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AMERIKA
Lietuvis nuteistas ant

• pakorimo.
Waterbury, Conn. Lie

tuvis Motiejus Riktoraitis 
atrastas teisme kaltu nužu
dyme savo žmonos 10 d. geg. 
1913 metų.

Jisai papjovė savo pačią 
britva. Teismas nusprendė, 
jog M. Riktoraitis turi būti 
pakartas 8 d. gegužio šių 
metų.

Greitai pranešime “Lais
vės” skaitytojams daugiau 
žinių apie tai.
Lietuviai socijalistai pro

testuoja prieš policiją.
Elizabeth, N. J. Liet, so

cijalistų 147 kuopa, susidė
jusi su anglais, ant 8 d. vasa
rio rengia didžiausį protesto 
mitingą prieš bjaurų pasiel
gimą Elizabetho policijos.

Prakalbos atsibus 2 vai. 
po pietų, svetainėje ant Cor
ner Marshal, High and Se
venth sts. Lietuviškai kal
bės J. Šukys.

“Laisvei” atsiųstoj prok
lamacijoj skaitome: “Kaip 
atmenat, pereitą nedėlią, 
žvėriška policija atėjo į mū
sų rarmj susirinkimą ir, gi
liai pasmerkdama lietuvių 
darbininkų klesą, sulaužy
dama Su v. Valst. įstatymus 
ir pamindama mūsų žmogiš
kas teises, išblaškė ir išvaikė 
mus, lyginai gyvulius...”

Todėl Elizabetho lietuviai 
darbininkai! Apginkite sa
vo žmogiškas teises.
Wilsonas pavelijo gabenti 

ginklus Mexikon.
Washington, 5 ęl. vasario. 

Prezidentas Wilsonas panai
kino uždraudimą gabenti 
ginklus į Mexiką. Tatai at
neš didžiausią naudą sukilė
liams. Jie sako, kad dabar 
tyrono Huertos dienos jau 
suskaitytos. Ypač džiau
giasi generolas Villa, kuris 
vadina Wilsono parėdymą 
teisybės aktu.

• Kaip tik Wilsonas panai
kino “ragatką” — tuoj ga
lybės ginklų pradėta siųsti 
iš Suvienytų Valstijų į 
Mexiką.

New Orleane nupirkta 
ginklų, kurių pakaks dėl ka- 
riumenės iš 15,000. New Or
leano ginklų krautuvėse pri
trūko net tavorų.

Taigi, Mexikoj gali kilti 
vėl didžiausios audros.

Revoliucija Brazilijoj.
Pietinė Amerika, tai šalis 

amžinų revoliucijų. Dabar 
atėjo ir Brazilijos eilė. Kaip 
pranešama iš Rio de Janei
ro, revoliucijos liepsna apė
mė keturias provincijas. 
Jos atsisakė klausyti cent- 
rališkos valdžios ir, atsimetę 
nuo jos, įkūrė savo valdžią.
Pramonės stovis pereitoj 

savaitėj.
Pastarosios savaitės rapor

tas firmos R. G. Dun ir ( o. 
iš New York skelbia, jog 
pramonės ii’ prekybos stovis 
nedaug ką pagerėjo. Jeigu 
kur ir pasitaisė reikalai, tai 
visupirm plieno išdirbystėje. 
Iš kitur beateina taip gerų 
žinių.

Bankrūtijimų pereitoj sa
vaitėj buvo 456,užpereitoj gi 
493.

Prieš metus toj pačioj sa
vaitėj bankrūtijimų buvo 
350. * 

Bedieviški teatrai.
Vasario pradžioje turi pa

sirodyti surašąs visų bedie
viškų teatrališkų perstaty
mų. Tą surašą pagamins

katalikų bažnyčios vyriau
sybė. Jeigu kuris dievobai
mingas katalikas nepaklau
sys uždraudimo, jisai papil
dys didelę nuodėjnę.
Buvęs Persijos šachas at

važiuoja pas mus.
Amerikon mėgsta atsiba- 

adoti kurūnuotos “asabos” 
iš Europos ir Azijos. Dabar 
Amerikon pasirengęs yra 
atkeliauti buvęs Persijos ša
chas, tyronas Mahometas 
Ali.

