robų) užlaikau. Apart 
.o, galit pas mane gauti geriausiu: 
marškinius, kalnierius ir kaklaraiš
čius. Mano tavoras gvarantuotas. Ti
kiuos, kad lietuviai palaikys mane.

ANDRIUS GOGIS,
668 N. Main st., Montello, Mass.

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 — p 

K. Jasiukaičio apysaka.
4) Moterų padėjimas bei 

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

5) Macochas.
6) Lekcijos apie atskyri

mą ženklų.
Pasidarbuokit sau 

mums!
“Laisvės” Išleisi u ve.

$44.59

$56.39

New York... 25c.

310 Broadway, So. Boston, Miss

Nauji Laiškai
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Aptiekorius ir Savininkasi

LOSEJAMS

Viskas už

$37.10
$36.75
$37.10

■

$54.19 
laiva-

Ji turi 431 savo garlaivį, kurių

Hamburg--American
Didžiausia kompanija 
visam pasaulyje!

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

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITS
405 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedaliomis iki 3 vai. po piet.

••’-iisto budo jelektriškas mašinas dėl ; 
•-uth.o, SU pagelba kurią ;

žmogaus kūną, 
onląuž išgydymą nuo ;
s siunčia toliau | kitus < 
Amerikoje, Kanadoje, j 
is. Visuomet kreipki- ! 
u ant tikro adreso taipt ,< 
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F. Ad. Richter & Co.
NEW YORK.

6 Loring st., f 
; erti J' Ir7th sts. r.

Viskas už

$1.75
to: Greitas parda- 
’'aip tik gaunam.

JAI IR DAUOU- 
-Ų

DIDELESĄKROVA
Visokių lietuviškų,polskų ir rusų knygų, 
laiškams popierų, tikrų trejankų, geriau
sių britvU,' puikų biznieriams kalendo
rių, laikrodėlių, retežėlių, Žiedų, špilkų 
ir kitų auksinių daiktų. Reikalingi agen
tei. Kmtfu katalioira siunčiam gavus

6uc
Pinigus siusk it pačto* lenk lėliui* šiuo adresu.

J. STROPUS

“Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.
Čenstakavo .Klioštoriaus Slaptybės 

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

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

LIAUDIES DAINOS 15c.
MOKSLAS .RANKŽINYSTĖS arba 

kaip pažinti žmogaus praeitį ir at
eitį..... ~................................... 15 c.

LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 15c.
VADOVAS Keliaujantiems į Ameriką 

ir iškeliaujantiems .............  15c.
PASLAPTIS. Puikių dialogų ir mo

nologų rinkinys.........................15c.

REVOLIUCIJOS ATBALSIAI. Dai
lus apsakimėlis iš revoliucijos lai
kų............................................   15c.

PRASIKALTIMAI ir prasikaltė
liai........................................... 10c.

“PASAULIŲ RATAS
“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas. 50c.

THE
MAGIC
SiltIGj

Niutj i Lietuviška 

„KRAUTUVE 
įl Užlaikome, parduo- 
:.s (lame iri .J riaukia SIUVAMA 

MAŠINAS, 
sius Griūna 
tokius i:-: 
im.trume r! 
kams kerk : 
sikc ii-!

some k< - ( 

puikiau 
onus Ir l.i 
izikaKški::> 
:s. Vai
dinis, f’r.i- 

viaol. ins laik
rodžius ir tam panaSius daiktus. Duodamą 
lekcijas ant visu muaikalibku instrumentu.

A. RAULUKAIT1S ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai
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Geresnes progos jau 
nebus!

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

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

kortė yra gera per ištisu metą ir jūsų 
pasažieris galės važiuoti, kada tik jis 
norės.

čia paduodu laivakorčių kainas: 
Iš Tilžės per Roterdamą iki 

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

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

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

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

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

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

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

arba
558 Broome St

Paslapčių Atidengimas.
Ar žinai, kas tamstai yra užslėpta? 

