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Ant jūres žuvo 47 žmones.
Norfolk, Va., 30 d. sausio 

— Anksti rytą Canados gar- 
laivas “Monroe” miglose su
sidūrė su garlaiviu “Nan
tucket”, kuris ėjo iš Bostono 
į Norfolką. “Monroe”, ski
lęs pusiau, tuojaus pagrimz
do jūrės gilumom

86 žmonės, tarp jų 31 kel
eivis, tapo išgelbėti ir lai
mingai pasiekė Norfolką 
ant garlaivio “Nantucket”. 
47 žmonės žuvo. Tarpe jų 23 
keleiviai.
Trečdalis milijono darbi

ninkų be darbo.
New Yorko mieste majo

ras sako, kad šiuomi laiku 
New Yorko valstijoj yra 
300,000 darbininku be darbo.

Vienų tik unijistų bedar
bių pereita rudeni buvo 100,- 
000.

Miesto namuose nakvoja 
dabar 93,807 žmonės, kuo
met pries metus nakvodavo 
tik 37,000.

Mitchelis sakosi gelbėsiąs 
bedarbius.
Sako bedarbiai turi maršuo- 

ti j Washingtona pas 
prezidentą.

Cleveland, Ohio. — Gene
rolas J. S. Coxey iš Masillan 
praneša, jog jisai manąs or
ganizuoti bedarbių armiją 
ir keliauti su puse milijono 
bedarbių j Washingtoną pas 
prezidentą.

Jisai sako, kad reikia su
rengti kelionę, kokia buvo 
surengta prieš 20 metu. Rei
kia, sako, kasdien rodytis 
prezidentui ir dilginti jo są
žinės pajautimą. Jisai agi
tuoja, kad būtų įsteigti ban
kai, kur žmonės galėtų'tie
sioginiu bu du skolinties pi
nigus.

Gompersas teisinasi.
Mainierių konvencija pa

smerkė Gompersą ir kitus 
federacijos vadovus, nes jie 
nesirūpina vario kasyklų 
darbininkų streiku. Tūli 
delegatai pasakė, kad vado
vai Amerikos Darbo Federa
cijos yra girtuokliai.

Gompersas ginasi, kaip 
drūtas. Sakosi tik vieną 
stiklą teišgeriąs.
Socijalistas gavo $250.000.
"Kansas City, 30 d. sausio.

— W. L. Trench, keliaujan
tis sekretorius sccijalistų 
partijos paveldėjo $250.000. 
Kuomet jisai sakė prakalbą, 
staiga atėjo laiškas iš Euro
pos, nuo Dublino dėdės, kai 
jisai esąs įpėdiniu jo paliki
mo. Jam kliuvo $250.000. 
Jisai sakosi visus tuos pini
gus paleisiąs ant socijalizmo 
agitacijos.

Atstovai į kalėjimą.
Charleston, W. Va. — Se

natorius B. Smithas ir 3 de
legatai valstijos legislatures 
turi eiti ant “pasilsio” kalė- 
jiman, nes jie priėmė kišius 
laike rinkimo senatorių.
Juodarankiai pavogė mili

jonierių.
Los Angeles, Cal. — Fr. 

Clark, milijonierius iš Spo
kane, pagal žinių, kurias ga
vo vienas dienraštis, esąs pa
imtas nelaisvėn juodaran- 
kių. Jie reikalauja išpirki
mo $75,000. Tuorųet, sakosi, 
paleisią jį.

Ginčai dėlei billiaus prieš 
ateivius.

30 d. sausio atstovų name 
kilę didžiausi ginčai dėlei bi
ll iaus prieš ateivius, kurio 
autorium yra Burnettas.

gynė Gardner iš Mass., Sa- 
oath iš Illinoiso, Konop iš 
Wisconsino ir kiti.

Kaip persekioja buvusius 
kalinius?

. Iš Nebraskos universiteto 
jrašalino studentą Murphy, 
turis neseniai buvo paleistas 
‘š kalėjimo.

Taigi, kaliniui neduoda 
irogos net pasitaisyti ir tap
ti žmogum.

Juokdarys majoras
Akron, Ohio. Vietinis 

majoras didelis juokdarys. 
Jisai parašė laišką tam ma- 
orui, kuris bus Akrone už 

šimto metų, tai yra, 2,014 
netuose. Tame laiške jisai 
pasakoja apie dabartinį 
miesto stovį. Laiškas užad- 
resuotas: “majorui Akrone, 
kuris bus už šimto metų”, 
miškas padėtas į nesudega- 
nąją spintą.

11 pačtos išvežiotųjų nu
teista.

New Yorke buvo teismas 
5 pašto išvežiotoji!. Juos 

'•altina norėjime sutrukdyti 
•hiv. Valstijų paštą. 11 iš jų 
nuteista, 4 paliuosuoti.

Kiek mokytojai gauna 
algos?

Missouri valstijoje viduti- 
iiška moky tojaus aiga per 
mėnesį išeina $37.00.

Ne daug ką geresnės mo
kytojaus gyvenimo sąlygos 
ir kitose valstijose.

Illinoiso bankai.
Illinoiso valstijos valdžia 

skelbia, jog per pastaruosius 
l menesius bankų skaičius 
pasididino ant 20. Išviso de- 
)ozitų yra 725 milijonai.

žemes drebėjimas Ar
gentinoj.

Buenos /tires, 29 d. sausio. 
— Netoli Mendozos buvo at
jaučiamas žemės drebėji- 
nas. Žmonės didžiausiame 
išgąstyje išbėgo ant gatvių.

Nei vienas nežuvo. Prieš 
50 metų Mendoza buvo su
naikinta žemės drebėjimu.
Garlaiviai tarpe Odesos ir 

New Yorko.
Sakoma, jog greitu laiku 

manoma įtaisyti tiesioginis 
garlaivinis susinėsimas tar
pe Odesos ir New Yorko. 
Manoma^ jog tuomet pakiltų 
prekyba tarpe Suvienytų 
Valstijų ir Rusijos.

Revoliucija ant Haiti.
Ant salos Haiti kilo revo

liucija. Republikos prezi
dentas Mičhel Oreste aplei
do sostainę ir pasislėpė ant 
vokiečių skraiduolio “Vine- 
ta”. Su juom pabėgo ir jo 
žmona.

Sostainėje susisirinko 
naujas kongresas. Revoliu- 
cijonieriai ima viršų ant val
diškos kariumenės.

Plieno trustą vėl tardo.
Chicagoje vėl prasidėjo 

tyrinėjimas plieno trusto 
reikaluose. Norima ištirti 
plieno trusto veikimą laike 
bedarbės 1907 metais.
Darbininkų partija Mexikoj.

Rinkimuose miesto rėdos 
Mexico City viršų paėmė 
darbininkų partija, kuri su
mušė republikonus. Miesto 
majoru išrinktas darbinin
kų partijos žmogus Carlos 
Peralta.

Tvanai Brazilijoj.'^?
Rio Janeiro, 1 d. vasario.

— Bahia provincijoj prasi
dėjo didžiausi tvanai. Dau
gelis sodžių nušluota nuo že
mės paviršiaus. Žmonės 
įieško pastogės bažnyčiose. 
Daug žmonių žuvo.

UŽSIENIS
Anglijos darbininkai ir 

Afrikos atsitikimai.
Glasgow (Škotija). Meti

nė konferencija darbo par
tijos pasmerkė žvėrišką val
džios elgimąsi pietų Afrikos 
streike. Anglijos darbinin
kai baisiai pasipiktinę, kad 
iš pietų Afrikos deportavo 
vyriausius generališko strei
ko vadus. Priimtoji rezo
liucija reikalauja, kad iš pie
tų Afrikos pasitrauktų bri
tiškas generališkas guber
natorius lordas Gladstone ir 
kad būtų padarytas tardy
mas.

Darbo partijos vadovas 
Ramsay Mac Donald išsi
reiškė, kad pietų Afrikoj su
mindžiota liuosybė Didžio
sios Britanijos piliečių. A- 
belnai, visoj Anglijoj di
džiausias pasipiktinimas iš 
generolo Bothos valdžios.

Kruppas nupirko Pu tilo vo 
fabrikas.

Paryžius, 30 d. sausio. — 
Čia žaibo greitumu paskli
do žinios, kad Vokietijos ka- 
nuolių karalius Kruppas nu
pirko didžiausias Pitilovo 
dirbtuves Peterburge. Tai
gi, jo turtai dar daugiau pa
didės.

Tuomi labai nusigando 
francūzai, nes per daugelį 
metų vedė biznius su Putilo- 
vu ir perl ai jisai žino daugy
bę Franci jos kariškų sekre
tu, v

Popiežius uždraudė skai
tyti Maeterlinko raštus.
Iš Rymo ateina žinia, jog 

uždraustųjų knygų surašan 
(index) papuolė visi raštai 
M. Maeterlinko, garsaus 
belgų poeto ir dramaturgo. 
Taip esą nutarusi šventoji 
kongregacija. Dabar ištiki
miems katalikams nevalia tų 
raštų skaityti.

Taigi, turįme dar bjau
resnę cenzūrą, nei kad rusu 
valdžios cenzūra, kuri, kaip 
ten nebūtų, Maeterlinko ra
štų nėra uždraudusi.

Švedijos valstiečių de
monstracija.

6 d. vasario Švedijos sosti
nėje, Stockholme, bus įtai
syta didžiulė valstiečių de
monstracija, kurioj daly
vaus 20,000 žmonių. Valstie
čiai suvažiuos iš visų Švedi
jos kampų.

Jie įtaisys parodą prieš 
karaliaus palocių ir reika
laus, kad būtų padidinta ka
riška Švedijos galybė apsi
gynimui nuo caro užpuoli
mo.

Švedai ir norvegai labai 
susirūpinę Finliandijos rei
kalais. Kada carizmas pa- 
glemž Finliandiją, tuomet 
jisai atkreips savo atydą 
ant Švedijos ir Norvegijos.

žuvo krutančių paveiks
lų fotografistas.

Nairobi (Afrika). F. 
Schindler, narys Amerikos 
kompanijos dėl traukimo 
krutančių paveikslų, žuvo 
liūto naguose. Jisai oš ša
lies prisižiūrėjo liūto judėji
mui. Tasai jį pamatė ir šo-' 
ko ant jo.

“šventoji” pasodinta ka
lėjimam ,

Liublianoj (Austrijoj) ne
seniai pasibaigė < byla tūlos 
Johanos Jerovsek, kuri.ka- 
pucinų vienuolyne Fiume 
darė “stebuklus.”

Užeidavo jai tokis ūpas, 
kad jai iš galvos, iš krūčių, iš 
rankų “tekėdavo” kraujas.

Tiesa, žaizdos neprasiver- 
davo, bet... ji prakaituoda

vo krauju. Žmonės minio
mis pradėjo traukti prie 
“šventosios”, o ji, žinoma, 
puikiai mokėjo juos išnau
doti.

Parlamente pirmeiviški 
atstovai pradėjo daryti tar
dymą. Atsirado žmogus, 
kuris matė, kaip ta “švento
ji” pirko veršiuko kraują.

Vienok kunigai ją uoliai 
gynė. Arcivyskupas Stad
ler, apvažinedamas diecezi
ją, aplankė ypatiškai “šven
tąją.”

Pagaliaus, laikraštijoj ki
lo ginčai ir,' ačiū kunigui 
Valjavec ir tam žmogui, ku
ris matė ją perkant veršiu
kų kraują, viskas paaiškė
jo*

Atsibuvusiame teisme 
“šventoji” nuteista. Ji gavo 
10 mėnesiu sunkiu darbu, t. v V

Juodoji armija.
Neseniai apskelbta statis

tika, kiek Belgijoj yra klioš- 
torių ir jų gyventojų. Šiuomi 
laiku Belgijoj yra 3,608 klio- 
štoriai ir 58,361 minykas.

Per paskutinį dešimtį me
tų jų skaičius pasidaugino 
net ant 60 procentų. Šian
dien Belgijoj ant 28 gyven
tojų išpuola 1 minykas.
Kas būna/kartais, iš karš
takošių revoliucijonierių ?
Franci jo j savo laiku pa

garsėjo socijalistas Gusta
vas Herve, kuris ypač agi
tavo prieš kariumenę ir už 
visuotiną* streiką. Jisai ma
žai ką veikdavo, bet tik šū
kaudavo ir laikydavo revo- 
iucijoniškas prakalbas. Šve

dijoj irgi buvo panašus karš
takošis socijalistas. Ir vie
nas ir kitas užsipūldavo 
ypač ant to, kad socijalis
tai naudojasi balsavimo tei
se.

Na... ir kas iš tu karštako
šių išėjo? Herve dabar agi
tuoja už kariumenę ir ben
dradarbiauja reakci joniš
kame “Matin”, o ana švedą 
pavarė kiti socijalistai iš 
parlamento, nes tasai ir per
daug pradėjo agituoti už ka
riumenę.
Suareštavo ir sužeidė daug 

socijalistų.
Berlynas, 31 d. sausio. — 

Čia atsibuvo dideles socija
listų demonstracijos prieš 
prūsišką valdžią. Tarpe de
monstrantų ir policijos buvo 
smarkiausi susirėmimai. 
Daug žmonių sužeista, daug 
suareštuota.

