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AMERIKA
Pittsburgo darbininkai 

sujudo.
“Laisvei” rašoma:
Linksma pranešti, jog jau 

ir Pittsburgo darbininkai 
sujudo ir pasiryžo sutverti 
uniją.

Kaip tik Westinghauzo 
Electric and Man. Co. E. 
Pittsburge sumažino darbo 
valandas ir numušė algas 
klerkoms, antrabosiams, 
prastiems darbininkams ir 
mašinistams — tuojaus pra
sidėjo didžiausi neramumai. 
20 d. sausio atsibuvo pirmas 
didelis mitingas ant gatvės. 
—Ar reikia mums unijos?— 
paklausė kalbėtojas Jones. 
Tuomet tūkstantinė minia 
sušuko: “Reikia! Reikia!” 
Susirinkimas ant Turner 
svetainės vėl pareikalavo u- 
nijcs sutvėrimo. Ten daly
vavo tūkstančiai žmonių. 
Visi net netilpo svetainėje. 
Taip-pat paaiškėjo baisus iš
naudojimas merginų, kurių 
dauguma gauna 8 c. į valan
dą. Merginos šaukė, kad ir 
jos nori prigulėti prie uni
jos. Be skirtumo tautų ir 
lyties! Nutarta patiems 
vieniems organizuotis, neįsi- 

. leidžiant dabartinių unijų 
vadovų, o paskui jau patįs 
pasirinks, balsuodami, kuri 
unija yra geresnė.

Tuoj atsirado ir Amerikos 
Darbo Federacijos vadovai, 
nors jų nieks nekvietė. Jie 
išleido savo pagarsinimą ir 
sušaukė mitingą, bet ten 
veik niekas nesusirinko. Jie 
nieko nepešė.

Dabar eina susirinkimas, 
po susirinkimui. Jau susi
rašinėjamą į uniją. Kada 
buvo išplatinti apgarsini
mai, kviečianti darbininkus 
ant 25 d. sausio į Lyceum 
Theatre — tuomet kompani
ja užpirko 4000 sėdynių į 
“Bill Sunday” ant pasilinks
minimo. Argi ne juokai?

Lietuviai-darbininkai! Ir 
jūs neatsilikite! Gaila, kad 
nesigirdi lietuviškų prakal
bų. Jeigu tūkstantinės mi
nios išeitų ant streiko — bū
kime ir męs su jomis. Gėda 
būtų mums atsilikti užpaka
lyje. K.

žydų unijos protestuoja 
prieš Burnetto billių.

109 žydų amatninkų uni
jos užprotestavo dėlei bi- 
lliaus prieš ateivius. Jos pa
siuntė telegramą kongreso 
“speakeriui” Champ Clark.
Kongresas tardys vario ir 

angliij kasyklų streiką. 
Žemasai atstovų butas 

priėmė rezoliuciją, kad rei
kia pradėti kongresionališ- 
ką tardymą vario streiko 
Michigane, kaip lyginai ir 
streiko Colorado angliaka- 
syklose.

Kongresas ne geru noru 
tai daro, bet priverstas vi
suomenės nuomonės.

Panamos gubernatorius.
^Wilsonas paskyrė pulki

ninką G. Goethals pirmuoju 
civilišku Panamos guberna 
torium.
Jeigu bus karė — bus visuo

tinas streikas.
Mainierių unijos konven

cija Indianapoly nutarė ap
šaukti visuotiną streiką, jei
gu Suv. Valstijų valdžia ap
skelbtų karę Mexikai.

Kariškos teises.
Trinidade, Colorado, ap- 

> skelbtos kariškos teisės, kai
po pasekmė mainierių de
monstracijos, surengtos tuo 

] tikslu, kad išliuosavus senelę 
Jones.

Numirusi širdis plaka.
Philadelphia, Pa. D-ras 

M. Ullman padarė naują iš
radimą, su kurio pagelba 
žmogaus širdis, išimta iš ne
gyvo kūno, pradeda plakti 
pavartojus jo išrastą instru
mentą ir įleidus elektros 
šviesą širdies vidurin. Sa
koma, jog tai bus geriausias 
būdas ištyrimui širdies ligų.

Ant degtines ir cigarų.
Washington. D. C. Per 

paskutinius šešis mėnesius, 
nuo 1 d. liepos 1913 iki 1 d. 
sausio 1914 m. Suv. Valstijų 
gyventojai išgėrė 70 milijo
nų galionų degtinės, surūkė 
4 milijonus cigarų ir 8 mili- 
onus papirosų. Federališ- 
<a valdžia ant degtinės ir ki
rų alkoholinių gėrimų turė
jo 85 milijonus dolerių pel
no.

Kaip jums išrodo šitos 
skaitlinės?

Nepaprastas hombistas.
New York 28 d. sausio. — 

Tūlas Lehman pasisakė teis
me, jog jisai dalyvavęs 80 
sykių bombų ekspliodavime 
ir dviejose užmušėjystėse. 
Jisai gaudavęs už kiekvieną 
pasikėsinimą ant gyvybės ir 
nuosavybės nuo $2.00 iki 
$400.

Audros ant Ramaus van
denyno.

San Francisco pakraštyj 
siaučia didžiausios audros. 
Pastariejie pranešimai skel
bia, jog žuvo 8 žmonės.

Uodai padaro blėdies ant 
$100,000,000.

Washington, D. C. Prof. 
L. Howard, viršininkas en- 
;omologijos biuro paskelbė, 
jog moskitai (ypatinga veis- 
ė uodų) per metus padaro 

nuostolių Suv. Valstijose ant 
$100,000,000.

Radijus del bėdinųjų.
New Yorko legislatures 

atstovas įnešė bilių, kad bū
tų paskirta $100,000 įgijimui 
radi jaus dėl gydymo vargšų.

Bedarbiai kelia “bu n ta”.
Toronto (Ont.) Septyni 

tūkstančiai bedarbių užpuo
lė ant “City Hali”, šaukda
mi: “duokite mums darbo!” 
Panašus žodžiai buvo ir ant 
raudonų vėliavų.

Chicagos bedarbiui-kriau- 
čiai pakėlė riaušias. Miesto 
dalį, vadinamą “Ghetto”, 
saugoja policija. Buvo ir 
šaudymai į bedarbius, betgi 
sužeistų nėra.

28 d. sausio^policija su de
tektyvais visai smarkiai 
pradėjo darboties tarpe be
darbių. šeši darbininkai 
suareštuoti tiktai už kurs
tymą. Tarpe jų yra ir Viš- 
niauskas, matomai lietuvis 
ar lenkas.

Kūdikis gimė ant gatvekario
Haverhill, Mass. — Mrs. 

Lola Owens pagimdė kūdikį, 
važiuodama gatvekariu. Ją 
tuojaus nugabeno į miesto li- 
gonbutį.

Tai jau tikrai bus konduk
torius ar motormanas.

Plieno trustui sekasi.
Viršininkai United Steel 

Co. praneša, jog pradėjus 
nuo naujų metų jiems vis ge
riau sekasi.

Kiek gyventojų turi Kuba?
Havana 27 d. sausio. — Iš 

ten praneša, kad paskutinė 
statistika parodo, jog Kuba 
turi 2,387,000 gyventojų.

UŽSIENIS
Ernest Solvay—

Belgijos mokslininkas ir 
išradėjas, kuris paskyrė so- 
cijalistiškoms mokykloms 
$200,000. Tai rečiausias at
sitikimas išradėjų tarpe — 
toks nepaprastas duosnu- 
mas ir dar socijalistų agita
cijai.

ERNEST SOLVAY.

Belgijos darbininkų parti
ja nepaprastai rūpinasi pla
tinti socijalistišką apšvietą 
darbininkų tarpe. Pereitais 
metais Belgijoj buvo 41 soc. 
žiemos mokykla, kuriose 
lankėsi 1,298 mokiniai. Šiuo- 
mi laiku tokių mokyklų jau 
yra 63, o mokinių skaičius 
viršija 2000. Tose mokyk
lose darbininkai supažindi
nama su politikos ekonomi
ja, istorija, kaip abelna, taip 
ir istorija darbininkų judė
jimo. Tose mokyklose su
pažindinama su formomis 
politiško, unijinio ir koope
ratyviško judėjimo.

Jau ne vienas puikus agi
tatorius iš tų mokyklų išėjo.

Jeigu Lietuvių Soc. Są
junga turėtų daugiau narių, 
jeigu tarpe jų būtų mažiau 
ypatiškų vaidų, o daugiau 
noro ir pasiryžimo žengti 
pirmyn ir jieškoti naujų agi
tacijos būdų—tuomet ir męs 
galėtume svajoti apie savo 
mokyklas.

Didžiausias džiaugsmas 
tarpe Italijos darbi

ninkų.
Rymas, 28 d. sausio.—Nuo 

seno Milano miesto atstovu 
į parlamentą išrinktas soci- 
jalistas Cipriani, senas “re
voliucijos ir komunos pulki
ninkas”, kuriam socijaliz- 
mo priešai prieš daugelį me
tu atėmė teises ir jisai gyve
no Franci j o j.

Tai nepaprastas revoliuci
jos veikėjas, kurio baisiai 
nekenčia valdžia ir klerika
lai. Iš priežasties jo išrin
kimo visoj Italijoj, nuo Alpų 
kalnų iki Sicilijai atsibuvo 
milžiniškos darbininkų pa
rodos. Milane net daug de
monstrantų suareštuota.

30 milijonų ant Tripolio 
užėmimo.

Rodosi, jau Italija užka
riavo tą nelaimingą Tri
polio žemę. Bet... kas tau 
davė. Italijos parlamentas 
paskyrė vėl 30 milijonų dole
rių dėl užėmimo tos šalies.

75 žuvo teatre.
Olandijos kolonijoj Iawo; 

(Azijoje) mieste Surabaya 
užsidegė teatras krutančių 
paveikslų. Panikoje žuvo 
75 ypatos, tarpe jų 58 vaikai 
ir 16 moterų.

Streiko diena.
Sustreikavus Londono na

mų statymo darbininkams, 
streiko diena kaštuoja $150,- 
000.

Gatvekariai nuo Jeruzoli- 
mo iki Betlejaus.

Ir “šventoj žemėj” kapita- 
izmas skina sau kelią. 
Francijos bankos gavo leidi
mą iš Turkijos valdžios ties
ai gatvekariams liniją nuo 
Jeruzolimo iki Bctįlejaus ir 
taisyti Jeruzolime elektriš

ką šviesą.
Socijalistų dienraštis ka

talikų rankose.
Paryžiaus den rastis ‘L’Hu- 

manite’ skelbia pranešimą 
š Londono, jog vietinis soci
alistų dienraštis “The Daily 

Herald” pakliuvo į katalikų 
rankas. Žingsnis po žings
niui jame pradėjo vadovauti 
katalikiški rašytojai.

Moterų teises čechijoj.
Londonas, 29 d. sausio. — 

’’š Vienuos pranešama, jog 
Austrijos v ai d ž i a su m a n i u s i 
prisegti pridėčką prie Čechi- 
jos konstitucijos, kuriuomi 
moterims būtų suteikiamos 
balsavimo tiesos.
Afrikos streiko vadai de

portuojami Anglijon.
Darban (Afrika). Visuo

tino streiko vadovai, unijų 
federacijos prezidentas Wat 
son ir sekretorius Bain sua
reštuoti ir po ginkluota ap
sauga deportuoti ant gar
laivio Anglijon.

Še jums ir “liuosybe”!
Popiežius žiūrėjo, kaip šo

ko tango.
Paryžiaus dienraštis “Le 

Temps” praneša, jog popie
žius buvo parsikvietęs šokė
jus, kurie šoko tango prieš 
jo akis.

Mat, neiškentė ir paraga
vo obuolio...
šokių mokytojai skundžia 

arei vyskupą.
Paryžiaus šokių mokyto

jai, kurie pastaruoju laiku 
darė didelius pinigus, mo
kindami šokti tango, ap
skundė Paryžiaus arcivys- 
kupą Ammete, kuris savo 
“ganytojiška gromata” pa
darė minėtiems mokytojams 
daug nuostolių.

Vyskupas tyrinės, kaip 
moteris kankina.

Londono vyskupas Foley 
sakosi eisiąs į Holloway ka
lėjimą tyrinėti, kur prievar
ta maitina sufragistes.
Vokietijos kancleris per

kūnus svaido.
Vokietijos kancleris bai

siai užsipuolė ant socijalis
tų. “Jūs, —sako jisai,— 
atvirai jau agituojate už re
publika. Taip ilgai tęstis 
negali” — pagrūmojo jisai.

Gązdink, sveikas, kiek no
ri, niekam tamstos nagai ne
baisus.

Susirėmė.
Vai on a. — Laikinės Alba

nijos valdžios žandarmerija 
susirėmė su Essad pašos ša
lininkais. Maištininkai su
pliekti ir miestui pavojaus 
nėra.
Portugalijos ministerija 

puolė.
P o r tu gal i j o s m i n i s te r i j a 

pasitraukė iš vietos,, nes se
nato dauguma visuomet at
mesdavo visus valdžios įne
šimus.

Kiek išleidžiama ant or
iai vystės?

Pereitais ir > užpereitai^ 
metais Franci j oš vp^rii iš
leido ant orlaivy Mili
jonus fankų. '

Dar vienas M
Modenbj ^Itali 

tūla moteriškė u 
tos priežasties 
areštuota katal 
De Viras.

Dar vienas M?

RUSIJA
Patvinis Peterburge.