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

Naujos Mados
GWA.V1AI-O.NA]

VICTOR MAŠINOS
Negauslt geresnės progos, kaip dabar atiduodu

$15 vertės mašiną atiduoda tik už $13

8
Afi užlaikau Columbios gramafonus bu lietuviš

komis dainomis, kūriau išgicda labai gražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainelė. Re
kordai yra padaryti stipriai ir gali laikyti kelia 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.

Jeigu norite turėti gerą gramafomj, tai tuojaus 
rašykit pas mane, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausia kainą. Jeigu nori mano katalio- 
go. tai atsiuskit štampą už 2c., aš nusiusiu jumis 
didelį puiku katalogą, kuriame rasit visokiu ma
šinų su trubomis ir be trilbu.

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

Kreipkitės šiuo-adresu:

CHARLEY GRANECKAS,
28 Essex st., Athol, Mass

NAUJI IŠRADIMAI.
Kurių jokiam katalioge ligišiol 

nebuvo. Męs, matydami daug ko 
trūkstant kituose katalioguo.se, 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 aprašyti} 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.

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

“SAKE
Ar Tamista skaitai juoku laikraštį 
Ar tamista matei puikius paveikslus

“ŠAKĘ?’ 
‘ŠAKE?I”

Štai vietai* iš tą puikiąją “Šakės” paveiksią, katras atvaizdina kunigą Ir ti
kėjimo vergų.

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

“ŠAKE“ išeina sykį į mėnesį.
“ŠAKE” kainuoja tik 1 dolerį metams.
“ŠAKE” yra didelio formato 16 kos puslapių.
“ŠAKĖJ’’ teina kun. Bimbos pamokslai, Beždžionės su žmogum 

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

1GO7 INortli Ashland Avenue 
, CHICAGO, ill.

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

Taigi pasiskubinkit su už
sakymais.

Viršminėti laiškai yra 
gaunami “Laisves” krautu 
vėje.

r. Richter’ 
“P AI N-

. EXPELLER
Drūti muskulai neatneša naudos,

PAIN EXPEL ERIŲ

lai žodžiai pačią žmoni ii išgydytą nuo 
visokią ligą!

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

Bostono ir Hamburgo.
Laivai didžiausi ir kiekvienas su 

dubeltavais šriubais.

T

on 605

iįmus

1?

jos ir Baltimores ties

Lai VclkortCS pigiausios ir pa
tarnavimas geriausis. Pasažieriai 
gali važiuoti be baimes, nes jų gy
vastis geriau yra apsaugota, negu 
an! žemės.

< WlLI.IAAl F. J. HOWARD
I I.ic-tuv!'>ka pavar.lg buvo

į| Viliota F. J. Kavaliauskas

| 315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

TEISINGI AUSI A
IR GĖRIAI ŠIA

LIETUVIŠKA

SuUiisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, arktie receptai Lietu
vos ar A i-iei'ik<>s daktarų. Tai vie
natinė lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o nš prisiusią per expresą.

Artesnių žinių klauskite pas:

H a m b u rg=A m er i ca n 
Line

607 Boylsten Street, Boston, Mass.
45 Broadway, New York, N. Y.

Arba pas vietos agentą

<8 3 e) % e)
■•J 

a

Aunuos Mediciil 
•tose, Al I.

ki:i vb--ki>i

Merginoms.
Reikalaujame jaunų merginų dirbti 

pančekų dirbtuvėje. Gali atsišaukti ir 
nemokančios, nes męs išmokiname ij 
dar mokame algą, atsišaukite po num. 

.15 Elkins st., (2-ro flioro) ^9) 
So. Boston, Mass, (prieš Edisono švie
sos fabriką.)

SENI VYNAI IR TYRI LIK1ERIAI
Specijališkas Rinkinys dėl šio mėnesio

RINKINYS No. 5.