Socijalistai sako, jog vėl 
pradės rengti dideles de
monstracijas, kad panaiki
nus trijų klesų balsavimo 
sistemą.

Povilas Dcrouled mirė.
Franci jo j mirė Povilas 

Derouled, žinomas poetas ir 
patriotiškas veikėjas, kuris 
savo laiku turėjo pabėgti iš 
Francijos ir būti ištrėmime.

Konfucijaus tikėjimas 
Chinijoj.

... Administratyviškoj tary
boj, kuri faktiškai dabar 
valdo Chiniją, praėjo įneši
mas; kad Konfucijaus tikėji
mas būtų oficijališkai-val- 
dišku šalies tikėjimu.

Taigi, Chinijoj pakels gal
vą ir klerikalizmas ir išnyks 
pilna religiška laisvė.

Dėl vaikų n< " ino.
Vokietijos vi ivkų
ministeris įne. 'Ti
tan sumanyrn 
kiausia bausti 
vaistų ir apara 
progą negimdy

Ministeris :
sušuko, kad 1
mažiau vaikų 1

RUSIJA .
Juodieji kabinetai, kurie 

atplėšo laiškus.
Paryžiaus laikraščiai ap

skelbė nepaprastai sensaci- 
jinių žinių apie veikimą juo
dųjų kabinetų Rusijoj. Pa
sirodo, kad caro valdžia cen
zūruoja netik savo pavaldi
nių laiškus, bet ir svetimtau
čių.

Manome, kad tatai bus i- 
domu žinoti “Laisvės” skai
tytojams. Žinias semiame 
iš “The Milwaukee Leader”:

Juodieji kabinetai veikia 
po priežiūra vidurinių reika
lų ministerijos. Italija, Bri
tanija ir Japonija žada pa
kelti protestą, nes Rusija su
laužė sutartį apie laiškų ne- 
paliečiamybę.

Kada laiškai iš Japonijos 
eina į Angliją per Siberiją, 
arba iš Anglijos Japonijon 
— tai labai tankiai jie pasi
vėlina visa savaite ir ateina 
su aiškiais atplėšimo ženk
lais.

Daugelis laiškų visiškai 
žūsta. Laikraščiai gi per
dėm cenzūruojami ir, arba 
visai neperleidžiami, arba 
netinkami valdžiai straips
niai užpilami juodu dažalu.

Ypač smarkiai veikia juo
dieji kabinetai Italijoj. Sa
koma, kad viso labo juoduo
se kabinetuose užimta 7,000 
šnipų, o rasit, dar daugiau. 
Suprantama, jog daugiausia 
jie turi darbo su laiškais tų 
ypatų, kurios neištikimos 
caro valdžiai.

Sakoma, kad pačioj Rusi
joj yra 17,000 ypatų, kurių 
laiškai tyrinėjami. Sky
riai juodųjų kabinetų yra 
Londone, Paryžiuj, New 
Yorke, Berlyne ir kituose 
didesniuose centruose.

Pirmas apie tai paskelbė 
Bureevas savo laikrašty 
“L’Avenir” (Ateitis). Jisai 
nurodė, kad caro valdžiai 
padeda vietinė policija. 
Taip, Paryžiaus policija vi
suomet gelbėjo caro šni
pams. !

1910 metais pirmasai 
ministeris Clemenceau pra
nešė, jog uždraus policijai 
talkininkauti šnipams. !

Kareiviams tarnystes lai
ko pailginimas.

Laikraštis “Rosija” skel
bia, jog kareiviai caro palie
pimu šįmet laikomi tarnys
tėje iki balandžio menesiui.

Norintiems užsienin va- ( 
žiuoti žinotina.

“L. Ž.” rašo:
Užsienin važiuojant, rei

kia turėti iš policijos paliu
dijimą, kad ji keleiviui ne
sipriešina.

Beto, reikalinga: 1) Rusi
jos pasportas; 2) paliudiji
mas apie tarnavimą kariu- 
menėj; 3) vyrai, turinti 18 ir 
daugiau metų, bet dar kariu- 
menėj netarnavę, paliudiji
mą apie prisirašymą prie ka
riumenės žinybos; 4) mote
rį s arba nepilnametės mer
ginos turi turėti raštu leidi
mą vyro arba globėjo; 5) vy
rai ne pirkliai, turinti 18—20 
metų, ir moterįs iki 20 metų 
turi turėti prirodymą, kad 
jierų^būttoki reikalinga ke
liauti užsienin gydyties, pa
veldėti keno) paliktą turtą, 
arba mokysies dailės ar a- 
mato; 6) pi/rkliai turi turėti 
pirklių paliudijimus; 7) va
žiuojantiems užtenka gydy

mais paliudijimo, patvir-
1 skyriaus.
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LIETUVA
J. Basanavičius labai smar

kiai susirgo.
Sausio 16 d. Vilniuje su

sirgo daktaras Basanavi
čius. Daktarai esą labai nu
sigandę ir bijosi dėl ligonio 
gyvybės. Kraujas labai 
smarkiai mušasi į galvą. Li
gonį gydo 4 gydytojai: Vilei
šis, Damaševičius, Lau- 
mianskis ir Matulaitis.

Prie ligonio nuolat dežū- 
ruoja, pasimainydami vil
niečiai.

Amerikos laikraščiai ir 
rusu cenzūra, c.

Mums rašoma iš Kauno gub: 
“Kova”, “Laisvė”, “Dilgė

les” ir kiti socijalistiški A- 
merikos laikraščiai ateina 
labai nereguliariškai su įvai
rių miestų cenzūrų antspau- 
domis. Pasitaiko, padėkime, 
kad šiandien gaunu “Kovos” 
N 39 su Peterburgo cenzū
ros daleidimu, o už trijų sa
vaičių “Kovos” N 36 per Vil
niaus cenzūros rankas. ‘Lie
tuva’, “Vien. Liet.” ir kiti 
“tautiško” turinio laikraš
čiai galima beveik lengvai 
gauti. Jie ateina veik perio
diškai. Jie jau ir rusų val
dininkų akyse išrodo nekalto 
turinio, kame gauna išsi- 
skaityti ilgas litanijas apie 
tautos “vienybę”.

Jūs, amerikiečiai, esate 
laimingi (? Red.) po žvaigž
dėta vėliava Suv. Valstijų, 
kur gyvuoja politiška liuo- 

I sybė ir rankos yra liuosos 
dėl tvėrimo naujo gyvenimo. 
Taigi, dirbkite, draugai!

Kortos įgyja savo tiesas.
Vilniaus lietuvių inteli

gentų draugija “Rūta” nu
tarė nuo šių metų leisti “Rū
tos” bute lošti kortomis. Sa
ko, jpg tuomi galima bus pa
didinti “Rūtos” įeigas.

Kortomis galės lošti netik 
nariai, bet ir pašaliniai.

Dainų švente.
“L. Ž.” rašo:

Šiauliai. Nedėlioj, 11 d. 
sausio Šiaulių V arpo draugi
ja parengė didelį dainų va
karą. Žinomojo kompozito
riaus St. Šimkaus vedamas 
draugijos choras (80 žmo
nių) padainavo apie 20 nau
jų dainų, Šiauliuose dar ne
dainuotų. Kitos buvo pa
dainuotos, stygų orkestrui 
ir fortepianui pritariant.

Dar apie pūgas.
“L. Ž.v rašoma:

Visoje Žemaitijoje nuo 15 
ligi 18 d. gruodžio siautė ne
paprasta pūga. Daugelyje 
vietų nebuvo visai galima 
važiuoti nuo vieno miesto 

Į iki kito, nes keliai buvo 
nepaprastai užpustyti snie
gu. Į kelionę niekas nedrįso 
važiuoti. Ypač užpustyti 
buvo keliai tarp Telšių, Sė
dos, Ylakių, Skuodos, Pre- 
kulnės, Kvedernės ir kitose 
apilinkėse.

Tokių pūgų čia retai be
būva.
v Dusetos (Zarasų apskr.)

; Mūsų apielinkėj sniegu 
taip užpustyti keliai, kad jo
kiu būdu negalima prava
žiuoti. Išvažiavusiejie į ke
lionę grįžta atgal. ' Vien 

(dingo pusnyje.
“Rygos Naujienom’ 

justos 9 by
“Rygos Nauju 

rašoma, kad tas 
jau 9 sykiusv 
tas atsa 
kius bi 
komybė.

Paskutinė byla su kun. Vį- 
tartu dar ligišiol nepasibai
gė.

Plotkos ir... “šaltinis”
“R. N.” rašo:
Igliauka, Suv. gub. Pas 

mus vargonininkas, važinė
damas po parapiją su dievo 
pyragais (plotkomis),visiem 
ūkininkam kaišioja “Šalti
nio” lapelius, šmeižiančius 
pirmeivius. Ūkininkai mi
nėtus lapelius naikina, bet 
kas ten juos išnaikins, kad 
tų raštų, kaip kokios epide
mijos, prikimšta pilna Lietu
va.

Du vaikinai, dargi giedo- 
riai, taip skaudžiai tarp sa
vęs susimušė, kad vienas 
vos tik gyvas liko. Abudu 
peštukai atžagareiviai.
Tilžės Giedotojų draugija.
“Prūsų ‘ Lietuvos Savait

raščio” N 2 skaitome, jog 
Tilžėje jau beveik 20 metų, 
kaip darbuojasi dainorių 
draugija, kurios vadovu yra 
p. Storasta.

Piaisų Lietuvoj labai daug 
yra panašių vokiškų draugi
jų. Jos turi savo kasose la
bai daug pinigų. Vokiečiai 
šimtais rašosi į tokias drau
gijas.

Tilžės Giedotojų draugija 
įgijusi Prūsuose labai gra
žų vardą.

Prieš J. Vanagaitį kels 
protestus.

Bėdinam p. Vanagaičiui 
nelaimė po nelaimei. 
pėdoje, kaip rašo “ 
ga”, buvo visuotinas 
rinkimo draugijos susn . 
mas. Buvo kalbama, kaip 
arčiau suvienyti lietuvius 
politikoje. Nutarta užmegs- 
ti artymiausius ryšius tarpe 

I konservatorių ir liberalų. 
“Pagaliaus kalbėta apie tai, 
kaip Vanagaitis per “Biru
tę” bei “Sūkurį” bjauriu bū
du lietuvių visuomenę šmei
žia, bei tikėjimą išniekinęs”. 
Išrinkta komisija, kuri su
statys protestą ir paskelbs 
visuomenei.

' Še tau, Jurguti ir devinti
nės.

j Pabiržė (Panev. apskr.) 
Ketina čia netrukus steigti 
L. Kat. Mot. draugijos sky
rių, kuriam apsiima pirmi
ninkauti grafienė Koma- 
rauskienė, pasižymėjusi sa
vo veiklumu. Šio skyriaus 
svarbiausias uždavinys bū
siąs įsteigti mergaitėms a- 
matų mokyklą.’ 

j Naujos draugijos.
i Gauta valdžios leidimas 
dėl įkūrimo sekančių drau
gijų: 1) Lauksodyje (Pan. 
apskr.)Ūkio ratelį, 2) tokį 
pat ratelį Tauragėje (Ras. 
apskr.), 3) tokį pat ratelį 
Puociunėliuose (Šiaulių ąp). 
Neleista gi Medemrodėje (S. 
ap.) įkurti “Žaibo” blaivybės 
draugijos.
Berlyno lietuvių draugija.
“Apžvalgos” N 102 prane

šama daugiau žinių apie 
Berlyno lietuvių draugiją. 
Pridera jau 40 narių.

Kaip parodo valdiškas su
rašąs, Berlyne išviso yra 700 
lietuvių, taigi narių galėtų 
būti ir dau^'

Draug* 
stud*1*'

I
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jie tuomet netikės į kunigų O. Ameringer.

Dabartinis Bulgarijos ca
ro padėjimas gana keblus. 
Ne vien socijalistai ir pažan
gioji visuomenė šaukia ant 
jo “žmogžudy!” bet jau atsi
randa tokių šauksmų ii' tarp 
dvasiškių. Štai laikrašty 
“Balkanų Tribūna” 
laiškas kunigo Boiko, kurį 
čia ir spausdiname.

“Taip, care, laikrodis jau 
muša dvyliktą. Tau prisiei
na išrišti nelengvą užduotį: 
užduotį tavo pačio likimo. 
Bėgyje dvidešimts penkių 

^metų tu nenorėjai suprasti 
savo žmonių sielą; tu buvai 
svetimžemiu dėl mūsų, tu 
nesirūpinai mūsų reikalais, 
todėl ir męs, tavo žmonės, 
suvienyjom savo sielas prieš 
tave... Tu turi suprasti, kad 
dabar ne baimė, kurią tu 
siunti žmonijai, tvirtina so
stus, bet meilė ir pagarba 
žmonijos.