St. Peterburgas, 28 d. sau
sio. — Armotų šūviniai ap
skelbė Peterburgo gyvento
jams, jog didžiausia audra, 
kuri siautė čia ant Baltijos 
.ūrių, atgena milžinišką ga- 
ybę vandens į Nevos upę. 
Miaukiama patvinio, kokio 
jau seniai nebuvo.

Baisi istorija.
Baisios istorijos atsikar

toja Rusijoj. Visi nukenčia 
nuo žvėriškumo policijos, 
bet daugiausia prisieina nu
kentėti valstiečiams, kurie 
bijosi prabilti prieš urednin- 
xą ir stražninką. Šiomis die
nomis stojo teisman vieno 
jažnytkiemio uredninkas ir 
stražninkas. Ir štai kas pa
aiškėjo: uredninkas su stra- 
žninku girti įsiveržia vakare 
oas vieną valstietį į namus. 
Valstiečio namie nebuvo, o 
moteriškė gulėjo lovoj tik 
trečią dieną po gimdymo. 
Įėję ponai viršininkai sušu
ko :

—Keikies ir vaišinkie deg
tine !

Moteriškė pradėjo teisin- 
ties, kad neturi degtinės. 
Tada uredninkas pasakė:

—Jeigu nėra, tai ir taip 
bus gerai!—ir pradėjo reng- 
ties pas ją į lovą su tikslu iš
žaginti. Moteris pradėjo 
maldauti, jog ji ligota, kad 
susimylėtų. Tuomet straž
ninkas sušuko:

—Kokių velnių čia su ja 
erzmties! Nušaukime ir vis
kas !

Uredninkas liepia atsikelti 
ir stoti prie sienos. Moteriš
kė pildo paliepimą. Kaip tik 
ji atsistojo prie sienos, tuo
jaus stražninkas paleido 
šūvį, bet kulka perėjo tik 
per moteries drabužius ir 
įlindo sienon. Moteriškė 
puolė ant kelių ir pradėjo 
maldauti pasigailėjimo. Ta
da ją pradėjo mušti. Išgir
dę kiti kaimynai triukšmą, 
taipgi atbėgo tuomet ured
ninkas pasakė:

—Jeigu išgirsiu, kad kas 
norės ant manęs skųstis, tai 
tuoj tą su šaudysi u!

Moteris tapo nuvežta ligo
ninėn, bet skųsti uredninką 
niekas neišdrįso ir tik neti
kėtai tapo ištirta tas daly
kas. Nors jau Rusijoj ma
žai teismai atkreipia atydos 
į tokius dalykus, vienok 
uredninkas ir stražninkas 
gavo po keturis metus areš- 
tantu rotosna.

O kiek tokiu atsitikimų 
bū n a, ku rių n i ekas n e žiu o ?

Už neatsislojimą — me
tai tvirtoves.

žydelio Beilio byla pasi
baigė, bet tik faktiškai. Da
bar yra persekiojami tie vi
si liudininkai, kurie ėjo už 
Beilį. Neseniai tapo išmes
tas iš advokatų sąjungos 
prisiekusis adv. Morgoli- 
nas, kuris dalyvavo Beilio 
byloj. Dabar yra traukia
mas teisman neva už kokį 
tai prasižengimą okolotoč- 
nas Kiričenko. Jis taipgi 
palaikė Beilio pusę. Kijevo 
teismo' rūmai nuteisė me
tams tvirtovėn žurnalistą 
Brazui - Bruškovską, kuris 
rašinėjo apie Beilio bylą; jis 
buvo neva apkaltintas už 
tai, kad laike giedojimo tau
tiško himno neatsistojęs.

Pas amerikonišką žurna- 
Hstą, kuris užrašinėjo Bei
lio memuarus, buvo pada
ryta krata su tikslu atimti 
cups užrašus, bet nepavyko 
juos atimti, nes žurnalistas 

'snėio anksčiau rankraštį iš- 
^rnoriken,

LIETUVA
“Vilnis” pradeda eiti.

“Laisvei” rašo iš Rygos:
Nuo vasario 14 d. Rusijoj 

pradės nuolatos eiti darbi
ninkų savaitraštis “Vilnis.” 
—“Vilnis” bus skiriama lie
tuvių darbininkų dvasinių 
reikalų apginimui. “Vilnies” 
pakraipa bus tokia pat, kaip 
buvusios “Naujosios Gady
nės”, “Skarde”, “Žarijos”. 
“Vilnis” drąsiai ir bešališ
kai gins darbininkų reika- 
us ir viso pasaulio proleta
rus kvies vienybėn.

Išanksto galima tikėti, 
<ad Amerikos' lietuviai dar
bininkai rems savo laikraštį 
“Vilnį” aukomis ir prenume
rata.

“Vilnies” adresas: Ryga, 
Kurmanovskaja 2, kv. 4 
“Vilnies” red.

Iš darbininkų vargų.
“Laisvei” rašoma iš Kau

no Pakuršės:
Kjlant ūkei ir “brolišku

mas” laukų dirbėjų keičiasi. 
Pas mus nebematomą dau
gely vietų, kad ūkininkas 
valgytų kartu prie vieno 
stalo su samdyta šeimyna; 
dargi “nuskuręs” ūkininkas, 
15 dešimtimi savininkas,vai- 
go atskirai sau, skaniau ir 
sočiau. Dvaruose dar blo
giau. Šios vasaros laike bu
vo pasirodę keliatas sykių, 
kad dėl valgio ar ilgų darbo 
valandų išeidavo ant strei
ko. Policijos įsimaišymas, 
suėmimas aktiviškesniųjų ir 
vėl rudas būvis paskęsta se
noviškai. B>argi lietuviškie
ji laikraščiai nepasirūpino 
pažymėti, nors kaip faktą,— 
jog seniai šaukiama, kad 
nėra Lietuvoje darbininkų 
klesos... Daugybės iš pana
šių atsitikimų negauna iš
girsti pasaulis. Nėra laik
raščio apginimui darbo žmo
nių reikalu. I v

Fanatikai įtariami pade
gime.

“Laisvei” praneša iš Nau
miesčio pav. (Suv. gub.):

Daugeliui yra žinomas 
Petras Dobilas, kuris 1910 
metais sugrįžo į Lietuvą iš 
Amerikos ir nusipirko že
mės Meištų kaime.

Bet štai naktį į 2 d. sausio 
kilo gaisras ir viskas pavir
to degėsiais. Jisai pats vos 
spėjo išpulti per langą.

Žmonės sako, kad tą žvė
rišką darbą atliko fanatikai. 
Mat, Dobilas yra laisvas 
žmogus, Amerikoj vedęs be 
bažnytinių ceremonijų. Tai
gi, kunigai jo baisiai neap
kentė.

Serbentų Franas.
Klerikališki studentai or

ganizuojasi.
“Viltis” praneša jai malo

nią žinią, jog Maskvos lie
tuvių studentų tarpe susi
tvėrė draugija “Rūta.”

Aišku, jog tai tautiškai- 
klerikališka draugija, jeigu 
ji “Vilčiai” taip patinka.

Kunigaikštis Antanas 
Radzivilas.

St. Peterburgas, 28 d. sau
sio. —* Iš Paryžiaus vyksta į 
Lietuvą savo dvarų valdyti 
kunigaikštis Antanas Alber
tas Radzivilas, kurio tėvas 
neseniaį pasimirė Viennoje.

Prieš tėvo mirtį kunigai1 
štiš turėjo metinių įeigų 
veik milijoną dolerių 
dzivilas apsivedęs s1 
kiete. Visą savo 
sidaužė užsieniu'' 
vodamas Londo- 
Berlyne ir kit

Kaip Yv 
vos” 14

tuomet, veikiausia, ir Radzi
vilas virs lietuviu...

Irgi pasielgimas.
Kaip rašo “Viltis”, tarp 

Vilkaviškio stoties ir Mari
jampolės važinėja dviejų 
draugijų — lenkų ir lietu
vių — automobiliai. Lenkų 
automobiliaus kondukto
rius neseniai iškirto tokį 
“šposą”: antrą dieną po 
naujų metų išvažiavo jiį au
tomobilius iš Vilkaviškio 
stoties 5 vai. vakare; ant 
kelio buvo daug pusnynų, 
todėl atsiėjo ne kartą ratus 
atkasti. Šiaip taip vis dėlto 
msiirė ketvirtą verstą nuo 
Vilkaviškio, kur galutinai 
jau pusnynan šaknis suleido. 
Po ilgo laiko šiaip taip išsi
krapštė, sugrįžo Vilkaviš
kin ir su visa publika kaž
kokiame kieme “metė įką
rą.” Konduktorius gi pasi
slėpė, nors pirmiau žadėjo 
pasamdyti keliauninkams 
vežimą. Pasažieriai, nesu
laukdami nei vežimo, nei 
konduktoriaus, pradėjo pa
tįs jieškoti vežimo ir, sura
dę vežimą, pirmoj valandoj 
nakties atsibaladojo Mari
jampolėn. Lietuvių gi au
tomobiliaus konduktorius 
atsižymėjo: tuojaus pasam
dė vežimą ir nuvežė pasažie- 
rius.

Iš to atsitikimo lietuviai 
patriotai iš džiaugsmo net 
“klumpakojį” pradėjo šok
ti, kad lietuvis kondukto
rius “pakėlė” tautą, o len
kas — “nužemino.”

Ar tik nepaklius t 
diktorius garbės nan

Girių naikinimas.
Salakas, Kauno gub. Sa

lako apielinkčje, valdiškose 
giriose, pradėjo pardavinėti 
medžius. Vienok ūkinin
kams sunku nusipirkti nors 
kiek geresnių medžių. Gi
rios plotai, skiriami parduo
ti, būna gana dideli, įkai
nuoti po tūkstantį arba po 
kelis tūkstančius rublių. Žy
dai per licitaciją įvaro dvi
gubai, trigubai ir net dau
giau. Tat kur tu čia, žmo
gus, prilįsi ir užmokėsi to
kias kainas, kokias žydai 
duoda, tikėdamiesi gauti 
dar daugiau Prūsuose.

Išdūmė su pinigais.
Vilniaus žemės banko ka

sininko padėjėjas Kazimie
ras Vitkovskis pabėgo užsie
nin pasiėmęs iš banko 31,667 
rublius. Vitkovskis pabėgo 
užsienin, išanksto pasiruo
šęs sau užsieninį pasportą. 
Defraudacija buvo padaryta 
gruodžio 28 dieną ir paste
bėta tik gruodžio 30 d. Vit
kovskis buvo skaitomas 
draugų labai doru žmogum 
ir vedęs normalį gyvėnimą.

Užmušė.
Aleksotas, Suv. gub. Va

kare, gruodžio 22 d., užmušė 
čia vietos gyventoją Vilionį 
jo paties namuose. Vilionis 
Kauno ligonbutyje ryto me
tą pasimirė, žmogžudžiai 
suimti.

Nemunas ties Marvos 
dvaru išmetė ant kranto pri
gėrusi o kareivio lavoną ir 
vieną Kauno fabrikų darbi
ninko kūną. Šis, matyt, keno 
nužudytas, nes turėm 
įsmeigtą‘p**1'*
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SPAUDOS B ALSAI
Kaip P. Svotelis “sukriti

kavo” rusų soči j aide- t 
mokratus?

“Kovos” N4 tilpo P. Svo
telio straipsnis apie rusų so
či jai demokratų partiją. Ta
me straipsny yra tiek klai
dų, jog stačiai reikia stebė- 
ties iš autoriaus drąsumo. 
Bet... tiesą patarlė sako: 
drąsiam žmogui ir marios 
iki kelių. Taip ir su P. Svo
teliu. Pasivertęs “istoriku” 
rusų socijaldemokratijos, P. 
Svotelis* praneša Amerikos 
skaitytojams, jog rusų so- 
cijaldemokratai yra suskilę 
į “bolševikus” ir į “menševi
kus”. Svotelis tuodu pava
dinimu išverčia “daugno
riais” ir “mažnoriais.”

Pirmas pasakymas — ir 
pirmas, stačiai neatleistinas, 
melas. Rusų s.-d. suskilo ne 
į mažnorius ir daugnorius, 
bet į mažumiečius, (kurių 
buvo mažiau suskilimo lai
kais) ir į didžiumiečius, (ku
rių buvo dauguma suskilimo 
laikais.) Programa jų buvo 
vienoda, vadinasi ir “norai” 
vienodi. Jie skyrėsi tiktai 
organizacijos ir taktikos 
klausimuose.

Taigi, neturėdamas nei 
abecėliško žinojimo iš istori
jos rusų s.-d., P. Svotelis rė
žia toliau: “bolševikai — tai 
daugiausia išsilavinę darbi
ninkai ir labai mažai inteli
gentijos. Visa gi menševi- 
kija yra grynai buržužziš- 
kos kilmės, žmonės arba su- 
buržuazėję besimokindami, 
ar, besimaišydami, su bur
žuazija, ar pagauti nelai
mingos revoliucijos ban
gos.”

Štai jums ir “istorija”! 
Riebiai, trumpai ir... kuni
giškai pasakyta!

Męs tiek pasakysime: in
teligentijos turi abidvi srio- 
vės, vienok dauguma, bran
duolys abiejų sriovių — dar
bininkai. Menševikai dau
giau turi įtekmės pietuose, 
bolševikai Maskvos ir Peter- 

-ajonuos. Po nepavy- 
zoliucijai daug in- 

. pabėgo iš partijos, 
.ui buvo ne tik pas men

ševikus, bet ir pas bolševi
kus, nuo kurių atskilo taip 
vadinami “dievo jieškoto- 
jai” ir kiti, su kuriais bolše
vikų vadas Lenin vedė smar
kią kovą.