V ažiuokite | Lietuvą
WHITE STAR UNIJA

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

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

bonk a X X X X „Golden Rugines Degtinas
“ Cagnac Brendės
“ ViAniuvkos

OręndŽių Vyno
vertes ant $3 50

Muzikos Mokykla.
Panedėliais, seredomis ir pėtnyčio- 

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

Mokytojas A. M. Gruuis, D. L. K. 
Vytauto Beno. (2|18|14)

Garbingas Daktare! Jąsą būdas gy
dymo ir liekamus labai geros, kad ma
no moteris net per tris mėnesius sirgus 
ant vidurių skaudėjimo, po krutinę, gal
vos, didžio nusilpnėjimo ant sveikatos 
ir balt jų tekėjimo, kurios ikšiol ni< kas 
nepataiko išgydyti, o kaip Jusą prisiųs
tas liekarst as suvartojo, tad tapo visui 
sveika ir daugiau liga neatsinaujina. 
Už tokį tikra mokslišką ir pasekmingą 
gydymą visiems Tomistų vardą ap
skelbiu. Tu esi geriausias prietelis.

Pasiliekame dėkingi.
-Klemensas Ir Ona Stefonavlčiai, 

1413 Brynmower, Scranton, Pa.

Kaip nieks neįstengė, tai Ph. M. Kliniko Mokslas išgydė truihpam lai'p! 
Malonus Tamista! Kad išgydet kosėjimą, skropliavimj ir sunkuma ant 
krutinės pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos iš
bėrimo ant odos spuogais ir niežėjimo; kili gydytojai per du metu nesura
do pagelbos. Už jūsų toip gera gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu šim
tą kartų ačiū. Su guodono, A. Galmanas, Box 36, Bonne Terre, Mo.

Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St., Worcester, Mass. 
Mr. M. KOLIAGA, Box 192, Boswell, Pa.; Mr. J, TYMCZUKA8, 306 Cente 
St.., Erecland, Pa. Teipat išgydyti nuo visokių paslaptingų ligų, kurių 
jokiu badu negalima sutalpinti.

ĮSITEii YKIT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
Phil. M. Klinikas, turi net kelia PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 

laiko pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro exi>emmentą 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 
liekarstas iŠ šviežių gvarantuotų medikament .seniausią ir naujausią išradimą, kuriuos 
tik aukščiausias mokslas išrado pageilial Žmonių.

KAD ESI NESVEIKAS,
o jeigu toli gyveni, tad aprašyk savoligąbei nesveikumus lietuviškojo kulbojo kas kenkia, 
o tikė ;, kad apturėsi tikrą pirgelbą sveikatai kaip tūkstančiai, kurio jau džiaugiasi ir dėka- 
voja, nes < i nai išgydo ir tokias, kurią kiti te galėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenč 
josiąs ligas nuo skaudėjimo: p čiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gat 
vos, šon :; ifliėrimai spuogais nuo blogo ir neėysto kraujo, nuo saužagyslės sėklos nubėgi- 
nio, nusilpnėjime, vidurią nedirbhno, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mės, silpno i r sumažėjusio kraujo, užsikrečiamą slaptą ’ y t iškų 1 igų. Širdies, kepeną, ink" 
stų, silpnų pi .učių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimu, nuo peršalimo s|ėgu, blogų sapną, netnL 
gos, neturėjimo :'pctit>, be peiliuko jjaustymo bo apa ravi jos, liet su liekarstoms, kurios 
tuksi.-mčiits i’gyi:-1. Teipat moteris nuo ska-smingą mėnesinių ir kitokią visokią ligą, 
Kurios užpuola v r-iinimtii Žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagelbos 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu: ,

THE PHILADELPHIA M. CLINIC,
It 17 WALNUT'STREET, PHILADELPHIA, PA.

VALANDOS: nuo to iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10iki 8. Utarn. ir Pėtny 
Čiomls nuo 0 iki b vak. Reikaleukit nuo Kllmko dovanai Ir skaitykit knyga ,.Daktaras *

K. SIDLAUSKAS
6 Broadway, kamp. c st.

.SO. (iOS'l’OIN. IMA.SS.

phone So. Boston 21014 ir 21013.
1210 S. Broad St, Philadelphia, Pa.