Balsą teisybės nieks nega
li užgniaužti, ir carai, la
biausia už visus, privalo 
klausyties to balso. Ta visa 
gauja, kuri tave buvo apsu
pus, šliaužiodama prieš ta
ve ant kelių, aiškiai ir su
prantamai tave patį kvaili
no.

Kas pražudė tėvynę? Ant 
šio klausimo, gudriai supai
nioti tavo įvairus pasiaiški
nimai, dar didesnę ant tavęs 
kaltę užmeta, nes mūsų šir
dyse paveikslas išdaviko gi
liai prigijęs... Visa ta gauja, 
kuria tu buvai apsuptas, ku
ri tik ir gaudė tavo mielašir- 
dingą žvilgsnį, pirmoji ta
vęs išsižadėjo, pirmoji tave 
apleido ir apkaltino tave vi
same kame, kad tik save iš
teisinus prieš žmones. Tik 
tu pagalvok: argi ne tu pa
sakei, jog nenori būti popie
riniu caru? Argi ne tu pa
sakei, jog tu — tie plaučiai, 
kuriais kvėpuoja visa Bulga
rija? Argi ne tu išgriovei ir 
sunaikinai visą mūsų ekono
mišką gyvenimą vien tik dėl 
šlykščių savo interesų? Argi 

'skaldei, sutrupinai 
stei vieną prieš kitą 

.aūsų draugijas? Argi 
ne tu pasidarei pats ministe- 
riu, o visus ministerius pa
vertei savo ypatiškais rašti
ninkais? Argi ne tu išdavei 
įsakymą pradėti naują ka
rę?

Tu nusiuntei savo ministe
rs Franci j on jieškoti pasko
linti pinigų ir pasakei, kad 
jis Franciją užtikrintų, jog 
Bulgarija taikosi, o pats sė
di Viennoj (Austrijoj) ir ve
di derybas apie susitaikymą 
arba dar blogiau: duodi 
Franciškui - Juozapui ir 
Berchtoldui atskaitas iš sa
vo darbų Bulgarijoj.

Męs jau sykį tapome nu
bausti už tavo tą bjauru 
norą, karūnavoties baž
nyčioj šv. Sofijos Konstanti
nopoly. Užteko jau mums ir 
to! Dėl gerovės mūsų tėvy
nės, paaiškink mums tą pa
pildytą pikčiausią paslaptį 
16d. birželio?! Tu matai, 
kad jau neturi ant ko rem- 
ties, nes tie visi tavo pasam- 
diniai, kuriuos tu užlaikei 
ir ant kurių rėmeisi, pirmie
ji tave apleido. Kam reika
lingas buvo kraujas kelių 
dešimčių tūkstančių Bulga
rijos sūnų? Kam reikalinga 
buvo sulaužyti Balkanų są
junga?...

Atsimink liūdną likimą 
savo pratėvių ir persitik
rink iš tų pavyzdžių, kad nei 
vienas sostas neranda sau 
atramos ant supuvusių pa
matų. Vienatinė tvirta at
rama valdono — tai žmonėaJ 
Mūsų gi žmonės, care, ne 
su tavim, bet prieš tave. 
Laikas jau tau tas suprasti 
iv i?-’ * ' naujas kelias.

žmonės 
nrieta-

tilpo

sianuien męs vei girtume jų 
kaukimą Macedonijoj, kur 
bulgariškas vardas sumin
džiotas purvuose, kur jų 
kraujas ir ašaros liejasi be 
paliovos. Kam tas viskas 
reikalinga? Kas iš to turi 
džiaugsmą?

O, care, žmonės, kurie 
galėjo pragyventi penkis 
amžius, atkariaudami sau 
neprigulmybę bažnyčios, ne
turėdami caro, žmonės, ku
rie pagimdė čielą eilę žymių, 
stiprių sūnų ir karžygių, — 
tie žmonės galės gyventi ir 
be tavęs. Eik šalin iš mūsų 
kelio! Jeigu tau nors kiek 
Bulgarija yra brangi, pasi
trauk į šalį ir netrukdyk 
mūsų tolimesnės kelionės, 
nes męs ir be tavęs prieisim 
prie to kranto, prie kurio 
einame ir surasime teisy
bę !”

Tai taip rašo bulgariškas 
kunigas Boiko. Ką gi mūsų 
kunigai daro? Ką daro Lie
tuvos išrinktasis atstovas 
kunigas Laukaitis? Ar jis, 
kuomet buvo pas carą, iš
reiškė Lietuvos sūnų balsą? 
Ar jis, kaipo Lietuvos sūnų 
įgaliotinis, pasakė, ko jie 
reikalauja ir kaip jie atsine
ša linkui jo? O, ne! Jis tik 
stengėsi carienei ranką pa
bučiuoti, o nuo caro gauti 
medalį “na pamiat”, kurį 
ne tik jis galės nešioti, bet 
ir jo sūnus!

Bulgarijos kunigas šaukia, 
kad caras sukurstė vieną 
prieš kitą draugijas, o mū
sų dvasiškis, pralotas Pra
naitis, eina ir kursto rusus 
juodašimčius prieš žydus, 
kad įtikus carui. Jis priro
dinėja sukurstymui prieš 
žydus tokius dalykus, ku
riais bjaurisi visas pasaulis 
ir šaukia, jog tai šlykščiau
sias melas.

Na, tai taip elgiasi kuni
gai. Bet kur gi mūsų “karš
tieji patriotai”, kurie taip 
“karštai myli” tėvynę? Kur 
gi jų balsas? Jie laiko netu
ri, nes uoliai saugoja ir gina 
nuo socijalistų užpuolimo 
tuos kunigus, kurie kursto 
rusų juodašimčius prieš žy
dus.

V. Paukštys.

Kunigija
(Pabaiga.)

Kaip jau mums persi
tikrinimai rodo, galima pa
sakyti, kad visas kunigines 
studijas galima atlikti dau
giausiai laike aštuonių mė
nesių. Bet dvasiškai valdžiai 
apeina tas, kad perdirbus 
vaikiną ant savo kurpalio, 
užtaigi jie jį ir laiko ketu- 
rius metus.' Atlikus tas 
“studijas” ir iššventinus, vy
skupas jį priima j savo die
ceziją ir nuo to laiko iki mir
ties jis turi užtikrintą gyve
nimą. Apturėjus “titulum 
menzae”, kunigo gyvenimas 
užtikrintas taip, kaip ko
kiam kitam negali būti už
tikrintas. Teologija ta pati 
buvo prieš tūkstantį metų, 
kuri ir dabar tebėra. Ir jei 
tik dvasiški “mokslinčiai” 
nukreiptų savo mintis atgal 
dar prieš 1913 metų ir pa
mąstytų, tai jie pamatytų, 
kad jų visa studija nėra ver
ta supuvusio kiaušinio. Juk 
tie prasčiokėliai 1913 metų 
atgal tūkstančius žmonių 
patraukė prie savęs, kada 
dabartinieji “mokslinčiai” 
minias žmonių, ir net tau
tas, atstumia nuo krikščio
niškos “vieros”. O tas ir pa
rodo, kad dabartinieji mok
slinčiai turi kitokį tikslą, ne
gu kad pildymą Kristaus 
pasiuntinystės. Kuris pasi
rinko kitą tikslą gyvenime, 
o tiktai įsivilko į dvasiškus 
rūbus, tas nėra kunigu, nors 
jį ir šimtą Kartų šventintų, 
dar daugiau kartų šventais 
' alykais išteptų! Tokis ku- 

kuris nėra kunigu 
mintį Kristaus, nėra 

helnai, jis tik yra 
'ščioniškoj aviny- 
neturime kitokių 
ip tik vilkus. Ir 

y ’ m* laikas, 
;l lės paims 

yiopa-

monus ir net pries mirų pra
neš kunigui, kad jis nesity
čiotų ir ant jo lavono, rūky
damas smirdančiomis žolė
mis ir “krikštydamas” dū
šios išganymą, nors ta “dū
šia” jau pirm kelių dienų 
dangun bei pragaran nuke
liavo !

Tai vis biznis. Kiekvie
nas kunigas didina savo biz
nį, kaip įmanydamas. Jų 
galva, popiežius, tai dau
giausiai apie tai rūpinasi. 
Darydami biznį, jie nuo 
pradžios kunigavimo netu
rėjo sąžinės, neturėjo sau 
išmetinėjimų ir netikėjo į 
dievą bei Kristaus dievišką 
ešybę. Kunigas ėjo ant ak
toriaus ir rolę aktoriaus tu
rės lošti per visą savo gyve
nimą. Jo užganėdiriimas 
bus apipriekiuojamas ant 
tiek, ant kiek jo pinigiška 
vertė galės daleisti lepinti jo 
ištvirkusius jausmus, paį
vairinti jo “raskažius”. Pa- 
grabinių apdovanojimų bei 
bausmių jie nesitiki, nes į tą 
netiki ir jiem gerai kunigi
niame biznyje. Jei kunigas 
turėjo sąžinę, tad juk jis 
galėjo per keturis metus ap
svarstyti kunigo gyvenimą 
ir paskutinioje valandoje at
sisakyti nuo iššventinimo! 
Ką padarė, tai padarė po 
keturių metų apsvarstymo! 
Jei kunigas tikėtų į dievą, į 
posmertinę ateitį, tad juk 
jis matytų ir žinotų, kad vi
sa jo ateitis patenka į lai
mingiausią vietą — dangun 
ir jis trokštų ir geistų kuo- 
greičiausiai persiskirti su 
šiuo pasauliu, ir, pagaliaus, 
džiaugtiesi neapsakoma lai
me, negu kad čia ant že
mės per desėtkus metų iš vi
sų “sylų” ir viso piktumo 
imtiesi su socijalistais, kuo- 
karščiausius protestus prieš 
juos rašyti ir grandančiais 
žodžiais darodinėti savo 
avelėms, kad “Saulės” mo
kykla Kaune ir “tautos na
mas” Vilniuje, tai pato
giausi įrankiai išganymo lie
tuviškų 
į dievą 
visokius 
kažius”, 
rų dalyką, nes jis matytų už 
klebonijos sienų, ten po”že
me ir fabrikuose, darbinin
ką, sunkius darbus atliekan
tį, jo šeimyną, šaltį ir badą 
kenčiančią! Jis ne jieškotų 
tuščių garbių, pagarbų ir 
turto, neatbotų ant jų ir 
juos laikytų už papiktinimą, 
nes kūną prikala prie že
mės, o jis gyvena dvasia. 
Jis nesibijotų ligų ir mir
ties. r 
kilnios šeimynos, 
pagal anuos laikus, 
kankino, į retežius 
nėjo, persekiojo, o 
jis jautėsi laimingu, 
šaukia, kad tai vis 
kad jis norėtų daugiau ken
tėti dėl Kristaus. Tikintis 
kunigas į dievą neišdavi
nėtų socijalistų valdžiai, ne
pirktų carui - žmogžudžiui 
dovanas, nesikištų į politi
ką, nelaimintų su kryžium 
kanuoles ir durtuvus, jis vi
sai atsisakytų turėti tokius 
reikalus su bile valdžia,-" ne- 
sibičiuliuotų su jos bernais, 
nes valdžios tikslas yra iš
naudoti, apgaudinėti, kan
kinti ir ant kartuvių siųsti 
nekaltus žmones!

Iš to visko galima aiškiai 
matyti, kad dvasiški j a uži
ma didžiausio veidmainio ir 
nevalyto parazito vietą 
draugijoje! Kuris palaiko 
dvasiškijos pusę, tas vadi
nasi klerikalu. Mūsų tauti
ninkai yra klerikalai. Jie 
irgi draugijos parazitai! Gi 
parazitai negali atnešti nau
dos žmonijai, apart blėdies! 
Socijalistai turi aštriai ko
voti su tokiais gaivalais ir 
visai nemąstyti apie kokius 
tautos namus! Kas parazitų 
rankomis tverta, tas ir ne
gera!

______ K. Amalas.
Visi pasauli^ žmogžudžiai 

nėra tiek užn^ušę žmonių, 
kiek vienas šarVu trustas.

New Yorko policija nese
niai užtiko tūlą moterį, C. H. 
Keene, mirštančią nuo bado 
viename name prie dešimtos 
gatvės. Moteris papasako
jo, j°g' per penkias savaites 
jinai maitinosi vien senoms 
duonos plutoms. O juk ši 
šalis išdidžiai skelbiasi “tur
tingiausia” šalimi!

New Yorke ką tik pasibai
gė byla žinomo dainoriaus 
Florence Constantino su 
tula mergina Marcellė Han- 
tabot, kuri jį skundė ant 
$100,000 už suviliojimą. 
Teisme dainorius tarp kitko 
pasakė: “Aš neesiu Juozas. 
Mano profesijoj artistui 
tankiai prisieina pasižiūrėti 
su daugeliu moterų”. (Čia 
jisai minėja apie aną bibliš- 
kąjį Juozą, kurį Faraono 
moteris norėjusi suvilioti). 
Prisiekusio jie teisėjai Cons
tantino išteisino.