Laike didžiųjų susivažia
vimų Stokholme ir Londone 
abiejų sriovių spėkos buvo 
beveik lygios. Delegatus gi 
rinko ne kas kitas, kaip tik 
partyviški darbininkai.

Svoteliui tas ne galvoj (o 
mažu jam tas ir nežinoma) 
ir jisai drąsiai vadina men- 
ševikiją — buržuaziškos kil
mės žmonėmis. Skaitytojas, 
skaitydamas P. S. straipsnį, 
gali pamislyti: ir gudrumas 
gi tos Rusijos buržuazijos: 
ėmė ir pasikinkė į savo veži
mą net pusę rusų socij ai de
mokratų !

Yra P. S. straipsny stačiai 
pasibjaurėtinų vietų, ku
rias, mums rodosi, “Kovos” 
redakcija neturėjo praleisti 
spaudon. Jisai kaltina men
ševikų inteligentiją, “jog ji 
užsiliko S.-D. Partijoj, nes 
negavo atleidimo iš caro ba- 
tiuškos.”

Tas nachališkas tvirtini
mas vėju paremtas. Geriau
siu atsakymu prieš tą bjau
rų šmeižtą lai bus nurody
mas į veikimą Dūmos soci- 
jaldemokratų frakcijos. Ir 
pirmoj, ir antroj, ir trečioj, 
ir šioj ketvirtoj Durnose at
stovų menševikų buvo dau
guma (žinoma, pagal P. S. 
ir jie visi suburžuazėję). 
Vienok ir P. Svotelis vargiai 
išdrįs tvirtinti, kad frakci
ja negynė darbininkų inte
resų. O kas gi nusiuntė į

* kibirą antro-

vių Rusijoj daug mažesni, 
negu, kur nors kitur. Taigi, 
ir K. Kautskis (prieš kurį ir 
drąsusis P. S. nedaug tega
lės pasakyti ir buržuazišku- 
me apkaltinti) nepasmerkia 
menševikų.

K. Kautskio poziciją, kaip 
žinoma, parėmė paskutinis 
susirinkimas tarptautiško 
socijalistų biuro, nutaręs 
suvienyti vienon galybėn pa
krikusias s.-d. spėkas. Biuro 
akyse ir menševikai ir bolše
vikai yra lygus. Biuras ne
erzina nei vienu, nei kitu, 
bet tiesia tiltą tarpe abiejų 
sriovių, net duodamas pro
gą prisidėti prie rusų soc.- 
dem. p. Lenkų Socijalistų 
Partijai, kuri yra grynai 
menševikiška.

Liogiškai kalbant, tai P. 
Svotelis turėtų pasipiktinti 
ir visais nutarimais tarptau- 
tiškojo biuro: kaip jis drįs
ta kviesti vienon parti j on su 
geraisiais bolševikais tuos 
niekingus, suburžuazėju- 
sius, nuo caro atleidimo ne
gavusius, baisiai daug blogo 
darbininkų judėjimui pada
riusius menševikus!

Gaila, kad biure nėra P. 
.Svotelio! Jis būtų ten viską 
išaiškinęs!

P. S. straipsny yra ir daug 
riebių suklydimų. Padėki
me, pasakyta, kad Londono 
susivažiavime nutarta pa
naikinti frakcijinius laikraš
čius. Londono susivažiavi
mas įvyko 1907 m. ir ten pa
našaus nutarimo nebuvo. 
Kaip gi jie galėjo, padėki
me, panaikinti 1907 in. “Go
los Socijaldemokrata”, kuo
met tasai laikraštis pradėjo 
eiti tik 1908 metais. Ir taip 
klaida ant klaidos, kurias 
jau męs neatitaisysime, nes 
ir taip daug vietos užėmė 
nūsų paaiškinimas.

Kaip gi žiūrėti į tokį raši
nį? Jame nieko neišaiškina
ma, nes autorius neturi šu
orą t i m o apie apkalbamąjį 
lalyką. Jame tik pjudomi 
ie patįs broliai - darbinin

kai, kuriuos ir taip nemažai 
jau kankina ta frakcijinė 
kova. Juomi tik pilama aly
vos į degantį gaisrą.

Skaitytojai! Atsargiau su 
tokiais rašytojais, kuriems 
:r marios iki kelių. Drąsu
mas nepavaduoja žinojimo.

Ko gi nori, ką rekomen
duoja “V. L.”? Ogi bedar
bių kasas. Pasakiusi tai, ji 
mano didžiausią naujieną 
paskelbė.

Oi tos senos galvelės tas 
menkas protelis! Ogi kas, 
jeigu ne socijalistai, nuolat 
ijr nuolat reikalauja iš val
džios bedarbių kasų bei ap
draudimo nuo bedarbės? 
Kas daugiausia kovoja už 
įstatymus, kurie nors kiek 
aprūpintų darbininkus ligoj, 
senatvėj, laike bedarbės? 
Ogi socijalistai. Net Bismar- 
kis, tasai didžiausias socija
listų priešas, pasakė, jog 
Vokietijos įstatymai, apsau
gojanti darbininkus, išleisti 
ačiū nuolatinei agitacijai so
cijalistų.

Kas šiandien, Amerikoj, 
reikalauja iš miesto ir vals
tijų valdžių darbo dėl darbi
ninkų? Ogi socijalistai. 
Milwaukee’s socijalistai įne
šė miesto tarybon, kad būtų 
paskirta $100,000 suteikimui 
bedarbiams darbo. Tuomet 
bepartyviški buržujai, tokio 
plauko, kaip ir pati “V.L.”, 
atmetė jų įnešimą. Kas gi 
organizuoja bedarbius di
džiajam New Yorke, ten pat 
“V. L.” panosėj, jeigu ne so
cijalistai? Kas išreikalavo 
bedarbiams darbo Californi- 
joj, jeigu ne socijalistai, ku
rie savo agitacija suruošė 
didžiausias bedarbių demon
stracijas?

Oi tos senos galvelės tas 
menkas protelis!

a

Brooklyno laikraštis apie 
bedarbes.

” gailiai skun- 
' džiasi.

“Laisvėj” ir “Pirmyn” ke
li draugai - agentai pagarsi
no, kaip jiems sekasi išpla
tinti socijalistiškus laikraš
čius. “Draugas” sako, kač 
čia katalikai galėtų pasimo
kinti pas socijalistus.

Nabagas tas “Draugas” ir 
jo dievobaimingos avelės 
Didžiausia diduma mūsų ka- 
talikėlių, tai amžini pijokai, 
kurie savo prisirišimą prie 
“švento” tikėjimo rodo gal
vų skaldymu savo artymie- 
siems. Dabar jiems vieto; 
butelio ir seno “aukso alto
riaus” reikės imties už 
“Draugo”. Argi gali būti di
desnė “pakūta” už nusidėji
mus?

Mums rodosi, 
Kemešiui buvo 
giau sėdėti Vabalninkuose

kad ponui 
daug sma-

nis “reiktų kada darbinin
kams nuo bedarbės apsigin
ti.”

Kodėl kįla bedarbės? “V. 
L.” sakosi nežinanti visu 
priežasčių. Nežino ir gana, 
aa ir ką padarysi su tokiu 
laikraščiu? Tik vieną prie
žastį tematanti: pinigų apy
vartos įstatymą, perleistą 
per kongresą. Tuomi nuro
dymu patsai klausimas apie 
bedarbę visiškai neišaiški
namas. Kodėl šimtai tūks
tančių randasi bedarbių Vo
kietijoj, Rusijoj, Anglijoj?

Brooklyno laikraštis tyli, 
jis nežino... Kada pasibaigs 
bedarbės? “V. Liet.” sako 
girdėjusi, jog kokie tai geri 
žmonės pranašauja puikius 
laikus šį rudenį. “Teišgirs
ta jų pranašystę Praam
žius”. Dabar, brooklynie- 
čiai, palaukit rudens. Gal 
ponas dievas išklausys anų 
pranašų. Bet visgi... laukti 
ir nieko neveikti “Vien. L.” 
nenori.

Sako: reikia kovoti su be
darbe. Klausykit, brookly- 
niečiai, jus šaukia kovoti su 
bedarbe. Tai kokiu būdu? 
Dieve gink, tik ne taip, kaip 
socijalistai! Tie socijalistai 
yra melagiai, jie tik migdo 
save ir savo žmones. Jie, 
anot “V. L.”, “gražiai apsi
rėdę, sųčiai pavalgę, iš šil
tų kambarių atėję, kalba į 
žmones pranašo balsu, kad 
jų vargui tuoj bus galas, nes 
tiek dabar be darbo žmonių! 
Visi kaip sukils, kaip prisi-

Vvš į soc. partijų, tuomet 
alizmas ‘pogalam’.”

’ Amerikos darbinin- 
etikėkite tiems su

tiktai klausykit 
okit Vanagai- 
9s tie nabagai 

'ei neapsirik

zaunyti ką norėjo, o geroji' 
valdžia apsaugojo juos nuo 
socijalistų. O čia, Ameri
koj, viskas atbulai.

Apie tuos, kurie aukauja 
po 500 rublių.

Vienam laikrašty rašo
ma:

“Turtingas žmogus davė 
alkanam studentui 500 rub
lių... bet kvaila būtų visiems 
sušukti: žiūrėkit, žiūrėkit: 
jis gerai padarė. Tai šven
tas, tai pasišventęs, tai švie
tėjas. Darbas buvo geras, 
bet jis neišmatuoja davėjo 
širdies, nepasako mums nei 
to darbo motyvų: iš geros 
valios, ar iš tuštybės jis au
koja? Ar davė iš turtų kau
po, iš pertekliaus, ar iš pas
kutinio?”

Kas čia taip gražiai nura
šė? Ogi kun. Tumas! Taip 
ir rodosi, kad tai speciališ- 
kai rašyta dėl garbės narių 
Vilniaus tautos namo. —_________ ___________

žiausių reališką vertę, vie
non už tai, ką ima. Bet ku
nigas ima didelius rankpini
gius už laimę ateityje, par
duoda už brangius pinigus 
visokio “sorto” prižadėji
mus, kurie jam nieko, o nie- 
<o neprekiuoja ir iš kurių 
niekas reališkos naudos ne
apturi, ar parduoda tokį 
“tavorą”, kurio nėra už ge
rus pinigus, o priegtam, mi
nios pirkikų garbėmis jį ap
supa, spaudžiasi išbučiuoti 
jo ranką, kurion, per lenk- 
tiniavimus, spraudžia pini
gus, lyginai nekurie mūsų 
“socijalistai” tautos na
mams Vilniuje. Ko pana
šaus nėra kokiame nors ki
tame biznyje!

Jei tik kuriam nors kuni
gui kas tokio ne taip einasi, 
bei menkesnės įplaukos pa
sidaro, tuoj jis šaukia visa 
gerkle per “pamokslus”, kad 
motina švenčiausia skylėta, 
kad šventam Juozapui rei
kia koją pataisyti, bei įkal
ba savo avelėms, kad jam 
labai reikalinga pagelba, lyg 
kad kokiam elgetai. Nepa
leisk viešpatie, jeigu kokis 
vietinis socijalistas, pradės 
mokyti jo burutes, kad ku
nigo žodžiai remiasi vien tik 
ant burtų ir šarlatanizmo. 
Kad jis sumanytų, tuoj jį 
pakartų. Gi tėvas, apkrau
tas šeimyna, sunkiai dir
bantis fabrike bei kasyklose 
po žeme, neatkiša ranką, 
nešaukia gvoltu, kada jį su
tinka skaudus likimas. Tūk
stančiai, šimtų tūkstančiai 
tėvų šeimynų po sunkaus ir 
nepakeliamo gyvenimo nu
žengia graban ir palieka ma
žus kūdikius, ligujistą mo
tiną. Vienok tas kunigams 
neapeina ir net iš tokių be
darbių išviliojama paskuti
nis centas, kad palaidojus 
numirėlį!

Kunigams' uždrausta ves
ti, taip, kad jie negali turė
ti legališkų šeimynų. Bet 
juk jie ant to ir nesiskun
džia. Jie gerai šildosi kur 
prie svetimų šeimynų ir tai 
be jokių iškaščių ir rūpesčių. 
“Nelaimingieji” šildosi ir 
tankiai net pridega (taip, 
jog kaip kada net biskį bai
mės pamato.) Argi tas ne
patogiau? Argi nors vienas 
kunigas panorės prisiimti 
ant savęs sunkenybę to šei
myniško gyvenimo? Kadai
se Ryme buvo atsakyta vie
nam kunigui, kada jis rūgė
jo ant neženatvės: “Sėdėk, 
brolau, ramiai, vietoj vie
nos, galėsi turėti tūkstant 
kitų”. Apie tai daug kas ga
lima būtų pasakyti. Kuris

lyvavo su jais, tas žino ge
rai, kad kunigai daugiau
siai prisideda prie platinimo 
slaptos prostitucijos.

Kunigų, kaipo prostitu- 
tų, ir mokslas menkas. Lie-

O. Ameringer.

Socijalizmas—
kuomi jis yra ir kaip jį įkūnyti?