X w L.:
1 o’ o

1 Serganti netrotykit laiko ir pinigų,lx l tiesiog 
kreipkitės ypatiškai arba laišku prie daktaro 

į Stankaus, o apturėsite tikrų ir tei-angą gydy
mų. Atmink skaitytojau, jog Dr. Slankus yra 
baigęs didesnį daktariškų mokslų, kaip tai: po 
užbaigimui medicinos mokslo GARSIAME 
STEITAVIŠKAME UNIVERSITETE, važia
vo mokintisį POST GRADUATE MEDICI
NOS MOKYKLĄ, katra yra didžiausia ir jau 
paskutinė didžiųjų daktarų mokykla visame 
pasaulyj. Čionai specljališkal mokinosi daryt- 
visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas. 
Taipgi buvo miestavu daktaru kur praktika- 
vojo po hošpitnllų dispenseres dienomis ir na
ktimis. Dabar keli metai kaip Dr. Stankus 
įrengė savo locnų gydyklų SANATORIJĄ 
mieste Philadelphijos dėl gydymo visokių li
gų. Atvažiuojanti iš toliaus gali pasilikti tie
siog jo SANATORIJOJE dėl gydymo.

rar gydo j;igas
Nuo skaudėjimo strėnų,sąnarių rankų ir ko*— 

jų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reu
matizmo. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečia, 
mų ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų ant 
veido ir kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidv- l 
rių, niežėjimą skuros, dedervinių, slinkimą i 
plaukų, skaudėjimo gaivos. 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 liga^i nereguliariškas mėnesines,skau
dėjimą strėnų ir paširdžių. Visokias vyriškas , 
ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą. . 
Gydo ligas su liekarsjomis kokios tiktai yra : 
ant svieto; Ligas, kutjas negalima išgydyti su į 
liekars /mis ir po reikalavimui pačių pacijcn- j 
tų — <įaro visokias operacijas. Turi savo loc- ; 
nas- ‘ “ *■ ‘ • *— - «> —

t

niovus jei kankinamas skausmais yra 
o paminos kaipo akrulas .sudaužytas 
nt skani. Ar kenčiate skausmus Roma- 
Iziiio, Neuralgijos, Užsisaldyiito ir t. i. 
ida pamėginkite pora sykiu sutepti .su

P A T N E X P E L E RIU, 
Pasovcnczi aig naminiais kaistais.

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

ant ant pakerta— cenktu <iįKMHį)afhn+»

Jau išėjo antra laida tragedijos

“KERŠTINGA MEILE”
Veikalas labai žingeidus 

ir lengvai perstatomas.
Kaina 10 c.

Gaunama pas

J. STROPUS
6 Loring st. So. Boston, Mass

Čia pat gaunama
Visokios knygos lietuviš

koj ir angliškoj kalbose. Kas 
kokių norit — reikalaukit, o 
ynęs parūpinsime. Atsaky
mui visada įdėkit 2 c. stam-

Tik 1 dole C .tai 
dolerį turi ■

Edmundo Steponaičio 
tų knygą, kari privalo r s 
tis k:ekvi< name liet’.<vi.jka 

mename. Steponaitis buvo vle ų mūrų j tuaųjų rašytoji
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovei, kurių visų pir 
minusias tikslas jau nebevien žadinimas ( ,ut. s, v.suoment-s sąmones, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios must] raštijos.

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

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

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

TRIS GBROS KNYGOS:

Naujausios Dainos ir
Apie 80 visokių dainelių. Kaina

PASAULIŲ RATAS >ny-
ir kitas planetas, Su paveikslėliais

MEILES KARŠTLIGE
meilę............................ . .........

npiOFaulę, ž< tnę.

Imant visas tris sykiu, atiduodam už

katalioguo.se