Chicagoje, netolimai nuo 
aristokratiškiausio viešbu
čio, policija užtiko tris bena
mius vargšus, gyvenančius 
rūsyje, kurį jie buvo išsika
sę po šaligatviu. Ištikro ši 
šalis “turtingiausia”!

Washington© kariškas de- 
partmentas žada nupirkti 
daugelį krutančių paveikslų, 
perstatančių kareivius ir jų 
gyvenimą. Tuos paveikslus 
vartosią priviliojimui ka- 
ruomenėn daugiau laisvano- 
rių. Taipgi su paveikslų 
pagelba mokysią milicijonie- 
rius.

dūšelių! Tikintis 
kunigas žiūrėtų į 
lėbavimus ir “ras-

Šv. Povylą, sūnų pra
mokytą 

mušė, 
apkali- 
vienok 
nes jis 
mažai,

Visi vagįs, ku^ie tik yr; 
visuose kalėjimuose už va 
S»tę, nSra pavogę -V 

vienas mi n4

Socijalizmas—
kuomi jis yra ir kaip jį įkūnyti?

(Vertė J. Europietis)

kad jinai esanti motina trustų ir monopolių. 
Konkurencijos verpetuose laimi tie, kurie

$300 už vieną “drinksą”.
Washingtone automobilių 

šofferis Palias už vieną 
“drinksą” užmokėjo $300. 
Mat, jisai, burnelę išsimėtęs, 
važiavo greičiau, negu rei
kėjo, nulaužė lempos stulpą, 
sulaužė automobilių ir per
važiavo žmogų. Už tą vis
ką jam teko užmokėti $300 
bausmės.

Nesiskubino.
Ridgewood’e, N. J., tūlo 

W. C. Andrews name apsi
lankė plėšikai. Jie, mato
mai, turėjo gana daug laiko 
ir nesiskubino:—užsikūrė 
virtuvėj pečių, išsivirė val
gyti, valgė ir gėrė. Paskui 
jie pasiėmė tiktai sidabri
nius indus ir, išeidami, priri
šo šunį, kuris buvo paliktas 
namus saugoti, prie stalo 
kojos.

$5,000 už vieną knygą.
Londone tik ką užbaigta 

daryti vienas egzempliorius 
Shakespeare’o tragedijos 
“Romeo and Juliet”, kuris 
kainuoja $5,000.. Ta knyga 
atspausta ant geriausio per- 
gamino, o jos apdarai ap
sagstyti keturiais šimtais 
brangiųjų akmenų. Tą kny
gą užsisakęs tūlas svetimša
lis.

Varšavoj neseniai tūlas 
turtingas pirklys, pabudęs 
naktyje, paėmė patamsy] pi
les nuo galvos skaudėjimo. 
Rytmetyj pasirodė, jog jis 
prarijo visai ne piles, bet ša
limai gulinčius tris perlus 
(žemčiūgus) vertės $60,000.

Paterson’o, N. J., majoras 
Fordyce atsisakė paskirti 
moteris į mokyklų komisiją, 
sakydamas, jog “iš inteli
gentiško atžvilgio, moterįs 
nėra vyrams lygios.”

Surinko J. Stropus.

Katalikiškas agitatorius 
ir jo čebatai.

Viename Miuncheno laik
raštyje tilpo sekantis apgar
sinimas : “reikalingas šiau- 
čius taisymui 35 porų čeba- 
tų. Kreipkįtės po N 4 Allen 
Street”.

Vėr
gyv 
r

sirodė, kad ten 
gas, kuris bea- 
už katalikų par- 
:ė 35 poras čeba-

(Tąsa.)
Kalnakasis, nevaldantis kasyklos, šiau- 

čius, nevaldantis fabrikos, farmeris, netu
rintis žemės, — yra tokiame pat padėjime, 
kaip anas nelaimingas medžiotojas be savo 
locnos šaudyklės. Jie negali atlikti savo už
davinio, kol nepavarto ja žemės ir kapitalo, 
prigulinčių kitiems žmonėms.

Kapitalo dūšia ir širdimi kaip tik ir yra 
tasai atskirimas nuosavybės nuo darbo ir 
sekantis iš to pasidalinimas visuomenės į 
dvi klesi: viena tų klesų turi išdirbimo įran
kius, bet nevartoja anų, kitagi — vartoja 
tuos įrankius, bet, kaipo svetimą nuosa
vybę’.

Panašus santikiai leidžia keliolikai dykū
nų gyventi nedirbant ir priverčia dirbti di
džiąsias žmonių minias, nesuteikiant joms 
pragyvenimo ištekliaus.

Socijalizmas užsibriežč savo tikslu su
vienyti nuosavybę ir darbą, atiduodant 
įrankius turtų tvėrimo visos žmonijos vi- 
suomeniškon nuosavybėn.

Vyriausi pragyvenimo įrankiai šianden 
tebėra dar po kontrole didžiųjų kapitalistų 
susivienijimų, kuriuos, paprastai, trustais 
vadina. Tie galingi kapitalistų susivieniji
mai, kurie numuša užmokestį už darbą iki 
žemiausio laipsnio ir išplėšia už tavorus taip 
brangias kainas, kokias tik prekyba gali su
teikti, — pasidarė šiandien didžiausiu pavo
jum dėl liaudies.

Prieš tuosius tat trustus šiandien ga
minami vaistai iš visų pusių.

“Trustų reguliacija”.
Didžiuma republikoniškos partijos pa

sisakė norinti “reguliuoti” trustus. Trustų 
“reguliaciją” turi pravesti federališkoji 
valdžia. Betgi abejotina, ar federališkoji 
valdžia norės kišties į privatišką biznį, nors 
męs ir suteiktume jai tą galybę. Gi tie, ku
rie turi šioj šalyj trustus, laiko savo rankose 
ir valdžią. Jeigu yra kas norints tikresnio, 
kaip mirtis ir mokesčiai, tai jau tikrai tas 
faktas, kad mūsų valdžia dūšia ir kūnu atsi
davus trustams. Nuo šuns męs nereikalau
jame, kad mums griebtų už kojos, bet reika
laujame, kad šuo būtų baisus dėl kitų. Kuo
met tokie išdidus ponai, kaip Rockefeller, 
Morgan ir Carnegie išleidžia^pinigus (o, 
kaip sunkiai uždirbtus!) ant valdžios rei
kalo, galime būti užtikrinti, kad varnas var
nui į akį nekirs.

Neužginamas faktas yra, kad Suvieny
tose Valstijose turime dvi valdžias. Viena 
— menkutė, kuri randasi Washingtone, ant
ra — galinga ir stipri su vyriausia sėdyba 
ant Wall Street, New Yorke (didžiausia pa
sauly piniguočių gatvė), kuri turi savo sky- 
rių-skyrelius po visą plačią Ameriką. Ta 
stiprioji Wall Streeto valdžia kontroliuoja 
visas kasyklas, vandens spėkas, girias, gelž- 
kelius, fabrikus, mokyklas, bankas ir ap- 
draudos kompanijas. Ji apsprendžia ir 
nustato, kokius drabužius nešiojame, ko
kiuose namuose gyvename ir kuomi minta
me. Ji nutaria ar mūsų vaikai gali eiti mo- 
kyklosna, ar turi eiti kankintis fabrikosna. 
Ji nusprendžia ar mūsų Onutė gali groti ant 
fortepijano ar turi eiti indų plauti į kurią 
bent restauraciją.

Washingtono valdžia, tai ne kas dau
giau, kaip tik policmanas, kuris saugoja vy
riausios valdžios sėdybą ant Wall Streeto. 
Ir taip, kaip lekajus negali kontroliuoti sa
vo pono, taip lyginais ir nuo trustų malonės 
prigulinti valdžia neturi nei spėkos, nei no
ro reguliuoti, tariant sutvarkyti trustus. 
Kiek jau pasistengimų toje linkmėje buvo 
padaryta — viskas nuėjo vėjais.

“Trustų sugriovimas”.
Kita puse vertus, mūsų demokratai siū

lo “sugriauti”, sunaikinti trustus. Jie pa
taria grįžti į anuos senuosius konkurencijos 
laikus, į tą, taip nutolusią, Jasksono ir Je- 
ffersono gadynę. Jiems galima padaryti 
užmetimus. Męs žinome, kad kožna bevie- 
na visuomenė žengia savo plėtojimosi pro
cese pirmyn, bet ne atgal. Jeigu jau žmo
nės klausytų tų, kurie skelbia žengimą at
galios ir nori gyventi, kaip kad mūsų diedu
kai gyveno — tuomet žmonijai prisieitų la
bai riestai.

geriausia moka prisitaikinti. L 
siais galima vadinti tuos, kurims 
gauti didžiausią naudą už mažiausią 
sistengimą. Įgijimas didžiausios 
yra pasekmė algų numušimo, priste 
darbą vaikų, prekių falsifikacija, 
tės, valdžios globos (padėkime, muitai ant 
įvežamų prekių iš svetimų šalių), įvedimas 
tokių mašinų, kokių konkurentas neturi ir

pasi

Trustas gimė tuomet, kuomet, duokime 
sau, Brown ir Smith, konkurentai ant tos, 
pačios.teritorijos, nutarė vienas antro ne
skriausti ir padarė sutartį lupti devynis kai
lius nuo “numylėtos publikos”. Rodosi, kas 
gi čia galima juodviems užmesti, jeigu 
juodu užsimanė įgyti pinigėlio. Praėjo 
dar kiek laiko. Brown ir Smith mato, kad 
juodviems dar reikia konkurencija daryti 
su Milleriu ir Jones. Kas jiems naudos iš 
tos konkurencijos? Arnegeriaus susitai
kius? Pasakyta — padaryta. Žiūrėk jau 
išdygo akcijonierių kompanija. Tokiu bū
du susidarė Brown-Smith Mfg Co.

(Bus dauginus)

Iš naujausių Jovaro eilių
\ (“Sielos Aidas”.)

Sukaukite vėjai.
Sukaukite, vėjai šalti rudeniniai, 
Atneškit ilgėjimo skausmą krūtinei, 
Užšaldykit mano širdies jausmingumą, 
Švilpimais išjuokit širdies vargingumą.

Nuvytę gėlelės liūdnumo priduokit 
Ir žūstančios sielos geriau nevaduokit... 
Težūna... nes aš neišmokau kovoti... 
Gana jau svajonėmis laimės jieškoti;

Nebūsiu laimingas,
Nes laikas verksmingas...

Gamta ir žmonija, sakykit! Ar verta 
Gyventi, kad vargas gyvenimą kerta?
Geriau tą judėjimo siūlą pertraukti
Ir ten amžinos nežinios susilaukti... 

Man pragaro vulkanai ugnį čia vemia... 
Beg ašaros karčios per kruviną žemę... 
Nuo tamsiojo rūko pasaulis aptemo.... 
Gyvenimo žvake širdis sukūreno...

Jau žūnu verksmingas, 
Nes aš nelaimingas.

Dangus tesiniaukia, nešviesk! saulute, 
Užgesk paskutine šviesioji žvaižgdute;
Geriau smiltyje aš užkastas būsiu,
Ne ką varguose taip skursdamas pūsiu. 

Jūs gražios meilutės, manęs nemylėkit, 
Kas dvasiškai vargsta, to nesigailėkit, 
Kas meilės ilgėdamas kenčia,—tai klysta.— 
Tokie minkštaširdžiai greičiau tenuvysta...

Kurie neturtingi...
Jovaras.

K. Rūtelei.
Žalioji rūtele, taip greit peržydėjai, 
Lapelių skaistybę suvargino vėjai, 
Likimas grožybę į purvą sumynė, —
Žuvai nieko vietoj... tautos gražumyne!...

Žadėjai tėvynei žaliuoti žydėti,
Ir dirbančiam sūnui su meile padėti,
Ir savo gyvenimą liaudžiai pašvęsti, 
šalnas su kantrybe norėjai iškęsti;

Bet šaltas vėjalis, kad tik sušiurvėjo, 
Nuo tavo krūtinės žiedai nubyrėjo... 
Grožybę nušaldei, ant kelių parpuolei, 
Nuo tikslo augščiausio žemiausiai nupuolei.

Gal trokšti šviesos spindulių paragauti...
Bet pūva lapeliai, negal atsigauti...

Jovaras^

Pasaule.
Pasaulė aprūkus, tamsi ir miglota,
Atvėsusi niūkso, lyg dūmais užklota, 

O męs tarp tamsybių ugnies kibirkštėlės, 
Tarp tyrų apmirusių gyvosios vėlės.

Męs liaudį uždegsime, audrą sukelsim
Tėvynę su garbe iš miego prikelsim.

Save paaukaujam už ateitį naują 
Ir vedame karę be kardo, be kraujo.

Su mokslo galybe priešus pergalėsim, 
Gyvenimui pamatus storus padėsim;

Męs kibirkštys esam ugnies degančiosios, 
Męs aukurą kursini pasaulės plačiosios;

Pasėsime sėklą tiesos ir grožybės
Ir skinsime, pjausime vaisių gausybės.

Jovaras.