Pasakojimas apie medžiotoją.
(Vertė J. Europietis)

gyveno sa 
avo šeimy

Kunigija
Daugelis dar randasi to

kių, ypač tarpe lietuvių, ku
rie supranta dvasiški ją ne 
kaipo amatą ir ne kaipo šal
tinį pelno, bet kaipo tikrą 
pasišventusią misiją Kris
taus.
ma, 1XWV4W 1UUVU1, 41CUM UlkLYJ 

nės atveria savo akis ir pra
deda matyti tokioj šviesoj, 
kokioj dvasiškija randasi. 
Kunigo amatas, tai geriau
sias biznis pasaulyje, nors, 
tiesų pasakius, juokingiau
sias ir drųsiausias. Kad tai 
kas nors kasdieniniame gy
venime vestų tokį biznį, pa
dėkime, per “mail order”, 
tad tuoj įsikištų krasos val
džia. čia vienok dalykas

Bet podraug ir links- 
kada matai, kaip žmo-

užtenka užbaigti keturias 
klesas gimnazijos bei publiš- 
ką iškalą Amerikoj ir pa
galinus išsėdėti laiką semi
narijoje iki pilnų metų. Lai
ko ten yra užtektinai, kad 
pasimokyti katechizmos 
dogmatikos ir ritualo, kurio 
gali išmokti į dvi savaiti bi
le zakristijonas bei organis- 
tas, patarnaudamas prie 
mišių šventu. Tai ir visas C v
mokslas. Žinoma, kunigai 
gali paskaityti už sunkias 
studijas “štuką” aptemdini- 
mo proto, kaip užmušti įgi
jimą mokslo ir apšvietos 
pas aveles, kaip užbukinti 
šeimyniškus jausmus kleri- 
kų. Įgijus tokį mokslą ir 
skaitant tam tikrai paren
kamas knygas, nerasi tokio 
kunigo, kuris galėtų užlai
kyti įgimtą jam meilę prie 
tėvų ir žmonių. Tokis kuni
gas, kuris nieko nematė, 
apart zokoniškų sienų ir 
dvasiškų tėvų, gerai valgan
čių, dar geriau išgeriančių, 
o geriausia kortomis plie
kiančių, 
šių ga 
Arm• ♦ ja’

galji pasilikti “dū- 
Lietuvoje bei 
tauzyti žmoni-
omus dalykus 
udrybes, apie 
onių irpasau- 
aip tas juodą- 
ras Pranaitis

Čia vienok dalykas 
taip. Kiekvienas * K. Amalas 

us bus)

Anuomet žvaigždėtos vėliavos šalyje 
gyveno pagarsėjęs medžiotojas, vardu Ere
lio Akis. Tasai vyras taip įgudrėjo savo a- 
mate, jog jam sekėsi net pataikyti į prale
kiančio uodo koją— 100 jardų atstume. Tik 
nelaimė! Jisai neturėjo šaudyklės!

Kartą, jisai nuėjo pas žmogų, vardu 
šikšnosparnio Akis, kuris buvo ir neregys 
ir šlubas, betgi daug šaudyklių turėjęs.

Atėjęs pas šaudyklių savininką, mūsų 
mitrusis medžiotojas ve kaip į jį atsiliepė: 
“Pone! Esmi medžiotojas be šaudyklės. 
Todėlei mano žmona, kurią visa širdies 
liepsna numylėjau, turi skalbti supurvintus 
drabužius tavo žmonos. Vaikai mano ant 
Chicagos miesto skersgatvių turi pardavi
nėti dienraščius. Mano pilvas taip tuščias, 
kaip didžiūnų palociai, kuomet šie, vasaros 
laiku, išvažiuoja ant vakacijų. Meldžiu ta
vęs, Pone, duok man vienintelę tik iš tavo 
šaudyklių, kurių pas tave gyva bala. Tuo
met aš eisiu ten, kur man liepia eiti pašau
kimas — į girias, lankas paukščių šaudyti. 
Išpildyk, ko meldžiu, kad ir aš gelėčiau būti 
sotus ir linksmas”.

Ant to šlubis ve ką atsakė: “Dar mal
dauji ! Nereik čia daug prieš mane maldau
ti. Suprantama, duosiu tau šaudyklę. Vie
nok ir tu neprivalai manęs užmiršti. Žino
tumei, kad jau aš myliu paukštieną, šaltas 
bonkas ir gerbiamasis, už vis labiausia my
liu linksmas moteris! All right, už naudo
jimus mano kapitalu (taip, matote, vadina 
tie išlepėliai šaudyklę!) duosi man keturis 
paukščius iš penkių, kuriuos nušausi”.

Tasai pasiūlijimas pasirodė mūsų me
džiotojui pilnai prieinamas ir užmokestis 
ne taip jau brangoka. Antrą pusę vertus, 
kągi jisai galėjo daryti? Kito išėjimo ne
buvo. Tatgi, šaudė paukščius šlubio šau
dykle ir tempė jam keturis riebius kąsnius, 
penktą pasilikdamas sau.

Vargas tik, kad tas vienas paukštelis 
užkimšdavo mažytėlę dalelę jo gana didelio 
pilvo. Todėl tasai nelaimingas pilvas daž
nai dykas būdavo.

Kartkartėmis, kaip jau visai pavirsda
vo nudriskėliu ir tikruoju vargų maišu, 
žmogelis visiškai nuliūsdavo savo dvasioje, 
keikdavo visą savo nelaiminga gyvenimą ir 
tą valandą, kada jį motina ant šio pasaulio 
pagimdė. Tokiose nuliūdimo valandose pas 
jį atsilankydavo “šventas žmogus”, kunigas 
ir ateities nusakytojas,kuris paprastai sėdė
davo už vieno stalo su šlubiu, turinčiu daug 
šaudyklių. Jisai ramino nusikamavusį na
bagėlį, baugino ir rojų žadėjo anapus gra
bo. Jisai tikrino nelaimingam medžiotojui, 
jog ten, augštai virš debesų yra aniuolų ka
ralystė ir tt.

Tuomet Erelio Akis nusiramindavo. 
Vargų debesys išsisklaidydavo.

Slinko metai po metų, o mūsų medžio
tojas nenuoalsiai darbavosi. Betgi, liepto 
galas artinosi. Akįs nebematė jau taip ge
rai, kojos nebeklausė jau savo valdytojaus, 
kaip seniau kad klausydavo. Medžioti, nors 
ir nenorėdamas, turėjo liauties. Apetitas, 
betgi buvo senoviškas. Pilvas kurkė, jeigu 
valgyt negaudavo. Tuo tarpu, senis šlubis 
pamatė, kad jo šaudyklė naudos jam neat
neša, tai perdavė ją kitam, jaunesniam, me
džiotojui.

Erelio Akis liovėsi valgęs. Greitai ji
sai numirė. Kada jį laidojo, kunigas pasa
kė širdį sugraudinančią prakalbą, daug ir 
plačiai šnekėdamas apie “apveizdą”, apie 
tai,‘jog žmogus į dulkę pavirsta ir liekasi 
pašauktas dangaus karalystėn, besirandan- 
čion kur tai virš debesų. Viskas būtų gra
žiai pasibaigę, jeigu ne kokis tai navatnas 
žmogus. Tasai neklaužada nusikvatojo ir 
sako: “Jeigu Erelio Akis būtų turėjęs savo 
locną šaudyklę, tai būtų galėjęs suvartoti 
visus paukščius, kuriuos tik nušaudavo. 
Tuomet jisai būtų dar tarpe mūsų, galėtų 
didžiuoties savo raudona nosia, savo švie
čiančia plike ir sėdėtų pirmoje sėdynių eilė-
je mūsų teatre!”

Veikiausia, minia, kuri buvo ant laido 
tuvių, pavadino tų žmogų kvailiu ir svajoto

kad šaudyklės yra tam, kad vieni jus valdy 
tų, o kiti vartotų.

(Toliaus bus)

Pakraštyje didelio miesto N. 
vo locnoje bakūžėje Vincas su savo 
na. Žmogus buvo praščiokas ir 
mokintas. Už vis jis mylėjo darbą ir 
giausia dirbo prie sunkių darbų. Taipgi 
vo gana taupus. Pati jo buvo taipgi 
aidi ir gera šeimininkė.

Nedirbamose dienose savo bakūžę 
cas labai retai apleisdavo;jeigu jam buvo 
9ai didelis reikalas. Jis vis buvo šiuom- 
tuom užimtas; išveizda visuomet liūdna ir 
užsimąstęs, ir skurdu buvo žiūrėti, kada jį 
pamatai... vaikščiojo, tarytum žemes par
davęs.

Šeimyna jo buvo nedidelė; ji susidėjo: 
iš vienturčio sūnaus, dviejų posūnių ir po
dukros. Vincui labai sunku buvo užlaikyti 
savo augančią šeimyną,, vienok jis rūpinosi 
lygiai apie visus; nors tankiai visi, jausda
mi alkį, ėjo gulti..,

Auklėjo savo šeimyną senoviškai ir 
dievobaimingai. Pats, dėlei stokos laiko, 
vargiai kada buvo namuose maldos.

Kaip paprastai atsitinka Amerikoje, 
kada posūniai ir podukros pradėjo patįs sau 
padaryti pragyvenimą — vieną gražią dieną 
apleido patėvio bakūžę ir išėjo savais ke- • 
liais, nei dėkui nepasakę....

Vinco, tarytum, akįs nušvito nuo suma
žėjimo šeimynos. Dabar jis manė: kaip, ne
kaip, o turės pasigerinti jo sanlygos gyveni
mo. Jau ir sūnus pradėjo eiti į darbą; pati, 
taipgi, valymu ir skalbimu prisidėdavo su 
savo dvylekiu.

Ir taip, sunkiai beliejant prakaitą pra
ėjo apie trįs metai, o Vinco gyvenimas nei- 
kiek nepasigerino. Jis, ant galo nebežinojo 
ką daryti ir kaip surasti to skurdaus gyve
nimo priežastį...

* * ♦
Vincas pradėjo mąstyti ir žingeidauti..'. 

Ir taip, bežingeiduadamas, nei pats neatme
na, kokiu būdu jis vieną nedieldienio vaka
rą pakliuvo ant prakalbų gilaus žinovo 
žmonių gyvenimo. Kada jis įėjo į salę, ku
rioje buvo susirinkęs didelis būrelis žmonių 
ir atydžiai klausosi prakalbų, tuom laiku 
kalbėtojas labai aiškiai pasakojo apie prie- • 
žastį vargingo žmonių gyvenimo. Tai buvo 
rišamas klausimas, kuris labai rūpėjo Vin
cui. Jis pirmą kartą buvo ant prakalbų ir, 
matomai, jam patiko, nes išbuvo visą laiką 
ir su didžiausia atyda klausėsi pasakojimo 
apie vargingą darbininko gyvenimą ir var
go priežastis.

Kada, baigiant prakalbas, kalbėtojas 
patarė liuesą laiką sunaudoti skaitymui 
laikraščių, o ypatingai pirkti ir skaityti aty
džiai naudingas knygeles, daugiausia poli- 
tiškai-ekonomiško turinio, dėl patikrinimo > 
kalbėtojaus žodžių, Vincas greitai priėjo 
prie staliuko su knygelėmis, kur jam kelias 
knygeles parinko pardavėjas. Parsinešęs 
knygeles į savo bakūžę, liuesu laiku, su aty- 
da balsiai skaitė ir, drauge visi trįs, gilinosi 
i turinį kiekvienos knygelės.

Ir tiktai tokiu būdu surado priežastį sa
vo skurdaus gyvenimo ir po kiek laiko pa
matė, iš kur imasi skurdas ant šio svieto. 
Galiaus, pažino savo priešą ir kad kitaip ne
gali pagerinti darbininkas savo gyvenimo, 
kaip tiktai perkeičiant iš pamato dabartinį 
surėdymą... •

Vincas nuo šio laiko stojo su savo šei
myna į eiles kovotojų už prašalinimą dabar
tinio, netikusio surėdymo ir už geresnę at
eitį... J. Kačergis.

Gana verkimo.
(H “Sielos Balsų“.) 

Viskas, kas jauna širdį svaigino, 
Šiandien nemielu, karčiu palieka. 
Viskas, kas jauną dvasia masino, 
Pilkuos miglynuos virsta į niekų. 
Sunku y r’ širdžiai būt be sųjausmo, 
Ašarom’s sunku žaizdas pagydyt. 
Sunku nejaustie svetimo skausmo, 
Bet malda audrą sunku nutildyt! 
Iš kibirkštėlės liepsną supūstie, 
Gyvus sušauktie reikia į krūvų, 
Tegul prasmenga, kas geidžia žūtie! 
Gana verkimo ant tų, kas žūva.

Troškimas.
(1# “Sielos Balsų“.)

Nors meilė pavirto į taurę kartybės,
Nors viltis man pila į anų nuodus,
Aš gersiu ik’ dugno, kaip skysčių gyvybes, 
Nes trokštu krūtinėj dar jaustie jausmus! 
Dar trokštu gyventie, nors skaudu bus mir-

Bet mirtie gyvenus, negu nenubust 
Iš bejausmės miego, nieko nepritirtie, 
Kad einant į kapų, nė neatsidust.

J. SmelstoriuB.
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Kenosha, Wis. Darbai pas 
mus eina silpnai. Daug yra 
bedarbių.