Gerai.
i pasiaukavimas 
r šiaušių labo?
sužinojus, kiek 
surašė plunks 

mas protest^

trustas tai nėra vėlVisų pirmiausia
nio išmislas, kaip tai sprendžia tūli gudruo
liai. Trustas yra pasekme pramonės išsi- 
plėtojimo. Konkurencija gali būti vęiks- 
niu, stūjnėjančiu prekybą, bet faktas yra,

Gerai. Viens kitam męs rankas pasiduokim 
Ir reikale brolį iš vargo vaduokim;
Padėkim išnaikinti dvasišką miegą, 
Tarp pilko likimo atraskime jiegą... —

Jovaras.
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Lietuvių Immigran- 
tų Šelpimo Drau
gijos reikaluose!

Gerbiamos Draugijos, ku
rios esat prisidėję prie L.I.Š. 
D. teiksitės prisiųsti delega
tus į seimą, kuris atsibus 14 
—15 d. vasario, 1914 m., po 
N187 Brunswick st., Jersey 
City, N. J. Seimas prasidės 
12 vai.

Draugijos, kurios neužsi
mokėjo, gali įgalioti savo 
delegatus atvežti pinigus, 
bus priimta. Centro Komi
teto ir Komisijos meldžiu 
pribūti į laiką dėl išdavimo 
raportų. Delegatai būtinai 
turi turėti mandatus nuo sa
vo draugijų su paminėjimu 
skaitliaus narių. Draugija 
gali siųsti vieną delegatą ir 
po vieną nuo kiekvienų 50 
narių. Įnešimai konstituci
jos klausime turi būti pa
duoti ant rašto.

S. Jankus, 
LIŠD. pirmininkas.

Ka nuveikė LIŠD?
€■

“Laisvei” pristatyta sto
ras sąsiuvinys, .kuriame tel
pa vardai ir pavardės tų 
žmonių, kuriems draugija 
suteikė šiokiu ar tokiu būdu 
pagelbą.

Paduodame bent skaitli
nes, negalėdami dėl vietos 
stokos sutalpinti visų pa
vardžių.

Atstovas LIŠD. suteikė pa-
gelbą atvažiuojantiems i 
Ameriką:
Sausio mėn. 53 žmonoms.
Vasario 37
Kovo 52
Bal. 72
Geguž. 69 >>

Birž. 104 n

Liepos >> 88
Rugp. 36
Rugs. 42 >>

Spalių 32. M

Lapkr. 67
Gruod. ft 20

Jau vienos tos skaitlinės

IHHM il1iWWll»iWPfWĮįĮĮ^

LAISVĖ

'į
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Juokų kąsneliaiKaip girdėt, šįmet bus par 
kviestas “kunigauskas” iš 
Rockfordo, III. Jis esąs ne
apsakomai geras ir tyras. 
Vietoj gaspadinės tarnauja 
kokis ten juodas nigerukas. 
Ir “kunigauckas” savo geru 
pasivedimu daugybę bedie
vių atvertęs prie švento ka
talikų tikėjimo ir jau nevie
nas socijalistas, pliekdamas 
sau į krūtinę, sakąs: “dieve, 
susimilk ant manęs grieš- 
ninko”.

Gal tas ir tiesa, bet netiki
me. Ateitis parodys.

Vienas iš raudonanosių.

susirinkimo, bet, nieko bai
saus nepamatė. Jisai pama
tė, kad viskas ramiai atsibū- 
na.

Ar nebjauru taip elgties 
tam begėdžiui, kuris nori pa
sigerinti carui? Kur jo są
žinė, kur žmogiškumas? Ant 
kruvino caro jisai nei žode- 
io nesako, bet socijalistus 
primanytų, tai šaukšte van
dens prigirdytų.

Mums, Amsterdame, rei
kia daugiau gerų kalbėtojų 
ir daugiau veikimo.

Burbulis.

timorės I.W.W. vedė strei
kus, 14-sios socijalistų kuo
pos nariai neatsisakė jų 
remti kiek galėdami. Jie ne 
tiktai aukavo, kaipo atskiri 
žmonės, bet jie paskyrė au
ką streikierių naudai iš sa
vo kuopos iždo, — ko nepa
darė nei viena kita Baltimo
rės draugija.

5) Su didžiausiu nusiste
bėjimu todėl męs pamatė
me, kad vietinė industrialis- 
tų unija, nežiūrint į visa 
tai, nuo kurio laiko mus, so
cijalistus, padarė bjaurių 
savo užpuolimų tikslu. Pas
kutinėse dienose tie užpuoli
mai pasiekė jau tokio laips
nio, kad męs skaitome ne
begalimu daiktu kęsti to
linus, ir nutariame pakelti 
protestą prieš tokį unijos el
gimosi būdą.

6) Męs atkreipiame I.W. 
W. unijos domą į šiuos fak
tus:

a) Jau Schloss’o streiko 
laike kai kurie industrialis
tų “kalbėtojai” ėmė viešai 
niekinti socijalistus, staty
dami juos ant vienos lentos 
su darbininkų klesos prie
šais;

b) Buvusiuose po streiko 
unijos mitinguose tie patįs 
“kalbėtojai” pradėjo atvirai 
užpuldinėti 14-tąją LSS kuo
pą ir atskirus jos narius;

c) Pagalios, pakviestasis
iš Massachusetts agitatorius 
keliuose lygiai susirinki
muose beveik nieko daugiau 
ir neveikė, kaip tiktai pur
vais drabstė į visa, kas turi 
ryšį su socijalistų judėjimu, 
—organizacijas, laikraš
čius ir žmones.

7) Męs, LSS. 14-toji kuo
pa, griežtai reikalaujame,

a) kad vietinis lietuvių 
industrialistų skyrius galų- 
gale sudraustų savo ardan
čius darbininkų vienybę agi
tatorius ;

b) Męs reikalaujame, kad 
I.W.W. unija uždraustų sa
vo susirinkimuose niekinti 
vardą partijos, kurios na
riai priklauso prie tos uni-

pavardę benuvokia pasira-|jos.
c) Jeigu unija atsisakys 

išpildyti šitą mūsų reikala-
Jam "bile I ^ai męs būsime pri

versti skaityties su ja, kaipo 
su priešinga socijalistams ir 
kenksminga darbininkų ju- 
dė j i mui o rganizaci j a.

Laisvoji sakykla. “1>0
Taigi, antras pono Leka

vičiaus tvirtinimas yra sy
kiu ir antras begėdiškas 
melas, kurio jisai ir kirviu 
neiškirs. Jisai pats ant savo 
galvos prisispaudė antspau
dą “melagius.”

Eisime toliau. Jisai tvir
tina, kad socijalistai tik 
tuomet pradėjo rašyties 
drau gi j on, kai pamatė mė
lynai numalevotą namą. Tai 
trečias melas. Dar pora mė
nesių prieš pirkimą ėjo ganą 
smarki agitacija rašyties 
prie draugijos. Per tą laiką 
apie porą šimtų narių prisi
rašė. Tiesa, buvo tarpe jų 
ir socijalistų, bet daugiau
sia buvo tautiečių ir klerika
lų. Rašėsi visi prieš pirki
mą, o paskui mažai kas be
sirašė.

Kaip matote — čia jau 
męs vėl jį sugavome beme
luojant. pet ar tai “dyvai”, 
jeigu to žmogelio toks ama
tas.

Dabar pakalbėsime •apie 
vidurinę tvarką draugijoje. 
Lekavičius sako, jog 1 d. 
spalių atsibuvusiame susi
rinkime socijalistai pakėlė 
triukšmą. Ir vėl melas. 
Klemka padavė raštišką 
skundą ant Lekavičiaus dėl 
jo pasirašymo po protestu 
varde draugijos, nors drau
gija nebuvo to nutarus. Tuo
met nekurie tautiečiai net su 
kumščiomis šoko... Prasi
dėjo kalbos. Vieni kalbėjo 
už, kiti —prieš. Kaip kalbė
jo tautiečiai, tuomet buvo 
šventa tyla, kaip tik pradė
davo kalbėti socijalistai — 
tai mūsų “gerieji” trepsėjo 
kojomis ir staugė. Pamatę 
visi, kad jų mažuma — tuoj 
stojo iš sėdinių ir, kumščio
mis mosikuodami, ėmė rėkti, 
o pirmininkas, su antspau- 

’ I da, išbėgo per duris.
I Dabar spręskite, bešaliai

Dėlei So. Bostono Labda
rystes Draugijos.

Nuo red. Pastaruoju lai
ku kunigų ir tautininkų lai
kraštija plačiai pradėjo 
skelbti apie menkas spėkas 
South Bostono socijalis
tų. Kilusiuose ginčuose 
ypač tankiai buvo minimas 
vardas So. Bostono Labda
rystės Draugijos. Tai viena 
iš didžiausių So. Bostono 
draugijų, kuri įgijo savo 
locną svetainę ir kurioj spie
čiasi žmonės įvairių pažiū
rų. Tautininkai, susitarę su 
fanatikais katalikais, įsima
nė paglemžti draugiją išim- 
tinon savo intekmėn. Kad 
suradus tam savo žygiui at
likti doriškų motyvų, jie pla
čiai ėmė skelbti, kad socija
listai nieko neveikė minėtai 
draugijai ir esą negeistini 
prisiplakėliai.

Gerb. J. G. Yaniunas sa
vo rašte faktiškai nurodo, 
kaip ištikrųjų dalykai dėjo
si. Jisai pasiuntė tą savo 
straipsnį į “Vien. Liet.” Su
prantama, jog tas laikraštis 
neatrado reikalingu padėti 
į savo skiltis to bešališko ra
što. Jame visuomet galima 
rasti vieta tik šmeižimui.

Dabar tegul kalba J. Ya
niunas.

Jetuvis įtariamas boso 
užmušime.

N. S. Pittsburgh, Pa. Clay 
?ot Co. dirbtuvėje rado taip 
sumuštą bosą, kad buvo visi 
ženklai, jog neišliks gyvas. 
Ir išties, jisai mirė. Iš tos 
priežasties likosi suareštuo
ji du lenkai darbininkai. Da
bar areštavo ir lietuvį Sa
dauską. Juos visus nori ap
kaltinti žmogžudystėje, nors 
nėra tikrų darodymų. Tiek 
ak kapitalistų pakalikai spė 

; a ant jų, nes jie buvo praša- 
inti iš darbo per tą bosą.

Jaunas Vaikinas.

parodo, kiek daug naudos 
atnešė nelaimingiems drau
gijos atstovas.

Taip-pat suteikta 215 ypa
tų patarimai ir pagelba, 
kuomet važiavo į Lietuvą. 
Patarimų suteikta įvairiuo
se reikaluose 31 ypatai.

Prie atskaitos gerb. S. 
Jankus, prezidentas LIŠD., 
prideda visą eilę savo pasta
bų. Dedame tas pastabas, 
manydami, kad draugijų 
žmonėms yra didelis reika
las bent prieš seimą arčiau 
susipažinti su draugijos va
romu darbu:—

“Turiu pranešti gerb. vi
suomenei, kad nekurie daly
kai nebuvo atlikti taip, kaip 
tai turėtų būti, nes mūsų at
stovas pusę laiko turėdavo 
dirbti immigrantų name, o 
slavokų atstovas ant Filis 
Island. Darbas visados bu
vo paskiriamas per slavokų 
viršininką. Laikas būtų 
mums susiprasti ir turėti 
savo locną namą. Ar ilgai 
betarnausime kitiems? čia 
mums reikia apie $1,400.001 
dėl atidarimo immigrantų 
namo ir, mažu, prisieitų 
ant metų pridėti apie $1,000. 
O reštą namas pats per save 
apmokėtų.

Taigi, gerbiamieji, šiais 
metais rimtai susirūpinkime 
tuo dalyku.

Męs visuomet išgalime sta
tyti bažnyčias ir turime jų 
kelis šimtus, turime daugy
bę klebonijų, męs sumėtėme 
keliatą desėtkų tūkstančių 
Lietuvos reikalams, užlaiko
me kelis desėtkus laikraščių, 
net Chicagoje klioštorius su
sitvėrė. Jau nekalbėsiu apie 
karčiamas ir kitus dalykus.

Tik neturime savo namo, 
kur turėtų prieglaudą atei- 

''viai. Tat, broliai ir sesers, 
nebūkite kurti. Nors kartą 
pajudinkime rimtai tą klau
simą !

Draugai, už darbo I
S. Jankus”.

Apie Bostono Labdarys
tės Draugiją “Vien. Lietuv
ninkų” N53 rašo tūlas J. Le
kavičius. Ten pasakyta 
daug neteisybės, nes iškelia
ma į padangę tautiečiai ir 
suteikiama jiems garbė už 
neatliktus darbus, o socija
listai labai pažeminami.

Ponas L. sako: “nuo pat 
LLD. užgimimo buvo ren
giami, kiek galima tankiai, 
visokie vakarai, prakalbos, 
teatrai, koncertai, baliai ir

socijalistų? Ne, šios drau-1 R()TU1S .J.os PnsĮlaiRo
<rijos palaikymas bei aukle- kuPA:vo„s
jimas mūsų soc. nerūpėjo, k _L. .v-. ,
Ta viską turėjo atlikti pp. 1^1, o ko norėti is jo pla- 
Yūrgelitipas, Stanis, Sliv- tesnio supratimo apie visuo- 
kovskas ir tt.” hmenes reikalus. J..... ’..L

Aš gi pasakysiu, kad tai pripeckioti, apšmeižti... 
tuščias pasigyrimas ir me- J. G. Yaniunas.
las. Nuo pat draugijos užsi- ------------------------------------
dėjimo jon priklauso socija- iz • snr::n|:.ta; x;lir: s 
tįstai ir išrenkami dargi į SOCljailSiai Zlllil Į ,m. 1L(.llxll vlvu 
komitetus (J. Neviackas, A. Industrial Workers of liietuvYu skyriui' 
Neviackas, J. Povilonis, A. . Ih ,i,vWr,;nV;sv.
Vadpol, J. Pasakarms, V. the World UDlją: 
Klemka ir daugelis kitų.) --------
Tie nariai veikė LLD., kuo- Baltimore, Md. Lietuvių 
met dar ponas Lekavičius Socijalistų Sąjungos 14-toji 
neprigulėjo prie jos... o prie ięUOpa saVo susirinkime, lai- uz rezomiciri n-us-i
Lenku Kosciuškos draugi- Lytame sausio 28 d nakėlė 1 oUZ- 1-tZ- Rlcl'Ri Ocllod":nc v Kyuame sausio u., paKcic V() 21 pries nevienas, susi-

... T n , • klausimą apie tUOS UZpUOll- mm Imkovimn 1Taigi pirmas Lėk. pasaky- mus> kuri *los vietinių \ietu. Ulke nuo balsavimo 1, 
mas — ir pirmas riebus me- vįų industrialistų agitato- 
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Neesmi sodjahstas^ir ne- sįuose susirinkimuose ant K11 n i aas—earn Lornas 
noriu niekinti kitų pazvalgų socijalistų. Apsvarsčiusi CR O e DHS.
žmones. klausimą, kuopa priėmė se- Amsterdam, N. Y. 25 d.

Lekavičius visai nepami- kančią rezoliuciją: sausio vietinė socijalistų kp.
ni Yaniuną. Gal ir tasai, 1) I. W. W. unija, kaipo surengė paminėjimą kruvi- 

| pagal Jo protelio, neveikė? grynai ekonominė organiza- n° nedėldienio. Buvo pra- 
Rodosi, So. Bostoniečiai vi-' ei j a, į politikos dalykus ne- kalbos, paskaitos ir dekla- 
si gerai žino. O Lekavičius sikiša ir tuose dalykuose pa- macijos. Apie 12 vai. prieš 
tyčia nuduoda to nematąs,už lieka savo nariams pilną įsi- piet pasipylė tarpe žmonių 
tat kelia į padangę Yurge-. tikinimų laisvę. " plakatai, kuomet šie ėjo iš 
geliuną ir kitus, kurie visai 2) Kaipo prie tokios neu- bažnyčios. Nors žmonėms 
mažai prisidėjo prie veiki- trališkos politikos klausi- buvo draudžiama imti į ran- 
mo. muose organizacijos, prie kas plakatus, vienok jų grei-

Lekavičius, net gatve be- I.W.W. priklauso ir dauge- tai visai neliko. Buvo labai 
giedamas, šaukia į Yaniuną, lis socijalistų, tikėdami ji ne- smagu matyti, kad žmonės 
kad tas esąs tautos priešas, varžys jų partijinio veikimo trokšta ko tai naujo, jieško 
Turbūt, dėlto, kad Yaniu- ir nekliudys jų partijos prin- kokios tai teisybės, 
nas pasipriešino, kuomet cipų. " 2 vai. po pietų didelis žmo-
Lekavičius pasirašė po tuo . 3) I.W.W. programas ne niųbūrysjaubuvosvetainė-

L-i_ i__j lje> Pirmiausiai kalbėjo A.
Čižauskas apie caro žvėrišką 
pasielgimą. Deklamavo Pet- 
kūnaitė, M. Bubliauskiūtė ir 
J. Gedeminas. Vilkelis ' tu
rėjo paskaitą. J. Siemsis 
taip-pat kalbėjo. Publika 
ramiai užsilaikė. Aukų su
rinkta $5.50.

Užtat mūsų piemeniui ta
sai paminėjimas kruvino ne
dėldienio baisiai nepatiko. 
Mat, jam būtų daug geriau, 
jeigu žmonės ^ūtų po caro 
letena. Matydamas, kad ne
gali žmones mulkinti ir pu- 
slopinti apšvieU”"-ItĮ' ams- 
terdamiečių juc io, jisai 
sumanė šauktie rie miesto 
valdžios. Jam rįx>ejo išardy
ti susirinkimas, bet naba- 
gąs. tiek pelnė, ki^k Zablac- 
kas ant muilo.
joras pribuvo j

“garsiuoju” protestu, nieke- tik, kad neduoda priežas- 
no neįgaliotas. ties industrialistams ' eiti

Dabar eisime toliau. Po- prieš socijalistus, bet dar 
nas L. tvirtina, kad Bago- nurodo jiems į socijalistus, 
čius, Michelsonas neidavę kaipo į jų draugus ir darbo 
kalbėti LLD. talkininkus, nes — ir I.W.

Aš noriu žinoti, kada ir W. ir socijalistai nori panai- 
kuomet Labdarystės Drau- kinti . alginės darbininkų 
gija turėjo prakalbas, kur vergijos sistemą, ir I.W.W. 
nebūtų kalbėję socijalistai? ir socijalistai pripažįsta kle-

Nuo pat LLD. gyvavimo, sinės.kovos principą., 
kuomet tik buvo prakalbos, 
tai daugiausia kalbėjo F. 
Bagočius, kaip kada ir S. 
Michelsonas. Neviackas veik 
visuomet kalbėdavo. Ir rei
kia gi neturėti sarmatos to
kias melagystes rašyti. Net 
prieš pat namo nupirkimą 
kalbėjo S. Michelsonas ir L. 
Pruseika.

Taigi, kaip matote, dau
giausia kalbėję socijalistai, 
o p. Yurgeliūnas tik sykį, ir

Ir iš I.W.W. istorijos męs 
žinome, kad pirmutiniai tos 
unijos steigėjai buvo įžymus 
socijalistų judėjime žmo
nės. /

4) Kai dėl Baltimorės san
tykių, tai visiems yra žino
ma, jogei lietuvių socijalis- 
tai pasidarbavo daugiausia, 
steigiant vietinį I.W.W. sky
rių, ir padėjo jam sustiprė
ti.
fKada pereitais metais Bal-

me įteikti vietiniam IWW.
•iui ir pagarsin

ti darbininkiškuose laikraš
čiuose.

LSS. 14-tos kuopos
Susir. pirm. P. Glaveckas. 
Sekretorius A. Janulaitis.

So. Omaha, Ncbr.
“L.” N 6 tilpo iš mūsų 

miesto neteisinga korespon
dencija. Ponas B. J. B. ra
šo, kad lošė “Našlaičius”. 
Tuo tarpu, lošta “Našlaitė”. 
Lošėjų pavardės iškraipy
tos. Dalyvavo lošime ne 
Lukošius, bet Lukoševičius 
Juozas ir panelė Puišiūtė. 
Kaslink paties lošimo atliki
mo, tai B. J. B. irgi rašo ne
tiesą. Savo rolėse atsižy
mėjo Belzėnas ir Aldona.

B. J. B. sako, kad J. Genai- 
tis ir M. Maselskas lošė pras
tai Maikio ir tėvo dialogą. 
Bet tai netiesa. Aš tėmijau 
žodžius pačiame “Keleivyje” 
ir jokių suklydimų nema
čiau. Beto, jiems publika 
rankoms plojo. Reiškia, pa
tiko.

Sokoma, kad Puišiu tei 
deklamacijos pavyko. Aš 
pasakysiu, kad ji tik kelis žo
džius pratarė. Man rodosi, 
kad ir Biliūnui nepavyko 
deklamacija.

Ten buvęs.
Nuo red. Redakcija ne

gali sužinoti, kaip ten buvo 
su tuo koncertu ir teatru. 
Todėl padėjome dvi viena ki
tai priešingas žinutes. Te
sprendžia patįs So. Omaha 
lietuviai, keno teisybė. Dau
giau diskusijų nebus. Laiškas j Redakciją

ORAKULO PATARIMAI
Klausimas. Gerbiamas O- 

rakule! Męs N. Abingtono 
lietuviai, turime nei šiokį, 
nei tokį žmogų, t. y., nei len
ką, nei lietuvį. Bet jis vi
siems lygiai kenkia apšvie- 
tos darbe. Taigi, męs jį nu
tarėme perkrikštyt, bet ne
žinome, kokį vardą duoti. Ar 
nebūtumėt toki geri, paskir
ti jam vardą? Jis yra šven- 
takupriškų pažiūrų žmoge
lis.

KrfKšto tėvas.

Prakalbos.
Lowell, Mass. 25 d. sau

sio “Aušros Vartų” draugi
jai kalbėjo Ramanauskai iš 
Lawrence’o ir Z. Jankaus
kas. Ramanauskas dau
giausia kalbėjo apie biznį. 
Bent jau gėdą turėtų amži
nai savo kromelį girti.

Publikos buvo mažai. Dau
giausia tiko dainos.

Norwood, Mass. 25 d. sau
sio lietuviai socijalistai, su
sidėję su finais, parengė 
prakalbas paminėjimui kru
vino nedėldienio. Lietuviš
kai kalbėjo L. Pruseika.

Atsakymas. All right. O- 
rakulas visiems patarnauja 
dykai, tat ir jums neatsisa
kys patarnauti. Jėigu tas 
žmogus yra toks atžagarei
vis, tai ir vardas jam tiktų 
Vėžys, kaipo atžagariai ei
nančio gyvūno.

Krikšto ceremonijas atli
kite sekančiai: iškirskite ant 
upės ar ežero lede skylę Re
ketę) ir tą balvoną paimkite 
už ausų ir tris kartus įkiški
te į vandenį. Tik stipriai lai
kykite, kad kartais jo ausys 
neišsprūstų iš rankų ir jį ne
labasis nenuneštų po ledu. 
Tada visas jūsų triūsas nuei
tų velniop.

Jeigu tas negelbės, tai 
praneškite, o Orakulas duos 
kitokį patarimą.

Apie DeKalb, Ill.
Čia viso randasi net G 

draugijos, po užvardžiais: 
Šv. Petro ir Povylo dr-ja, 
Su si v. Liet. A. kuopa, TMD. 
kuopa, Liet. Ukėsų kliubas, 
LSS. kuopa ir Scenos Mylė
tojų draugija. Iš paminėtų 
yra seniausia ir turtingiau
sia Šv. Petro ir Povylo dr- 
-ja, ji turi suvirš 100 narių ir 
jeigu būtų klausimas, kodėl 
kitos draugijos nėra taip 
turtingos, kaip ta, tai leng
vai galima atsakyti, kad ki
tos to padaryti negali. Pa
kol ta draugija vadinsis tuo 
vardu ir, pakol laikysis tos 
taktikos — ji visados bus 
turtingesnė už kitas, 
mat, kame dalykas.

Nors lietuvių yra jau pu
sėtinas būrelis, betgi ne visi 
prie visko linkę. Kada bile 
katra iš draugijų parengia 
pasilinksminimo vakarėlius, 
tai susirenka vos tik keletas 
desėtkų, vadinamų ukvat- 
ninkais, o didžiuma liekasi 
namie ražančiaus ar karun- 
kų kalbėti. Todėl iš taip 
mažai atsilankiusios publi
kos draugija negali ką daug 
pelnyti.

Su Šv. Petro ir Povylo 
draugija kas kita. Ji kiek
vieną gavėnę parsikviečia 
“kunigaucką”, arba geriau 
pasakius perkūną, o tas pa
daro geseftą, Išnaikina prie 
jo einantiems-' paprastas ir 
smertelnas nuodėmes ir tt.

Jis už sayo tokį“ šventą” 
darbą pasiirta apie $50.00. 
Vietinis aibių klebonas, už 
pritrypimą bažnyčios taipgi

”-*ia apie tiek, o ir draugi- 
nlra JR100,

pasakius perkūną, o ta; 
daro geseftą, Išnaikina 

ir nnnrfiRt
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J. Šliupo prakalba 
New Havene. ■

New Haven, Conn. Nei 
šis, nei tas čia išėjo su p.Šliu
po prakalbomis. Prakalbas 
jam surengė tautininkai, bet 
po vardu socijalistų kuopos. 
Kuopos nariai apie tai nieko 
nežinojo. Tą viską padarė 
tūlas saliunininkas, kuris 
kasžin kodėl priguli prie 
kuopos. Ir apgarsinimus 
tik viena diena prieš prakal
bas paskleidė, kad kopiečiai 
negalėtų užkenkti tam ‘džia- 
bui’.