Mielas tėveli! Nemanyk, 
kad tavo sūnus Biznieraitis 
būtų užmiršęs apie Škaplie- 
raičių f abuliją. Atsidavęs 
bizniui ir “tautai” dūšia ir 
kūnu, neturiu laiko anei 
veptelti kelis žodžius. Tau, 
galbūt, rodosi, kad šit žilė 
galvon — tai velnias uode
gon, arba, jog senam pečiui 
velnias ugnį kuria. Bet, mie
las mano gimdytojau, taip 
blogai su manim dar nėra. 
Tiesa, žilas plaukas kur ne- lė. 
kur jau padabino mano ka- kraipė, palingavo galva ir 
ladę, bet aš dar esmi tvir-’ sako: “eidamas gult paskai
tas, kaip ąžuolas, ir velnių tysiu, bet jeigu jo nenorite 
mano uodegoje nėra. - —tai pakrapštykite iš savo

Taur tėveli, rūpi, kokios kišenių $10,000, 
pas mus naujienos. Pasi-į 
skųsiu, jog mane vis labiau 
apima rūpesčiai. Rodosi, tu
riu saliūną ir kitą biznį, ro
dosi esmi garbinamas, kiti 
sako, kad aš — tai tikras 
zerkolas teisybės bei staly- 
čia išmintybės ir indas gar
bės pilnas—bet man koks tai 
kirminas graužia širdį. Juo 
daugiau žmogus turi, juo 
daugiau nori. Juo daugiau 
gaivinančią morfiną šnirkš- 
ti sau į paskūrę, juo daugiau 
jos nori.

“Kvaraba” žino, kas su 
manim darosi. Tas durna
ropių apsiėdęs Wilsonas ‘ki- 
kina’ trustus, tie pučiasi ir 
paleidžia žmones iš darbo, o 
mano saliūne mažiau durnių 
ir biznis eina blogyn. To 
Wilsono plikė, kaip žibintu
vas, bet, turbūt, visa ;

fundys ir būsi pirmas tarpe 
išrinktųjų.

Norėjau važiuoti kitais 
metais į tarptautišką paro
dą San Francisko, būčiau 
nors kelias vyžas bei aplin
kines padovanojęs — bet,] 
kaip girdėjau, tai ten nebus 
lietuviško skyriaus. Ar ne
gėda jums apleisti tokį tau
tišką darbą? Fui. Ne Ka- 
karickas ant jūsų jodo, bet 
cicilikai visus į savo vežimus 
pasikinkė. Skaičiau ‘Drau
ge’, kad jau ir popieros soci
jalistų daugiausia platinasi, 
o aš “Draugui”šventai tikiu. 
O sūneli, sūneli. Dievo rūs
tybė bus baisi nezbažnin- 

i kams.
Tai būtų gyvas paliudijimas. Vąt, jeigu kožnoj jūsų pa- 
Aš, kaipo mandriausias, sa- rapijoj būtų toks staršina, 
kau: “Jūsų ekselencija! kaip aš, o jūsų seime Wa-
Tas kunigas šiokis, tokis ir shingtone būtų tokie atsto- 
dar kitokis. Jeigu jis ilgiau vai, kaip Yčas su Laukaičiu 
pas mus bus — visi lietuviai ir jeigu jūsų vyskupu pa- 
pavirs socijalistais. Nuim- skirtų kunigą Pranaitį ir 
kit jūs jį nuo mūsų biednos jeigu šviesusis ciesorius ant 
galvos ir tepražydi šventa magaryčių paskirtų kelis 
viera”. Męs visi trįs, paslai, šimtus vaisko ir dar jeigu A- 
pabučiavom jam ranka, taip liaską paverstų į Sibirą — 
kaip Yčas carui. Gerai, kad tada, sūneli brangiausias, 
socijalistai protestų nesukė- visi tie cicilikai, kaip svirp

lį mūsų kardinolas pa- |liai savo plyšiuose, sukirmy
tų.

Bet ir pas mus Lietuvoj, 
kirminas graužia sveiką me-

ninkus. Tiesa, kunigas už- 
drozdavo ir Westinghauzo 
kompanijai. Taip-pat už- 
vežė Westinghauzo Co., kuri 
partraukia kiekvieną ket- 
vergą per pietus kokia pora 
kunigų arba iš YMCA. agi
tatorių, kurie tik mulkina 
žmones ir giria kompaniją 
už jos tariamąjį gerumą.

Seniau kunigas Golden 
darbavosi Pittsburge, bet ir 
iš ten tapo prašalintas.

Dabar kun. Golden sako 
žmonėms: aš tapau išmestas 
iš kunigystės, bet netapau 
išmestas iš pasaulio. Neda- 
leidžia man kalbėti apie soci- 
jalizmą bažnyčiose, bet bur
nos man negali uždaryti. 
Neturiu pasisekimo tarpe 
vyskupų ir kunigų, bet gal 
turėsiu pasisekimą tarpe mi
nių. Kun. Golden viešai 
skelbia, jog nei vienas darbi
ninkas negali būti liuosąs, 
koleik kapitalizmas žmones 
spaudžia. Tie yra numirę, 
kurie nemąsto apie soči j a- 
lizmą — sako kun. Golden.

Dabar noriu pranešti wil- 
merdingiečiams, kad kun. 
G. kalbės kiekvieną nedėl- 
dienio vakarą 7:30, Imperial 
Teatre ant Herman Ave.

Antokolio Jonas.

Antra armija taip-pat gir
tuokliai. Prie jų priguli ke
letas suspenduotų socijalis- 
tų. Tai trečią kartą pasida
vė teismui už muštynes. Mu
šasi tarpe savęs.

Ar negalima gauti su jais 
rodos? Tikras Katalikas.

W. Lynn, Mass.
Sausio 24 d. atsibuvo ba

lius ir koncertas. Šį pasi
linksminimą parengė suvie
nytomis spėkomis 163 kp. 
iš Salem, Mass, ir vietinė 61 
kp. Tokio linksmo vakaro 
lyniečiai dar nėra turėję. 
Labiausia publiką užganėdi
no Cambridge’iaus draugai, 
kurie sudainavo keletą dai
nų. Iš lošėjų geriausia atsi
žymėjo Balčiūnas, S. Zales- 
kas, M. Kriaučiūniūtė ir K. 
Praytis. Vakaro progra
mas susirinkusiems taip pa
tiko, kad daugelis susirinku
sių linkėjo, kad daugiau 
rengtų tokius vakarus.

Lipčius.

vakaruškų vis dan
tų bedieviškų popierų 

Ką jau kunigėliai

Tų 
giau, 
pilna.
nedaro: ir spaviednies ne
priima, ir kalėdot nevažiuo- 

Taip ir pasibaigė I ja ir keikia ir plūsta ir gra-

Po šimts paibelių. Tuo
met aš pamislijau: jei tau, 
kardinoluk, rūpėtų dūšelės, 
tu pats pakrapštytum savo 
kišenių. r
ta mūsų kelionė, o Kakaric-1 žumu prašo — o tie pirmei- 
kas, kaip jodo ant žmonių, viai savo varo ir gana. Už 
taip jodo. jų griekus dievulis baisias

Sakyk, tėveli, ar tai ne le- vėtras atsiuntė. Pusnįs to- 
dokystė? Prie progos ve kios buvo, kaip per francūz- 
dar ka aš tau parašysiu. Jū- mėtį. Girdėjau, pasakojo, 
su Laižuvos klebonas Tumas jog kaip ciesorius važiavo iš 
pararsino kunigo Kaupo Maskvos į Peterburgą, o ka- 
laiškus. Tik ir ilgaliežuvis reiviai saugojo gelžkelį, tai 
tas Tumas. Kaip vilkas ne- keli tuzinai žalnierėlių suša- 
iškenčia nestaugęs, taip ir lo. Bet tegul bus pono die- 
Tumas su rašymu. Ėmė ir vo valia.
išdavė visas kunigų paslap- Sykiu su bedievybe plati- 
tis iš revoliucijos laiku. Fui, naši ip mados. Jaunos merg- 
net bjauru pamislyti.“ Da- sės užsikaria ant galvos 
bar socijalistai tik ambrija. skrybėles, kaip bičių korius,

Aš sakau, viskas būt ge- ir goglinėja sau, o apie krū
mai, jeigu kunigai neturėtų!tinę vis daugiau apkarpo

" ’ . Tikra
Tuo-1 pagunda net man seniui, 

met mano bizniai dešimte- Merga uždirba per metus 
riopai smarkiau kiltų, o aš, pūrą bulvių ir dešimts rub-

Kviečia kunigą ant 
diskusijų.

Rockford, Ill. Mūsų avių 
ganytojas beveik per kiek
vieną savo pamokslą keikia 
socijalistus, nors šie nieko 
blogo jam nedaro. Taigi 
mūsų draugai ant 1 d. vasa
rio rengia diskusijas ir kvie
čia kunigą atsilankyti.

Cleveland, Ohio.
“Laisvės” draugija smar

kiai auga. Narių turi jau 
60. “Laisvės” ir “Birutės” 
draugijos nori susivienyti. 
Tuomet galės pasekmingiau 
varyti agitaciją.

“Mirtos” choras pradėjo 
santaikoj gyventi su LSS. 3 
kuopa. Jaunimas tarpe sa
vęs gana gražiai susitaiko.

A. šiurpulys.

Pittston, Pa.
Mūsų kunigas sumanė į- 

kurti jaunų vyrų draugiją. 
Sako, kaip bus draugi j anuo
met ketina įkurti parapijinę 
mokyklą ir knygyną.

Savo prakalboje jisai kal
bėjo apie Lietuvą, bet apie 
kankinius neprisiminė. Ža
dėjo ir daugiaus rengti p ra
ką! bų.

Nežinau, kam dar viešas 
knygynas. Vai, kad pitts- 
toniečiai jau turi net du kny
gynu. Kamgi jisai keikia 
per pamokslus tuos knygy
nus?

Ęittstoniečiai pirmeiviai, 
neapsileiskite! J. K.

dėl nesirašo į SLA. ar į LSS. 
kuopas?

Tos merginos, kurios pri
guli prie kuopų, jau daug 
daugiau išmano.

Laisvu Lietuvaitė.

Fanatikų katalikelių 
darbeliai.

Wilmerding, Pa. Pas vie
ną kataliką K. J., kurio mo
teris baisiai keikia socijalis
tus, atsitiko šitaip: 18 d. 
sausio ten buvo pilna rudžio 
ir arielkos ir giedojo kokį 
tai rąžančių. Begiedant, 
gaspadorius su burdingie- 
rium ėmė vienas kitam gal
vas drūtinti bonkomis. Švo- 
geris, matydamas, kad gas- 
padorių burdingieris įvei
kia, paėmė kėdę ir kirto bur- 
dingieriui, bet tuom tarpu 
palindo gaspadinė, tai smū
gis teko jai. Paplukus krau
juose, pradėjo nesavu balsu 
šaukti. Tuoj reikėjo šaukti 
daktaras.

Tai vis mūsų katalikėlių 
darbeliai!

Socijalistas.

Prakalbos.
Kenosha, Wis. 18 d. sau

sio čia atsibuvo prakalbos, 
parengtos 58 kuopos LSS. 
Kalbėjo A.Antonovas iš Chi- 
cagos. Prakalba pavyko ge
rai. Žmonių buvo apie 200. 
Tiktai mūsų “šartukam-bi- 
rutieciams” netiko. Mat, 
jų kalbėtojas Rutkauskas 
būk tai geriau kalba.

Buvo ir deklamacijų.

—Tai tu toks kalbėtojas?!
—Tai tu tik moki užsipul* 

dinėti ant žmonių?! •
—O atsakyti nemoki? Jei

gu tik tiek gali, tai neva
žiuok daugiau į Brooklyną!

J. Jakimavičius.

Sioux City, la. Darbai pas 
mus, galima sakyti, eina 
vėžio vaga. Taigi, patartina 
čionais nevažiuoti darbo jie* 
škoti, nes daug darbininkų 
yra ir pas mus be darbo.

18 d. sausio sudegė Ar- 
mouro Sousage room ir 
Smok House. Keliolika dar
bininkų vėl neteko darbo.

“Laisvės” skaitytojas.

vas, bet, turbūt, visa alyva perilgų liežuvių ir nebūtų marškinius ir šlebes. 
joje išdegė. Mat jį devyni, panašus į Kakarieku. Tuo T. T“ vYic,ri
Aš vis sakiau: vyrai už re- - izr.isi :--------
publikonus! Ir mano fren- ■1 . , . - , .-n- o • i •tai Elijošiusiš Chicagos, Po- ■ pralobęs, netik kad su Gab- hų — o vaikščioja, kaip po- 
vilaika iš Waterburio šaukė' ™ nueičiau pas francūzų va 
už republikonus. Bet tasai' mimsterius, bet ir pas Mi- f 
senis Šliupas, viešpatie at- kalojų Antrąjį. Kam vienam navau .
leisk jam — ir tas suubagė-; Yčui turi kliūti Garbė? Kad iscirskino_ ant laužo, 
jęs Sirvydas, pradėjo piršti lygybe, taMygybė. Ir™. °' 
tą beždžionių prezidentą i 
Rooseveltą, o Bostono Jur- ■ 
gis Spurgis ėjo už demokra
tus. Na ir kas iš to išėjo? ' 
Republikonai suskilo, o 
sonas su savo plike ėmė ir iš-

iš dumblyno. Nu... prašau ir prašau iš ta-
•li perkūnai. Bus gana apie ycg pric]urti, o tas mano bal- 
politikę. ' '

Neužsigauk, tėveli, kad kiančio 
šiame laiške duosiu vėjo ir .prašymas 
tiems pasturlakoms kuni- bliovimas 
gams. Aš tau pasakysiu: \asman nepatiko. , bVHiuo KV. 
juo kvailesnis kunigas, juo'nau> kad be pono dievo va- ant burdo.
• • • • • * 1 — J 1 rln, Hos plaukas nuo galvos ne- likosi prašalintasjeigu visi kunigai būtu buvę,1 nni<riq • • • 1 1
i 5 T JC... 1 ‘ nui\no, , v-it. I otu llcliwicl U, L V IV 11 11 Ml V IV 1O1“
kaip Jonas Žilinskas, tuomet • (ja suteikė kunigėlį Kakaric- laužti į stubą. Gaspadinė,
Keleivio n Laisves le-,ką—tai jau busit kuomi pajutus, priėjo prie lango, 

dakcijos seniai butų pavers-, nors prieš dievą nusižengę. Jis griebė ją už marškiniu, 
tos į koplyčias. Tai buvo Nekitaip( kaip tik už žmo- išmušdamas langą. “ 
“čmat’ kunigas. Jis man oiimcfi I_______
stačiai į akis sakė: “Biznie- 
raiti, tu kaip buvai vyras,. 
taip ir būsi ir be bažnyčios,' 
bet matai, tie tamsūnai...”