Kas sakyt apie jo prakal
bą? Jau šimtą kartų jis 
kalba ant temos apie Lietu
vos kunigaikščius, girdamas 
juos. Sako, girdi, lietuviai 
pastos tokiais, kokiais prieš 
tūkstantį metų buvo. Kuni
gus išgyrė už aukas ‘Saulės’ 
ir “tautos namams”.

Socijalistus išplūdo, kaip 
tik mokėjo jo filozofiška bur
na. Kvietė lietuvius eiti į u- 
niversitetus (o ar daugelis 
tą gali padaryti?), užsiimt 
bizniais (net saliūnais). So
cijalistai veda žmoniją į pra
žūtį, skelbdami klesų kovą. 
Darbininkai turi būti prie
lankus darbdaviams (visai 
jau senis nusmuko!). Išgy
rė automobilių karalių For
dą (apie jo veidmainystę ra
šė “Laisvė” ir “Pirmyn”). 
Šliupas tvirtina, kad Fordas 
rojų ant žemės padarys! Su
prantama, jisai davė vėjo ir 
socijalistų laikraštijai.

Abelnai, kalboj visai ne
buvo liogikos. Liepė žmo
nėms negirtuokliauti, o čia- 
pat įsakė varyti biznį saliū- 
nuose. Bažnyčia prapultis, 
o kunigai didvyriai. Socija- 
lizmas sykį geras — kitą sy
kį fantazija. Klesų kova — 
prapultis, o tautų kova — 
progresas.

Ant užklausimų nenorėjo 
duoti atsakymų. Tik pra- 
niurnėjo ant užklausimo a- 
pie tautų kovą, jog tautiškos 
kovos tokios nesiranda, ko
kia yra Philadelphijoj.

Klausimas. Duodu žino
ti, kad aš apsivedžiau (o kas 
man darbo, kad tu apsive
dei? Orak.) ir man kunigas 
pasakė: dabar iš jūs dviejų 
pasidarė vienas kūnas ir vie
na dūšia. Aš tam tikėjau, 
nes, kartais, jaučiausi, kad 
esu vienam kūne (kunigas 
žino, ką sakąs. Orak.). Bet 
už trijų mėnesių po šliūbui 
mano kūno dalis atsiskyrė ir 
pabėgo su burdingieriu. Tai
gi, pasakykite dabar man — 
pas katrą iš mudviejų dūšia 
pasiliko?

Jaunavedys.
Atsakymas. Čion

Orakulo galva 
Klausimą gali išrišti 
nia Ramanauskienė. Oi 
lui atrodo taip: kad jūsų 
antra pusė prilipo prie bur- 
dingieriaus, tai jūs nueikite 
pas tą kunigą, kuris judu 
suvinčiavojo ir pasisavinki
te jo antrą pusę, t. y., jo gas- 
padinę ir bus viskas all 
right! 9999.

“Laisvės” N7 yra kores
pondencija iš Sioux Sity, po 
kuria pasirašo Kipšas iš Pa- 
kapio.

Aš pasipiktinęs tuomi pa
naudojimu mano pseudoni
mo, kurį aš jau vartoju nuo 
daugelio metų. Aš ir Didžio
sios Lietuvos laikraščiuose 
esu bendradarbiavęs po tuo
mi pseudonimu.

Geistina, kad korespon
dentas nesinaudotų sveti
mais pseudonimais.

Kipšas iš Pakapio.

Philadelphijos Lietuvių 
Atydai.

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

mų, nupiešianti Lietuvos kaimiečių 
gyvenimą, bus statoma ant scenos 
spėkomis LSS 1-mos kuopos, Subatoa 
vakare,. 7 vasario (February), 19U, 
svetainėj Mercantile Hall, 849—851 
N. Franklin st., Philadelphia, Pa.

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

Komitetas.

1112 West 35th St. Chicago, III

VIENATINIS BANKAI BRIDGEPORTE 
PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.

Kiekvienas apgarsinimas šaukia: "mano biznis geriausias!” 
Kvaili tiki apgarsinimams be darodymy.

Štai kodėl mūs ii bankas yra geras:
Yra po kontrole valdžios.
Turi Kapitalo 250,000,00 dolerių (bondsas saugumo}.
Suvienytų Valstijų Rėdąs čia laiko pačto bankų pinigus.
Milijonieriai Stock Y ardų yra atsakomingi ui ta&W. .
Mandagiai, tvarkiai, padoriai ir rūpestingai viwtas atMekama. a' y

Valstybinis bankas yra vien atsakanti vieti protaujantiems BtMŠnmto
laikymui savo pinigų,

■ ' ' ‘.V '

fe Valandos:



AISVS

VlETlNESjlNIOS.
Hyde Parko lietuvių koo

peracijai klojasi gerai. Ižde 
jau turi arti 1000 dolerių. 
Jau paimta vieta krautuvei. 
Tuoj bus atidaryta valgomų 
daiktu krautuvė.

Linkime Hyde Parko koo
peracijai geros kloties.

Girdėjome, kad ten reika- 
' lingas geras bučeris.

30 d. sausio lietuvių sve
tainėje atsibuvo kriaučių ba
lius. Jį surengė 149 skyrius 
U. G. W. of A.

Ant baliaus susirinko gra
žios publikos. Kaip tyčia, 
tų vakarų ponai patriotai 
surengė kokių tai paskaitą, 
kur kaip žirniais į siena bėrė 
vienas monotoniškas ir nuo
bodžiausias pasakotojas.

Linkėtina kriaučiams ir 
ant toliaus šį bei tų surengti.

Išvažiuojant J. Neviackui 
iš So. Bostono, prezidentu D. 
L. K. Vytauto draugijos lie
kasi Napoleonas Januška.

Linkime naujam preziden
tui tvirtai laikyti savo ran
kose vairų mūsų didžiosios 
ir didelius nuopelnus turin
čios DLK. Vytauto dr-jos.

Daugelis iš lietuvių girdė
jo apie lenkų “galijotą” 
Zbyszko. Dabar Bostonan 
atvyksta jo jaunasai brolis 
Vladas. Jisai čia eis imties 
su kitais drūtuoliais.

1 d. vasario L. Ukėsų kliu- 
bas parengė prakalbas, tur
būt, agitacijai už draugiją. 
Kalbėtojai gailinosi, kad 
draugija' taip mažai narių 
teturi. Hm... hm. Dar 
daugiau tokių prakalbų, tai 
dar mažiau bus narių. Apie 
šios dienos Suvienytų Vals
tijų politiką ir kaip j ją žiū
rėti lietuviams, darbinin
kams absoliutiškai nieko ne
buvo pasakyta. Augštinta 
tiktai typas politikieriaus, 
kuris gauna šiltą vietelę 
(taip stačiai ir pasakyta!) .

Tat ponai patriotai: ura 
vardan šiltu vietelių! Visko 

ki: Gedimino narsy- 
joro malones, Tamo- 

. patepimo, Sąjungos 
šmeižimo — iš to visko išei
na košeliena.

Su kitais kalbėtojais tiek 
to. Bet jeigu ponas Jan
kauskas dar priguli prie Są
jungos, tai jis, veikiausia už
miršo, kad yra duris išeiti 
laukan.- Ten buvęs.

Jau bus trįs savaitės, kaip 
prapuolė Eleonora Arlin, 
Brookline mergina. Jieško- 
ma jos uoliausia. Šiomis die
nomis pasileido jos jieškoti 
apie tūkstantis Bostono ‘boy 
scoutų’. Vienok neranda..

Policmanas Charles Mi
ller, kuris pereitame birželio 
mėnesyje užmušė P. Shea — 
išteisintas.

Argi galėjo būt kitaip?

Iškilmingas Pašventini
mas šv. Juozapo Lietuvių 
Bažnyčios po num. 492 E. 
7-th St., So. Boston, Mass, 
atsibus’ateinančių nedėlią, 8 
vasario (February) 1914 m., 
10 vai. ryte. Pašventinime 
dalyvaus lietuviški kunigai 
ir iš kitų parapijų.

Tų pačių dienų, apie 3-čią 
vai. po pietų bus iškilmingas 
pašventinimas stacijų ir 
bus suteikiami dideli atlai
dai, koki yra duodami Jeru- 
zolimo stacijoms. Tas vis
kas yra iš prisakymo Jo 
Eminencijos Bostono kardi
nolo daryti klebonui kunigui 
Griciui.

LSS. 207 kuopa rengia a- 
gitatyvišką savaitę:

8 d. vasario atsibus pra
kalbos, 11 d. — paskaita, 13 
d. — paskaita ir teatras (bus 
perstatyta “Salemono sap
nas”) 15 vas. vėl didžiausios 
prakalbos.

Ta agitacijas bus pavary
ta dėl davimo tikro suprati
mo apie socijalizmą plačiau
sioms žmonių minioms. 
Įžanga visiems veltui. Pra
kalbos prasidės 7:30 vakare.

Komitetas.

Nepraleiskite neperskaitę!
Kas prisius $4.00, tas gaus ant me

tų “Laisvę”, “Pirmyn” ir juokų laik
raštį “Šakę.”

“Lasve” kainuoja metams $2.00, 
“Pirmyn” — $1.50, “šakė”—$1.00.

Norėdamas praplatinti viršminėtus 
laikraščius, užrašau juos tik už $4.00.

Pinigus siųskite ^iuo adresu:
A. Jodelis, (U)

645 W. 14-th Pl., Chicago, Ill

Turėk Locnų Darbą!
Parsiduoda pigiai 2 lietuviškos 

spaustuvės. Galima pirkti ir dalimis, 
kaip tai mašinas, raides ir tt. Galima 
persikelti jsavo miestą arba čia ant 
vietos varyti pradėtą darbą. Parduodu 
ant išmokeščio. Norintieji pirkti, pra
neškite kiek galėsite išsyk įnešti.

George Baronas,
General Delivery, McKees Rocks, Pa.

PASISKUBINKITE!
Parsiduoda Grosernia ir 3 ruimai. 

Biznis uždėtas 6 metai atgal. Turi bū
ti greitai parduotas. Gera proga. At
sišaukite ant šio adreso:

158 — 6-th St., So. Boston, Mass.

So. Bostone greitai atsi
vers mokykla ant gryno oro. 
Joje galės mokinties 35 mo
kiniai, kurie turės specija- 
liškus, idant nesušaltų, rū
bus.

Atpigo

LAIVAKORTES
Tik 23 dol. į Europą.

Pirkit pas

GEORGE BARTASZIŲ

261 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

, arba

558 W. Broome St., 
New York, N. Y.

Linksmiausi šokiai su pamargi- 
nimais.

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 atsilankyti, nes pelnas yra skiria
mas ant Tautiško namo So. Bostone. 
0( Su guodone Komitetas.

Ekstra susirinkimas LSS. 
207 kuopos ątsibus utarnin- 
ke, 3 d. vasario (Febr.), 1914 
m. “Laisvės” Redakcijoj, 8 
vai. vakare. Visi draugai 
būtinai privalo atsilankyti.

Komitetas.

• Ant randos.
Išsirandavoja 4 rūmai už $10.00 ant 

mėnesio, 3 rūmai už $9.( 0. Rūmai ant 
C st. Klauskite Janitoriaus ant 243 C 
st. 1-mo fl. Taipgi išsirandavoja 4 rū
mai ant 25 35 West Second st. už 
$10.50; 2 rūmai - $1.25. Klauskit pas 
janitor.

SENI VYNAI IR TYRI LIKIERIAI

RINKINYS No. 5.

u

1. 
L 
L
1.

bonka X X X X Golden Rugines Degtinės 
Cagnac Brendės 
Višniuvkos 
Oręndžių Vyno

4 pilnos kvortos vertes ant $3 50

Specijališkas Rinkinys del šio menesio

Rinkinys No. 8 
i. 
i. 
i.

Viskas už

$1.99
Viskas už ,

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

4 pflnoa kvortoj vertes ant $3.00
Sitis gėrimai yra geri ir parsiduoda pigiai. Mus mo’to:XJreitas parda 

▼iflBMBO mažu uždarbiu. Užsakymą išsiunčiame tuoj aus, kaip tik gaunam
IMPORTUOTOJAU IR DAUGU
MOJE LIK1ER1Ų PARDAVĖJAI

BOSTON, MASS.
m į

Geresnes progos jau 
nebus!

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

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

Čia jiaduodu laivakorčių kainas: 
Iš Tilžės per Roterdamą iki

Bostonui ........................... $44.59
Iš Tilžės per Angliją iki Bos

tonui ........................... $37.10
Iš Libavos iki Bostonui........ $36.75
Iš Tilžės per Hamburg iki

Bostonui.......... /................ $37.10
Iš Tilžės per Antverp iki

Bostonui ............................. $56.39
Iš Tilžės per Bremą 6 paros

didmariu ........................... $54.19
Toliau gyvenanti klauskite laiva

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

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

arba
558 Broome St., New York.

* 
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c)
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Telephone So. Boston. 845 M * 

DR. F. MATuLaITS g 
405 Broadway

SO. BOSTON, MASS, g 
Valandos: Q

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

“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............................................... 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................................................. 15 c.

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

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

“KAS IŠGANYS LIĄUDI.” .... 50c. 

“GIEDROS KALENDORIUS.” 15c. 

“SOČI J A L DEMOK RAT Ų MOKS LO 
....PAMATAI” .......................... 20c.

“MEILĖS KARŠTLIGĖ”.............. 20ę.

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

ŽENYBA ir žmogaus gyvenimo siek. 10c

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

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

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

Nauji Laiškai

Lietuvių Tautiškam Name

SPAUSTUVE LAIVAKORČIŲ

■ r

turinio.

Parduodu laivakortes ir siunčiu pinigus. 
Jeigu kas neturi užtektinai pinigų iš
pirkti laivakortę, tai aš duodu ant iš- 
mokesčio. 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

W. J. I^KTKOJN
664 No. Main St., Montello, Mass.

Naujos Mados
GRAMAFO.NAI

VICTOR MAŠINOS
Nepailsit geresnės progos, kaip dabar atiduodu

$15 vertės mašiną atiduoda tik už $13

Aš užlaikau Columbios gramofonus su lietuviš
komis dainomis. kurias išrieda labai gražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainele. Re
kordai yra padaryti stipriai ir Kali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.
, JeiKU norite turėti irerą «ramafona, tai tun.iaus 
rašykit pas mane, o aš jums prisjįatysiu greitu 
laiku už piginusia kaina. Jeigu nori mano katalio- 
go, tai atsiuskit štampu už 2e., aš nusiusiu jumis 
didelį puiku katalogą, kuriame rasit visokiu ma
šinų su trubomis ir b® trubu.

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

Kreipkitės šiuo adresu:

CHARLEY GRANECKAS,
28 Essex st., Athol, Mass

BALIUS! LINKSMAS BALIUS!
Rengia L. S. S. 144 kuopa

Atsibus Suba toj, 7 Vasario February! 1914
Svetainėj po numeriu 68 River St., HAVERHILL, MASS.

---------- Prasidės 7:30 vai. vakare.-----------
Tai bus gražiausias balius. Bus lekiojanti krasa su dovanomis 

ir kitokį pamarginimai. Meldžiame atsilankyti. KOMITETAS.

GEROS KINYGOSi • 

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

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

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

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c 
Pinigus siuskit pačios ženkleliais šiuo udresu.

J. STROPUS
6 Lori.ix St., So. Boston, Mass.

ysai Dykai Del Viru
;ra stebuklinga 
it.iis, suprastais

ta yra tvk del vyru.

j r J. 
rJvp:: 
t: .A a

a

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

Taigi pasiskubinkit su už
sakymais.

Viršminėti laiškai yra 
gaunami “Laisves” krautu 
veje.
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'I el 'phone

WILLIAM U

I incus I

HOWARD

?15 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Uam<" A.’. m 
nek< kiu j 
žemiau s j

patrotitu t-typnbe,pučkus 
jronnt avima, patrotitu 
tu ir pūsles ligas, rtima- 
i, naujai Įgautas lygas, 
gal būti iš^idoiuas'sava 
iabai pygjai.
palakia jums kodėl jus 

isigyditi.^ Knyga ta yra 
iuoti k< žnas vedės arba 

a yra parasita par Daktaia, 
ca tyrinejmu tu, specijalisku 
:yga yrą siustą vysai dykai, 
žpeč tita konverta. Nesiusk 
ė- k sava varda, ir adresa ant 

• :n, katrų siusk mums šendena.
DYK.AJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.

DR. JOS. LISTER CO , L £C6 22 Fifth A.enue. Chicago: .
Godotinas Tami ta: Pairai Tamis-tos prižirticjma, afi noriečjau 

joR Tainista pri-siu.- tumei tnan vyeai dykai včna jusu knyga del vyru.

A<1 resns Steitas

Tai žodžiai paviiį žmonhį iŠgjdytiį nuo 
visoi.iu ligip

Kaip jokios liekarstos ir tįsoki daktarai 
negalėjo pagelbėti, lai jas manę išgydet.

Mi'suir!''!. >:?\i. Gyduolių
guht g'H’l.kc!;' u-; iįk pasauly j varto
jamos. C... t i ė;a!;iui per laiš-

t /'įlinkas

Garbingas Daktare! Jųsų būdas gy
dymo ir liekarstos labai geros, kad ma
no moteris net per tris mėnesius .sirgus 
ant vidurių skaudėjimo, po krutino, gal
vos, didžio nusilpnėjimo ant sveikatos 
ir balt jų tekėjimo, kurios ikšiol niekas 
nepalaikė išgydyti, o kaip J tisų prisiųs
tas Jiokarstas suvanojo, tad ta|X> Visai 
sveika ir daugiau liga neatsinaujina. 
Už lokį tikrą mokslišką ir pasekminga 
gydymą visiems Tomistų vardg ap
skelbiu* Tu esi geriausias prietelis.

Pasiliekamo dėkingi.
Klemensas ir Ona Stcfonavičiai, 
1113 Brymnower, Ncranton, Fa.

f Akušerka
Pabaigusi kursų Womans Medical 

College, Baltimore, Aid.
PaSekinimtai atlieka savo darbų prie 

Ivmo, taipgi suteikia visokias rudas' ir 
pageliai invairio.-o r.-otci u ligose.

6 Loring st., 
’•»*'• erti t? ir7t»i stH.

« •ri“gimti 
jį patfduii iiivuirio."

| F. Stropiems

v
§5

’MO.SiCi estefr ■ 2 ? r».i? i»c> <2 *

Važiuokite į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA

Tiesiog iš Bostono už pigiausių kuinų ir 
didžiausiais laivais, ant kurių yra ge
riausi* patarnavimas. Laivai išplaukia 
regulįariškai iš Charlestown’o (dalis 
Bostono). Atsikvieskite savo gimines 
ir draugus iš senos tėvynės ir išpirkite 
laivakortes ant White Star Linijos. Dėl 
platesnių žinių kreipkitės į šias agentū
ras:
Kompanijos Of tisas, 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

, DIDELE sąkrova
Visokių lietuviškų,polskų ir rusų knygų, 
laiškams popietų, tikrų trejankų,geriau
sių britvų, puikų biznieriams kalendo
rių, laikrodėlių, retežėlių, žiedų, špilkų 
ir kitų auksinių daiktų. Reikalingi agen
tai. Kny gu kataliogą siunčiam gavus 
už 2c. štampą. (t'l-OZ 3)

F. MILAŠAUSKAS
25 Second St., So. Boston, Mass. 
---------------- f----------- .III u , ......

Muzikos; Mokykla. .
Panedėliais, s^redomis ir pStnyčio- 

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, Trhmbon, Sixapo- 
ne. Droom ir Composed musik.

Mokytojas A.' M. Grubb, D. T 
Vytauto Beno,

1210 S. Broad St, Philadelphia, Pa 
tr. n 
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' Serganti netrotykit laiko ir pirigų.bet ‘icsi.'.g 
t kreipkitės ypališkai arba l '.išku prie d iktai o 
( Stankaus, o apturėsite tikrą ir teisingą gydy- 
) mą. Atmink skaitytojau, jog Dr. Šiai kits yra 
) baigęs didesnį daktarišką mokslą, kaip t;'i: po 
) užbaigimui medicinos mokslo G A RSI A ,V E 
! STEiTAVIŠKAME UNIVERSITETE, važia- 
) vo mokintis į POST GRADUATE MEDICI- 
INOS MOK YKI.Ą, katra yra ilidžiaiisia 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 pohošpilalių dispenseres dienomis ir na
ktimis. Dabar keli metai kaip Dr. Stankus 
įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ 
mieste Philadclpbijos dčl gydymo visokių li
gų. Atvažiuojanti iš toliaus g:.Ii pasilikti tie
siog jo SANATORIJOJE dčl gydymo.

C3T GYDO JLIGAS
) Nuo skaudėjimo strėnų,sąnarių rankų ir ko- 
! jų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reu- 
{ matizmo. Nuo visokių krtuijo ligų, užkrečia. 
} mų ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų ant 
) veido ir kūno, užkietėjimą ir nedirbimą v idu- i 
) rių, niežėjimą skuros, dedervinių, slinkimą i 

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 abclną nusilpnėjimą. Visokias , 
moterų ligas: nereguliariškas mėnesines,skau- 
dėjimą strėnų ir paširdžių. Visokias vyriškas 
ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą, j 
Gydo ligas su licįcarstomis kokios tiktai yra 
ant svieto. Ligas, 
iiekars mis ir pc
tų — daro visokia < operacijas. Turi savo loc- 
nas, naujausio budo elektriškas mašinas dėl ; 
JydyraQ.lv egzariinavimo, su pagelba kurių ;

kurias negalima išgydyti su 1 
reikalavimui pačių pacijen- <‘

visą žmogaus kūnų.
ėkavonlų už išgydymą nuo 
iuoles siunčia toliau į kitus 
liūs Amerikoje, Kanadoje, 
s šalis. Visuomet kreipki-

galima pe.
Turi šim 

visokių lig.t. 
miestus ir i 
Anglijoje ir į 
tęs ypatiškaiarb^laišku ant tikro adreso taip: l

Dr. Imtas Stankus
I St., Philadelphia, Pa.

DU. „
*

lizino,
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Ad. RICH7FR & C0., 215 Pear! st. Hew York.

Sjde

LOŠĖJAMS
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 
męs parūpinsime. Atsaky
mui visada įdėkit 2 c, stam-

Kaip nieks neįstengė, tai Ph. M. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laike! 
Malonus Tamista! Kati išlydei kosėjimą, skropliavima ir sunkuma ant 
krutinės pasekmingai, teip lygiai tik Jus įstengiate išgydyti, nuo ligos iš- 
bei imo ant. odos spuogais ir niežėjimo; kii i gy dytojai per du metu nesura
do pagelbės. Už jūsų teip gma gydymą ir teisingas liekarslas siunčiu šim- 

uodone, A. (htlmanas, Box 36, Bonne Terre, Mo. 
„ KLIMAS, 55 Ellsworth St., Worcester, Mass. 
U'.’, B •swell, Pa.; Mr. J. TYMUZUKAS, 306 Cento 
>ati irydytr nno visokių paslaptingų ligų, kurių

ia icii t n aciu. bu
Nemažiau dėkingi:

Mr. M. KoLIAtiA. Bo

|S1 i f'.M VklT, kad slaptybės ligų saugiai užlaikoma, visada.
Phll. M. Klinikas, tn.-i n.-t kelis PROI ESIONALIŠKUS DAKTA RUS. kurie greitam 

ta Uit' palaiko scruanticins p.-tcelbč ’ i tod< 1, kati k-v.l > išsyk, o nedaro cx pora meti tų ant sergu u- 
čių. Vyriausin.5 Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, ta t medaliu apdovanotas To
kiam jau tik s«lima tik'li.

ifj PrivatiškcJ LA15ARATOR1JOJ Pit. M. Kliniko, atsi?.iukiisicins sutaiso kiekvienam 
Im h-karstas iš avie,' ų uvariintiiotų m'ilili iiiant ,s.-ni tusių ir naujausių Išradimų, kuriuos

i:l. m

luo

ne.
tniisl.'i n

KAD ESI NESVEIKAS, IR LALMINGU, kuJHstsHankyk 
o'sveikumus lietus iškoje kaibojo Itas kenkia. 
: i i p tuksta ilčiai, kurie jau tiži; ogias i ir dėka- 
i ,..>b jo išgydyti kaip švieži:;* teip Iružslseud- 
.<•. labose, tuma r luošo, krūtinėj, strėnose, gal- 
“ystokraujo, nuo saužagyslės sėklos nubėgi- 
. imo, slo;;os, greito pailsimo, nerviškumo,bal
iau slaptų lytiškų ligų, bin’.ies, kepenų, iulv 
imo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemi- 

yim> bo n pa racijos, bot su liekarstoms, kurios
;. Tclpnt moteris nuo ska . smingŲ mėnesinių Ir kitokių visokių ligų, 
tinimui Žmonių. V\ i t; ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos Ir pagalbos 
da adresuok arba oteik pi šiuo adresu:

THK PHILADELPHIA M. CLINIC 
,UllT STREET, PHILADELPHIA

U-l i.kos

nuo duktitro, vis

9
1117 WALNUT STREET, PHILADELPHIA, PA

VALANDOS: nuo io i; ryi<» nu t po p, Šventadieniais nuo 10 iki 3. Utam. Ir Pėtny 
Clomis nuo 6 iki b Vilk. Rcikalrukit nuo KHmko Oovunal ir skaitykit knytią „Daktaras

me namo. Steponaitis buvo vii r.

Išsivok k Šiandien tiktai 
vieną dolerį, o apturėsi 
Edmundo SteponrJčio raš
tų knygą, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška- 

TŲjy mūsv jaunyjų rašytoją,
kurie duoda mums pradžią grynos lite .;turos s iovei, kuriy visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, v:suomenes sąmones, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų 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. Įleikalaukit 
visur. Reikalaujame agentu kiekvienoje lietuviais apgy ventoje’vietoje. 
Uždarbiu geras. Klauskite apie sąlygas. 

■'’Tg-'".....

TAitS:

JydyraQ.lv