Toks triksas man patinka. 
Bet dabar, po plynų, kvailą 
kunigą turime. Tai tūlas 
Kakarickas. Laka be jokios 
čienios, kulia ir bizūnuoja 
savo zakristijonus ir vargo
nininkus. Ateina kokis 
žmogelis, tat nulupa nuo jo 
po devynis kailius. Bažny
čios vos ne į smertį primušė 
mano pusbrolį. Tampėsi po 
teismus, vaikų puskapį pri
dirbo. Kad tik bile kas — 
tuoj kumščia. Stačiai vari- 
jotas.

Nu, misliu sau, jeigu jis il
gai bus — tai visi mūsų žmo
nės bedieviais pavirs. Sa
kyk, tėvuk/ kas tada bus? 
Tuomet aš, ir man panašus, 
turėsime ubagais vaikščiot.

/Męs, keliese, susitarėm eit 
kunigą skūst pas raudonke- 
purį kardinolą. Surašėm, 
bracia, skundų devynis pun
dus, kad kardinolas vos pa-

Oi, sūneli, aną naktį sap- 
kad visus bedievius 

‘ " . Net 
iman seilė bego iš saldumo. 

Tavosūnus J.Biznieraitis. | Bet kaip nubudau—tai brrr 
— kaip šalta pasidarė.

Tavo gimdytojas
T. Škaplieraitis.

Mielas sūneli! Nors tu ir
i kalbi man kožnam laiške a-
i pie mūsų familijos garbę ir| =

1 ’ i bet“ t-?neSo KORESPONDENCIJOS.

,, v., r. v., v Baisi žmogžudyste.
įsas, tai kaip tyruose šau- Kenosha, Wis. Naktį į 21 

prapuola. Mano d. sausio čia vienoj sulenkė
tai lyg veršio jusioj šeimynoj įvyko baisi 
Šitas tavo laiš- žmogžudystė. Buvo taip: 

>- Aš ži-1 tenais gyveno vienas rusas 
i. Tasai vaikinas

. . • • -i . • i - j i . vzKj i luiuoi ui aociuiibcio. 1 O(la 11-
jeigu visi kunigai butų buvę, nukris. Jeigu jums apveiz-1 sai nakčia atėjo ir norėjo įsi-

r>e" i ką — tai jau būsit kuomi | pajutus, priėjo prie lango.

Tuo- 
nių nuodėmes buvo atleisti I met moteriškė griebė nuo 
Macochas ir Schmidtas. stalo revolverį, šovė ir patai- 

Parūgosiu ant visų jūsų kė į kaklą. Vaikinas nubė- 
amerikiečių: baisiai palaidi go taip apie bloką ar dau- 
jus visi ant liežuvio ir jokio giau ir krito negyvas. Tuo- 
nusižeminimo pas jus nėra, met moteris, su revolveriu 
Kas tik pas mus geriausia— rankoje, bėgo į dirbtuvę pas 
jūs imat ir išdergiat. Sakyk savo vyrą, kuris dirbo nak- 
sūneli, ar Tumas ne auksa- timis. Prie dirbtuvės atida- 
burnis, ar Olšauskas ne lab-1 vė ginklą sargui ir grįžo na

mo. Ant teismo likosi ištei
sinta. Žaibas.

N. S. Pittsburgh, Pa.
Ir iš mūsų Allegheny, kaip 

kada pasirodo laikraščiuose 
žinių. Gaila, kad tankiai tik 
save išsiaugština, o kitus pa
žemina. Taip visai neseniai 
“Laisvėj” tilpo korsp., ku
rioj Augščiausios Prieglau
dos draugija labai iš- 
augštinama, o Liet. Sūnų 
draugija nupeikiama. Tie
sa, tūli dalykai taip ir buvo, 
kaip rašė jas sako, betgi čia 
kįla klausimas, kas tą pa
gimdė, jeigu ne erzinimai 
vieni kitų? Argi ne geriau 
būtų * santaikoj gyventi? 
Draugai, eikime prie santai
kos, o pamatysime, kad tuo
met daugiau nuveiksime. 
Paimkime nors ir koopera
tyvišką krautuvę. Argi 
draugai iš L. S. draugijos 
mažiau rūpinasi ja, kaip A. 
P. L. A.? Aš sakau, kad ne. 
Štai, padėkime, 16 d. sausio 
L. S. draugystė suteikė sve
tainę veltui, be jokio užmo
kesčio agitatyviškoms pra
kalboms, kurios atnešė koo- 
peracijai didelę naudą. Pub
lika gerai užsilaikė, išėmus 
tris monkių pasekėjus.

Taigi, eikime prie vieny
bės. A. J. Keršis.

» baiboko.

darys, ar Yčas ne aukso vai- Į 
kinas, ar Basanavičius ne 
šventas vyras, ar kapucinas 
ne pamokslininkas, ar Vana
gaitis ne patriotas? Matai, 
kokia eilė garbingų vyrų, o 
kaip tik spėja pas jus nuva
žiuoti; tuojaus ir Tumas nie
kai ir Yčas ne vyras ir kapu
cinas ne žmogus, bet bez- 
džionka! Girdėjau, kad jau 
ir kunigėlį Kemešį pradėjot 
tarkuot. Žinai ką, sūnau! 
Jeigu nesiliausit bliuznyti— 
tai męs jus visai apleisime. 
Nesiūsime nei vieno paslo į 
Ameriką. Prasmegkite jūs 
tenais su savo bizniais ir su 
tom liuosybėm. Kodėl pas 
mus viskas gerai ? Nueini? 
žmogus į monopoliją ir nei 
lapė neloja. Paklausyk ku
nigėlio — dar konjako už-

Socijalistiška bažnyčia.
Wilmerding, Pa'. Vysku

pas prašalino iš šv. Marga- 
rietos episkopališkos bažny
čios kunigą Golden ir pasky
rė naują. Kunigas Golden 
negali užimti vietos visoj 
Pittsburgo diocezijoj. Kun. 
Golden išdirbo sau gerą var
dą tarpe wilmerdingieciu, 
nes karštai platino krikščio
niškąjį socijalizmą, nuro
dydamas neteisingumą tikė
jimų ir šių dienų surėdymo.

Sakoma net, kad jisai ta
po prašalintas, nes to norėjo 
Westinghauzo kompanija, 
kadangi jisai savo pamoks
lais “buntavodavo,f darbi-

Rochcstcr, N; Y.
“L.” N 3 p. Vargonininkas 

užmeta man, būk aš neteisy
bę rašiau. Jeigu vargoni
ninkas ėmė tik dovanas, ko
dėl jisai taip pasielgė, kaip 
lupikas? Jeigu merginos 
prašė išduoti atgal 75 c. — 
reiškia jos dovanojo jam tik 
25 c. Čia ir yra visa bėda.

Man apie tai skundėsi tos 
pačios merginos, nes jos tuo- 
mi laiku nedirbo ir juodviem 
trūko pinigų. Aš ir daugiau 
tokių nusiskundimų girdė
jau. Tiki ™ " J,„iiii™.

Scrantono vaikinai 
sujudo.

Scranton, Pa. Merginos 
sutvėrė “Živilės merginų ra
telio chorą”, kuris 24 d lapk. 
surengė gražų koncertą. A- 
pie tai savo laiku jau buvo 
“Laisvėje” rašyta. Mergi
nos tuomet pasakė, kad su 
laiku ir Scrantono jaunimas, 
ypač merginos, stovės neže
minu už kitų miestų jauni
mą.
Tuomet Scrantono vaikinai 
labai nusistebėjo ir pamatė, 
kad ir jiems neišpuola mie
goti ir stūksoti ant skers
gatvių. Jie pradėjo spies
tis būrelin. Išgirdau, kad ir 
neprigulmingas kunigas pa
ragino jaunimą ant susirin
kimo. Nuėjau ir aš su ke
liais draugais. Prezidentas 
prisilaiko kokių tai unijinių 
slaptybių. Kad suminėjus 
visas klaidas, daug vietos 
reikėtų užimti.

Draugų (11 d. sausio) bu
vo 29. Iš “Laisvės” redak
cijos gauta visa eilė vardų. 
Pagaliaus apsirinko tokį 
vardą: “Scrantono Jaunuo
menės Aušra”. Man nepa
tiko tas užvardijimas, nes 
be pamato. (Kodėl? Red.)

18 d. sausio vėl buvo susi
ėjimas. Vardą permainėm 
ant “Jaunuomenės Švietimo 
būrelio”. Tas būrelis jaunų 
vyrų smarkiai pradėjo dirb
ti. Su laiku manome susi
vienyti su merginoms.

J. Š. B. žada įkurti knygy
ną, lošti teatrus, sutvert 
chorą ir tt.

Taigi, vyrai, drąsiai pir
myn! Tik nenustokime e- 
nergijos. S. P. Shonas.

Rockford, Ill. SPLS. ir S 
PL. jaunimo ratelis, 9 d. sau
sio, suvienytoms spėkoms 
parengė prakalbas paminė
jimui kruvinojo nedėldienio. 
Kalbėjo K. Gugis dvejais at
vejais apie francūzų ir rusų 
revoliucijas. Buvo ir dek-! 
lamacijų. A. N.

Harrison, N.J. 25 d. sau
sio atsibuvo LSS. 161 kuopos 
prakalbos su tikslu paminė
ti kruvinąjį nedėldienį. Kal
bėjo A.. Baranauskas, Juke
lis, Žolynas ir Swetra. Pra
kalbos nekaip pavyko, nes 
buvo daug girtų. Nekuriuos 
reikėjo prilaikyti nuo triuk
šme kėlimo. Mūsų kuopa 
dar visai silpnai gyvuoja, 
nors lietuvių randasi gana 
daug. Harrisoniečiai dar 
nemato naudingumo or
ganizacijų. Dar jie giliai te
bemiega letargo miegu. Jie 
nemato, kas juos išnaudoja, 
bet užlaiko kelis tuzinus 
smuklių.

Aukų surinkta politikos 
kankiniams $2.80.

Redakcijos atsakymai.
Jaunam Bepročiui (Det

roit). Monologas netilps.
P. Raibick (Rockforde). 

Los Angeles yra kuopa. Ad
resas : J. M. Stanelis, 5863 S. 
San Pedro st., Los Angeles, 
Cal.

M. S. (Rochestery). Ir 
taip jau turime daug darbo, 
o jūs dar norite užvesti ko
vą su socijalistų partija. Tai 
jūsų šventa valia, bet męs 
jumis negalėsime pagelbėt.

K. Beržui. Straipsnelis 
“Mūsų klerikalai” netilps. 
Nieko naujo jame nėra pasa
kyta.

Namų Savininkui (Raci
ne, Wis.) Jeigu tariatės esąs 
nuskriaustas — skųskite. 
Kaip pavyks — pranešite ir 
męs padėsime į “Laisvę.”

Naujam Vincui. Talpina
me anksčiau gautą.

P. Kažin kam (Chicago.) 
Taip jau smarkiai nupeikia
te 4 kuopos prakalbas—kad 
męs nenorėtume tam tikėti. 
Netilps. Nenurodot ir kal
bėtojų vardų.

J. J. (Lewistone), 
tiesą, bet kamgi vis < 
atkartoti. Kad neišmanė
liams nepatinka teisybė — 
visiems žinoma. s

ARTISTAMS.
Daugelis artistų rašo man 

laiškus ir reikalauja rnono- 
i logų, dialogų ir kitų sceniš- 
i kų veikalėlių.

Turiu jums, draugai, pra
nešti, kad aš iš savo archyvo 
negaliu atiduoti paskutines 
kopijas. Reikalaukite iš tų 
laikraščių redakcijų, ku
riuose mano veikalėliai til
po. 4

Malonės, draugai artistai, 
pasistengti išplatint mano- 

• sceniškų veikalėlių knygelę 
po vardu “Paslaptis”, tai aš

Tikras Katalikas.

Rochester
Pas mus gyv 

mijos. Viena su 
rapijonų girtu* 
valkiojasi po sa 
puldinėja grii 
fundytų. Taip- 
po namus, at 
rudžio.

x Lawrence, Mass.
11d. sausio čia buvo vaka

rėlis naujai susitvėrusios 
“Apšvietos” draugijos. Ki
lo klausimas, ar naudinga 
lietuvaitėms ir vaikinams 
užsiimti su svetimtaučiais. 
Aš nepeikiu diskusijas, nes 
jos atneša naudą, bet pata
riu diskusantams nevartoti 
tokių šlykščių žodžių, nes tai 
labai negražu. Nesakau, 
kad visi taip kalbėjo, bet ne- 
kurie išvadino merginas val
katoms, šiukšlėms ir tt. Aš 
patariu pasimokinti dailiau 
kalbėti. Ne^S tiktai tuomet 

, į merginos sinlpatizuos.
1 Taip-patdcviečiu merginas 
lavinties, Jnokinties ir daly- 

• vauti diskusijose. Aš neži- 
kodėl mūsų merginos

J. Šliupas išsigando 
socijalistų.

Brooklyn, N. Y. 20 sau- tuoj ją išleisiu antra laida ir 
šio laisvamaniai surengė J. daug didesnę, po tuo pačiu 
Šliupui prakalbas. Išpra- 
džių papasakojo apie lietu
vių istoriją ir davė vėjo ku
nigams. Paskui stvėrėsi už 
socijalistų. Išvadino juos 
visokiais niekšais, padaužo
mis ir kitokiais. Visų tų ble- 
vizgonių neverta dėti laik- 
raštin. O kaip pabaigė kal
bą, tai socijalistai, nenorė
dami tokiais pasilikti, ko
kiais juos perstatė Šliupas, 
prašė balso, šliupas balso 
neduot. Tada svetainėj kilo 
didelis triukšmas. Girdėjo
si balsai iš visų pusių:

antgalviu — “Paslaptis”.
“Paslaptyje” telpa daugy

bė monologų, dialogų, dekla
macijų ir komedija “Viduj 
Klebonijos”. Antra “Pas
lapties” laida bus trissyk 
tiek didesnė ir turės daugy
bę sceniškų veikalėlių.

Taigi, kas gyvas nusipir- 
kit “Paslaptį”, o aš tuoj ją 
padidinsiu trigubai.

“Paslapties” kaina tik 15 
centų. Reikalaukite “Lais
vės” redakcijoj, arba pas 
mane.

Draugiškai Senas Vincas.

1112 West 35th St. Chicago, III.
VIENATINIS BANKAS BRIBrrDnr’T’r 

PO VALDŽIOS
Kiekvienas apgarsinimas f 

Kvaili tiki ar
Štai kodėl mūsų bankas

Yra po kontrole vs’
Turi Kapitalo 250,(
Suvienytų Vale*’
Milijonieriai S*
Mandagiai, ti

Valstybinis ban*' 
laikymui '■



| Specijališkas Rinkinys dči šio mėnesio
RINKINYS No. 5.

Viskas už

$1.99

Viskas už

$1.75

“KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” - - • - 50c.

“KOVA
MEILĖS KARŠTLIGĖ .20c.

ŽENYBA ir žmogaus gyvenimo siek. 10c

Kova”

Tu Esi Geriausias Prietelis!

... Boston 2)014 ir 21013.

Tik 1 doleris!

LOŠĖJAMS

1.
1.

Didžiausias
Darbininkų 
Savaitinis 
Laikraštis

Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

TEISINUIAI
IR GERIAUSIA

LIETUVIŠKA

GRIUVĖSIUOSE, Jasiukaičio apys. 15c
E. Steponaičio Raštai .................... ...1.00

bonka X X X X Golden Rugines Degtinės
“ Cagnac Brendęs
“ Višniuvkos
“ Oręndžių Vyno

4 pilnos kvortos vertes ant $3 50

Tai žodžiai pačių žmonių Išgydytų nuo 
visokių ligų!

Kaip jokios liekarstos ir visok! daktarai 
negalėjo pagelbėti, tai jus mąnę IŠgydet.

“SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLO
....PAMATAI” . ..>................ 20c.

“LAISVĖ,”
242 Broadway, So. Boston. M»ss

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

Naujos Mados
QRAMAFONA1

VICTOR MAŠINOS
Ncgauslt geresnės progos, kaip dabar atiduodu

$15 vertės mašinų atiduoda tik už $13

1815 E. Moyamensing Avė
F>HIUA.DEiLr>HIA, PHINN’A

GIEDROS KALENDORIUS.” 15c

“GREIČIAUSIAS PAMOKINIMAS
ANGLIŠKOS KALBOS” ... 25c.

r tntiui>nl <//» lek'an* no i/ue ir

F. Ad. Richter f: Co.
ST.. nPw voRk.

j.j.i’. 's. G,i .t 
kus, o dš m'iij'

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE LIKIERIŲ PARDAVĖJAI

BOSTON, MASS.

South Boston Savings Banka

$44.59
Iš

Iš
$37.10

$56.39

New York.

VIETINES ŽINIOS

.7)

Garsus pomoksli-

- . ■ A

Paliudysimas apie Bankos stovį 
baigiantles Sausio 20 dienai,1914

$37.10
$36.75

nauji forničiai. 
nes niekur tokių

THE 
M ABIC 
GHENT

$54.19 
laiva-

e)
o)

c) 
U 
O

Pabaigusi ktir-ij Womans Medical 
College, Baltimore, Md.

Pasekmingai ndioka savo darbi; prio 
gimdymo, i aimri nuteikia visokias rudas ir 
pagelba invairejso moterų Ii gere.

F Si6 Loring st., 
£ • UU A<--l’L5>8rHP,|r7thstH.

Hamburg- - American
Didžiausia kompanija 
visam pasaulyje!

Į SPAUSTUVIŲ ATYDAI. 
Pajieškau darbo.

Esu pusėtinai apsipažinęs su spaus
tuvė-. darbu. Galiu dirbti “džiabsus”,

IŠMOKĖJIMAI.
Depozitai žmonių..................8.284.618.71
Gvarancijos Fondas..................410.650.00
Uždarbis ir trotos..................... 198.371.92
Mortgadžiai neišmokėti..............7.000.00

Nauja Lietuviška 

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

damo ir pataisomo ge
riausia S 1 U V A M A S 
MAŠINAS, puikiau
sius Gramafonus ir ki
tokius muzikališkus 
instrumentus. Vai
kams keričiukus, Bai- 
sikelius, visokius laik

rodžius ir tam panašius daiktus. Duodamo 
lekcijas ant visu muzikališku instrumentu.

A. RAULUKA1TIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

s;o. 13OSTOIN CYCLE CO.
310 Broadway, So. Boston, Mass.

Ant randos.
Išsirandavoja 4 rūmai už <$10.00 

. menesio, 3 rūmai už $9.00. Rūmai 
: C st.
j st. 1 -nio fl.
■ m ai ant 25 
$10.50; 2 rūmai

. janitor.

Viso 8.900.640.63

Kam reikalinga toks darbininkas, 
kreipkitės šiuo adresu:

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

* .... a,™™.

2Oc.

yci■ ilW?yWR|l«IĮ!RIJlJI. ■ g

į
■K Si **

LAISVE

ŠALTINIAI:
Mortgadžiai.........................$4.162.092.00
Paskolintu žmonėms...........  1.942.000.00
Miesty ir miesteliy bondsai.,1.162.000.00 
Miesteliams paskolinta..........15.000. ()t)
Am. Telef. ir Telg.Co. bondsai 46.387.50 
Geležkeliy bondsai.............. 1.051.568.75
Bankose įvesdinta....;..............24.600.00
Bostono Term. Co....................150.000.00
Bankos namas.......................... 50.000.00
Į vairumy nai...................................510.50
Uždirbta kolektuojant skolas . 9.092.50 
žemės nuosavybė...........................787.75
Pinigais................................... 286.601.63

Viso 8.900.640.63

Geresnes progos jau 
nebus!

„ / , , . / ,Geresnes progos niekuomet nebus 
dėl tų, kurie nori laivakortes siųsti 
Lietuvon, nes laivu kompanijos nupi
gino laivakorčių kainas net ant $15.00.

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

Čia paduodu laivakorčių kainas: 
Iš Tilžės per Roterdamą iki 

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

tonui ..............................
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. BARTAŠIUS,
261 Broadway, So. Boston, Mass.

arba
558 Broome St.,

“Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.

Lietuvių Tautiškam Name
QDAITQTITVP ’K agentūra diAUdiUVE laivakorčių SENI VYNAI IR TYRI LIKIERIAI

Bostono Bankų Komisijonierius Thorndike peržiū
rėjęs stovį Banko, sako: “South Bostono Taupymo Ban
ka yra geriausiam stovy ir nėra mažiausios abejonės 
kaslink Bankos finansinio tvirtumo. Banka yra tokiam 
pat padėjime, kaip ir visuomet pirmiaus ir gali išmokėti 
dolerį į dolerį už padėtus pinigus. Knygos ką tik peržiū
rėtos Departmento Komisijonierių; jeigu tik būtų bu
vę kas nors netvarkoj, tad apsaugojimui žmonių pinigų, 
Banka būtų paimta valdžios giobon. Peržiūrėjimas kny
gų aiškiai liudija, kad Banį a yra tvarkoj ir geram fi
nansiniam stovy taip, kad rei mažiausio nužiūrėjimo 
nėra kaslink bankrūtijimo.”

Todėl neklausykite paskalų ir kurie išsiėmė t pinigus, 
neškite atgal padėti į šitą Banką.

GEORGE A. TYLER, Prezidentas.

Keli legislatures atstovai 
įnešė billių, kad visur, kur 
tik yra 10,000 gyventojų bū
tų įkuriamos vakarinės mo
kyklos, jeigu to paprašys 25 
vaikai.

Linksmiausi šokiai su paniargi- 
niniais.

So. Bostono Lietuvių Jaunuomenės 
Ratelis rengia kas Subatos vakarą nuo 
7:30 iki vėlai nakčiai, Lietuvių svetai
nėj, kampas E ir Silver St., So. Bos
ton, Mass. Malonėkit kuoskaitlingiau- 
siai apsilankyti, nes pelnas yra skiria
mas ant Tautiško namo So., Bostone. 
0} Su guodone Komitetas.

Pereitoj subatoj žaibo 
greitumu prasiplatino žinia, 
jog bankrūtija So. Bostono 
“Savings Bank”. Tuojaus 
žmonių minios apspito ban
ką. Tą dieną jau išimta 
$12,000. Panedėlio gi rytą 
žmonių minios apspito ban
ką prieš atidarant. Vienok 
jau utarninke pradėjo pub
lika nurimti, o seredoj daug i;motyi)ercss ” 8 menesius dir,,au 
kas pradėjo savo pinigus at- ‘ ‘ ...........................
gal nešti. Nuraminančias 
prakalbas žmonėms pasakė 
K. Šidlauskas ir A. Ivaškevi
čius.

ant 
ant 

Klauskite Janitodaus ant 243 C 
Taipgi išsirandavoja 4 ru- 
35 West Second st. už 

$1.25. Klauskit pas

vstono, Somerville, 
. seniausia moteriškė 

Mass, valstijoj, Mrs. T. H. 
Lesevertin.

Jeigu tikėti kunigui Gil- 
ffordui, tai Bostone yra 114 
įvairių tikėjimų bei sektų. 
Ir kiekvienos tikybos šali
ninkas sakosi, jog jo kelias 
yra tikriausias prie dangiš
kos laimės...

Šiomis dienomis So. Bos
tone viešėjo p. J. Vanagaitis 
iš Tilžės. Jisai prisilaikė pas 
kunigą. Laike bažnytinių 
fėr*i pasakė trumpą prakal
bą ir parinko kelis “Birutei” 
prenumeratorius.

Šiuo sykiu tautiškas vand- 
rauninkas veik neturi jokio 
populiariškumo.

Chicagiečių Atydai
Dramatiško Ratelio prie VIII Rajo

no LSSA. 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 apt bal
kono 25c.

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

Filosofo Tolstojaus veikalas nerei
kalauja reklamos, lieka tik mums at
vaizdinti jį gerai, o visuomenei su
prasti. (9)

Po perstatymo Balius.
DRAM. RAT.

o M e) *
Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedeliornis iki 3 vai. po piet.
0)314WO4c) J)HE>«Jc)*c)itc)J8c)<nir /

Ji turi 431 savo garlaivį, kurių 
įtalpa siekia 1,306,819 tonų.

Vienatine ir tiesiogine linija tarp

Bostono ir Hamburgo.
Laivai didžiausi ir kiekvienas su 

dubeltavais šriubais.

Laivakortes pigiausios ir pa
tarnavimas geriausia. Pasažiertai 
gali važiuoti be baimes, nes jų gy
vastis geriau yra apsaugota, negu 
ant žemes.

Taipgi mūs kompanijos laivai iš
plaukia iš New Yorko, Philadelphi- 
jos ir Baltimorės tiesiog į Hambur
gu

Artesnių žinių klauskite pas:

Ha m bu rg=American 
Line

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

Arba pas vietos agentą

Ponia Ida Kaplan gavo 
persiskyrimą su savo vyru. 
Priežastis tokia: ji prašyda-, 
vo, kad vyras ją pabučiuotų, 
o tas vis atbulas. Na ir per
siskyrė. Atsargiau, vyru
čiai !

Pas kunigą V. Tilmaną iš 
Roxburio atėjo vyras, kuris 
pasivadino save garsiu pa
mokslininku iš Washingto- 
no. Kunigas pilnai jam už
si tikėjo. Mat, abudu dievo 
tarnai.
ninkas ėmė ir apvogė kunigą 
ant $100.00.

Bostono sufragistės ir jų 
priešės vis labiau pradeda 
pykties. Taip karštai ata
kuoja vienos kitas, jog rodo
si, būtų apskelbusios karę. 
Neseniai Simphony Hali bu- 

ių diskusijos.
'-'b’njo savo

Philadelphįjos Lietuvių 
Atydai.

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

mų, nupiešianti Lietuvos kaimiečių 
gyvenimą, bus statoma ant scenos 
spėkomis LSS l-mos kuopos, Subatos 
vakare,. 7 vasario (February), 1914, 
svetainėj Mercantile Hali, 849—851 
N. Franklin st., Philadelphia, Pa.

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

Komitetas.

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.

Merginoms.
Reikalaujame jaunų mergini} 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.)

Parsiduoda forničiai
Parsiduoda visai

Naudokitės proga, 
gerų forničių ir taip pigiai negausite. 
Parsiduoda iš priežasties kėlimosi gy
venti į kitą miestą. Kreipkitės ypa- 
tiškai arba per laišką šiuo adresu:
242 W. Broadway (“Laisvės” red.) 

So. Boston, Mass.

lontelio Lietuviams.
■u vietiniams ir apielinkių lie- 

kad aš uždėjau didžiausių 
autuvę Tautiškam Name, 
'buvo Montelloj. Mano 

1 gauti gerus čeverykus 
ns ir vaikams, taipgi 

) užlaikau. Apart 
e gauti geriausius 

ir kaklaraiš- 
';uotas. Ti- 
t mane.
’lo, Maaa.

I Aknšerka3

Važiuokite į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA

Tiesiog iš Bostono už pigiausių kainų ir 
didžiausiais laivais, ant kurių yra ge 
riausis patarnavimas. Laivai išplaukia 
reguliariškai iš Charlestown’o (dalis 
Bostono). Atsikvieskite savo gimines 
ir draugus iš senos tėvynės ir išpirktte 
laivakortes ant White Star Linijos. Del 
platesnių 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. Rottenberg, 115 Salem St., Boston., 
arba pas kitus mūs užtvirtintus agentus 
Suvienytose Valstijose arba Kanadoje

Čenstakavo .Klioštoriaus Slaptybes 
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...........................................  15c.

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 prasikaltę 
liai........................................... 10c.

“PASAULIŲ RATAS” ............. 25c.
“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas. 50c.

Parduodu laivakortes irsiančiu pinigus. 
Jeigu kas neturi užtektinai pinigų iš
pirkti laivakortę, tai aš duodu ant iš- 
inokesčio. Padarau antspaudas (pečė- 
tis) kuopoms L. S. S. ir S. L. A. ir vi
sokioms draugijoms. Taipgi kas pri
sius sidabrinį dešimtuką ir 3 markes po 
2c., tam prisiųsiu 4 knygeles įvairaus 
turinio. ,

W. .J. PI3TKOIN
664 No. Main St., Montello, Mass.

Aš užlaikau Columbios gramafonus bu Hetuviš- 
komiu dainomis, kurias i&gieda labai gražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainelS. Re
kordai yra padaryti stipriai ir gali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.

Jeigu norite turėti ger^gramafonii, tai tuojaus 
rašykit pas mane, o aš jums prietatysiu greitu 
laiku už pigiausią kainą. Je’gu nori mano katalio- 
go, tai atsiuskit štampą už 2c., aš nusiusiu jumis 
dideli puiku katalogą, kuriame rasit visokiu ma
šinų su trubomis ir be trubu.

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

Kreipkitės šiuo adresu: *

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

Rinkinys No. 8 
i. 
i. 
i. 
L

bonka Kentucky Degtinės
“ Kalifornijos Brendis
“ Višniuvkos
“ Seno Ispanų Vyno

4 pilnos kvortos vertes ant $3.00
Šitie gėrimai yra geri ir parsiduoda pigiai. Mus motto: Greitas parda

vimas su mažu uždarbiu. Užsakymą išsiunčiame tuojaus, kaip tik gaunam.

H. L. Golden & Co
352=354 Harrison Avenue,

“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus straip
snius.

“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip 
prašalinti juos.

“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo 
idėja.

“KOVA” tikrinusias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams $2.00 Amerikoj ir kitur.

Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Dabar “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

r. Richter’ 
“P AI N”

. EXPEUER

Nauji Laiškai
f
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DI.AUSKAS
koadvvay, Lamp, c st.
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>
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PAIN E X P E L E R I U

Mas 
ga'i

Telephone So. Bosimi 605

LIETUVIS!;,!

XVI L! J AM F. J. HOWARD 
. Lietuviška pavardė buvo 
Vincus i*. J. Kavaliauskas 

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

okaias

Aptiekotiie ir Sa/’įlinkas

. i-

niovus jei kankinamas skausmais yr

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.

Garbingas Daktare! Jųsų būdas gy
dymo ir Jiokarstos labai geros, kad ma
no moteris net per tris mėnesius sirgus 
ant vidurių skaudėjimo, po krutinę, gal
vos, didžio nusilpnėjimo ant sveikatos 
ir balt jų tekėjimo, kurios ikšiol niekas 
nepataiko išgydyti, o kaip Jūsų prisiųs
tas liekarstas suvartojo, tad tapo visai 
sveika ir daugiau liga neatsinaujina. 
Už tokį tikra mokslišką ir pasekmingų 
gydymų visiems Taihistų vardų ap
skelbiu. Tu esi geriausias prietelis.

Pasiliekame dėkingi.
Klemensai ir Ona Stefonąvlčial, 
1413 Brynruower, Scranton, Pa.

Br. Ignotas Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa

i čėplai Lietu- 
y. Tai ?ie- 
i Bostone ir 

ts vi'lsli.įt.i. Gyduolių 
>k?os j pasaulyj varto- 

t per laiš-

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, Comet, Trambon, Sixapo- 
ne, Droom ir Composet muaik.

Mokytojas A. M. Grubia, D. Li K. 
Vytauto Beno. (2|13|14)

DIDELE SĄKROVA
Visokių lietuviškų,polėky ir rusųknygy, . 
laiškams popierų, tikręl trejanky, geriau- , 
siy britvy, puiky bizniąriams kalendo- ; 
riu, laikrodeliy, retežėliu, žiedy, spilky • 
ir Kitu auksiniy daikty. Reikalingi agen
tai. Knj gu kataliogą siuhčiam gavus ; 
už 2c. štampą. 1

F. MILAŠAUSKAS A
25 Second St., So. Bn* *■

a
2.’d g; 
o’

Serganti netrotykit laiko ir pinigų.be t tiesiog 
kreipkitės ypatiškai arba laišku prie daktaro 
Stankaus, o apturėsite tikrą ir teisingą gydy
mą. Atmink skaitytojau, jog Dr. Stankus yra 
baigęs didesnį daktarišką mokslą, kaip tai: po 
užbaigimui medicinos mokslo GARSIAME 
STEITA V1ŠKAME UNIVERSITETE, važia- 
vo mokintis j POST GRADUATE MEDICI
NOS MOKYKLĄ, katra yra didžiausia ir jau 
paskutine didžiųjų daktarų mokykla visame 
pasaulyj. Čionai specijališkai mokinosi daryt- 
visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas. 
Taipgi buvo miestavu daktaru kur praktika- 
vojo po hošpitalių dispenscres dienomis ir na
ktimis. Dabar keli metai kaip Dr. Stankus 
įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ 
mieste Philadelphijos dė) gydymo visokių li
gų. Atvažiuojanti iš tolinus gali pasilikti tie
siog jo SANATORIJOJE dči gydymo.

13T GYDO LIGAS
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 vidt:- i 
rių, niežėjimą skuros, dedervinių, slinkimą 
plaukų, skaudėjimo galvos. Visokias širdies, 
inkstų, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos, 
negalėjimo miegoti ir išgąsčio, nuo slogų, per
šalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negalė
jimo valgyti ir abelną nusilpnėjimą. Visokias 
moterų ligas: nereguliariškas mėnesines,skau- ! 
dėjimą strėnų ir paširdžių. Visokias vyriškas , 
ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą. 
Gydo ligas su liekarstoinis kokios tiktai yra ! 
ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su I 
llekars 
tų — dr 
r 
t'

m. Ar kenčiam slut ilsinus Renal 
lizino, Neuralgijos, Užsi nhlyiuo ir t. l 
tada paineginkilo pora sykiu sutepti s

1’ A I N E X P E L E R I U , 
PASOV E NCZIAI8 NAMINIAIS \/\ISTAlS.

Gaunama visose apt Kokose už 25 ir 50 e.
F. Ad. RICHTER & CO., 215 Pearl st. New York. 

brmyk’lt ant ant Nukerta — Genista a/Kjaujt>'lni*»

Jau išėjo antra laida tragedijos

“KERŠTINGA MEILE”
Veikalas labai žingeidus 

ir lengvai perstatomas.
Kaina 10 c.

Tralavimui pačių paeijen- i 
aeracijas. Turi savo loc- ■ 

elektriškas mašinas dėl ■ 
avimo, su pagelba kurių ; 
ą. žmogaus kūną. ;
•vonių už išgydymą nuo ; 
les siunčia toliau Į kitus , 
j Amerikoje, Kanadoje, I 
alis. Visuomet kreipki- 1 
jkuant tikro adreso taip: <

as Stankus
t., Philadelphia, Pa.

Gaunama pas

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

Čia pat gaunama
Visokios knygos lietuviš

koj ir angliškoj kalbose. Kas 
kokių7 norit — reikalaukit, o 
męs parūpinsime. Atsaky
mui visada įdėkit 2 c. štam
pą

Kaip nieks neįstengė, tai Ph. M. Kllnlko Mokslas Išgydė trumpam laike! 
Malonus Tamista! Kad išgydčt kosėjimą, skrepliavimą ir sunkumą ant 
krutinės pasekmingai, teip lygiai tik Jiįs įstengiate išgydyti, nuo ligos iš
bėrimo ant odos spuogais ir niežėjimo; kiti gydytojai per du metu nesura
do pagelbos. Už jūsų teipgorą gydymą ir teisingas liekarstas siunčiu Šim- 

kartųačiu. Su guodono, A. Gahnanas, Box 86, Bonne Terre, Mo.
Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St., Worcester, Mass, 

Mr. M. KOL1AGA, Box 192, Boswell, Pa.; Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Como 
St., Freeland, Pa. Teipat išgydyti nno visokių paslaptingų ligų, kurių 
jokiu budu negalima sutalpinti.

ĮSITĖMYK1T, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
Phtl. M. Kl’nikas, turi net Rolls PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie ereitam 

laiko pataiko sen? . n tiems pagelbėti todėl, kad gydo 18syk, o nedaro csporainentų ant (sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, net medaliu apdovanotas To
kiam jau tik galina tikėti.

Privatlškoj LA3ARAT0RIJ0J Ph. M. Kllnlko, atsisukusioms sutaiso Utekvienain 
liekarstas 13šviežių gvarantuotų mcdikament i,seniausių ir naujausių išradimų, kuriuos 
tik aukSčiausias mokslas iSrado pagelbui žmonių.

KAD NESVEIKAS BET nor» pastoti sveiku 
jsV.Z-1.L-* 1^04 IXILO V IR LAIMINGU, tad atsilankyk,

c jeigu toli gyveni, tad apraėyk savoligų bei nesveikumus lietuvifkojo kalboje kas kenkta, 
o tikė ;, kad apturėsi tikrų pagelbų sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi ir dėka- 
veja, nes či na i i’gydo i r tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenS 
justas ligas nuo skaudėjimo: p. čiuose, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strėnose, gal- 
yes, Son :; i?l>ėrit.:al spuogais nuo blogo ir nečysto kraujo, nuo saužagystės sekios nubėgt
um, nusilpnėjimo, vidurių nediritimo, užk lėtėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bai
mės. silpno i r sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų. ink" 
stų, silpnų iii uiči i, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo pergalimo slogu, blogų sttpnų, nemi
gos, neturėjimo : petit), bo peilio lx) pjaustymo bo nparaoi jos, bet su Nekarštoms, kurio# 
tuk-tančiiis i?gy> ;. Tclpat moteris nuo ska- smingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų, 
kurios užpuola v. -ginimui žmonių, VYRU ir MOTERIŲ- Reikalaujant rodos ir pageltos 
nuo daktaro, vis ida adresuok arba ateik po šiuo adresu:

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

VALANDOS; nuo 10 i? ryto iki 4 po p. Šventadieninis nuo 10 iki 3. Utarn. Ir Pėtny 
Šiomis nuo 6 iki t vak. Reikalaukit nuo Kllniko dovanai Ir skaitykit knygų „Daktaras '

Išsiųsdink šiandien tiktai 
vieną dolerį, o apturėsi 
Edmundo Steponaičio raX- 
tų knygą, kuri privalo r s- 
tis kiekviename lietuviška

me name. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų mūsų jaunųjų rašytųj ų 
• kurie duoda mums pradžią grynos literatūros griovei, kurių visų pir

miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenės sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musu raštijos.

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

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

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

tl QH
TRIS GEROS KNYGOSi

f ^h, Naujausios Dainos ir Eiles
Apie 80 visokiy dainelių. Kaina 20c

PASAULIŲ RATAS
ir kitas planetas, Su paveikslėliais

MEILES KARŠTLIGE Labai žingeidi
knygelė apie

meile...................................................

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c
Pinigus siuskit paČtos ženkleliais feiu<> adresu.

J. STROPUS
6 Lorin; St So. Boston, Mos.

■< m J.

pinig%25c5%25b3.be