Mainierių konvencija 
pasibaigė.

Indianapoly jau pasibaigė 
24 konvencija United Mi
ners Workers. Sekanti kon
vencija atsibus už dviejų 
metų St. Louis, Mo.

Mainierių unija reikalau
ja pakėlimo mainieriams al
gų. Vieniems ant 5, kitiems 
ant 10 procentų.
300 merginų darbininkių 

keliauja pas Wilsona.
Delegacija iš 300 darbi- 

ninkių-unijisčių, reprezen- 
tatorių daugelio tūkstančių 
merginų iš Mass., Conn, ir 
Mew Yorko valstijų, nuva
žiavo į Washingtoną pas 
orezidentą pareikalauti bal
savimo teisių.

Wilsonas priėmė jas šal
dai. Jisai joms nieko nepri
žadėjo, pasistengdamas visą 
bėdą nuversti ant demokra
tų partijos.

Arkliai, išbuvo kalė j ime
20 metų.

Lafayette, Ind. Wilbur 
Moore nubaustas $200 ir 30 
dienų kalėjimo už bjaurų el
gimąsi su gyvuliais.

Dalykas buvo tame: prieš 
20 metų pasibaidė arkliai, 
kinkyti vežime, kuriame 

važiavo jo tėvas. Tėvas ta
po užmuštas. Tuomet sū
nus, keršydamas arkliams, 
uždarė juos tvartan-kalėji- 
man ir laikė 20 metų.

Gyvulių globojimo draugi
ja atrado tuos arklius bai
siausiame padėjime.

Expresu kompanijoms 
nesiseka.

New Yorko expresu kom
panijos paleido iš darbo 
5,000 darbininkų. Jos sako, 
kad reikia taupyti pinigus, 
nes ateina blogi laikai. Y- 
pač užkenkė expresu kom
panijoms siuntinėjimas 
daiktų per pačtą.

Sukilimas Peru.
Pietinės Amerikos repu- 

blikoj Peru vėl sukilimas. 
Prie sukilusių revoliucijo- 
nierių jau prisidėjo dalis 
kariurnenės. -

Prezidentas suimtas ir vi
sa dabartinė valdžia nuvers-

Lenkai pamini sukilėlius.
Lenkų visuomenė veik vi

suose miestuose Suv. Valsti
jų iškilmingai pagerbia at
mintį žuvusių laike paskuti
nio sukilimo. Suėjo jau 50 
metų nuo laiko tos baisios 
ir taip tragiškai pasibaigu
sios kovos.

Ir vėl seni kiaušiniai.
New York, 4 d. vas. Ir vėl 

Armour and Co. sandėliuose 
atrasta 10 kašių senų kiauši
nių. Kompanija vėl nubau
sta ant $500.00.

Rooseveltas pirko namą.
New York, 4 d. vas. Varg

šas Rooseveltas, skelbiantis 
“lygybės” mokslą, po valiai 
įgyja vis daugiau turtų. Da
bar New Yorke jisai perka 
namą, kurio vertė $45,000.

Mokytojai sustreikavo.
Londonas, 3 d. vasario. — 

Herefordshire distrikte su
streikavo mokytojai 80 mo
kyklų. Jie reikalauja algų 
pakėlimo bent iki $500 į me
tus. Šalę mokyklų stovi pi- 
kietai, kurie saugoja mo
kyklas nuo mokytojų neuni- 
jistų. Dabar jie gauna tik 
$450.

Mokytojų unija šelpia sa
vo streikuojančius narius, 
kiek išgalėdama.

Sužeidė 12 socijalistų.
Berlynas, 2 d. vasario. — 

socijalistų sužeista12
laike didžiosios demonstra
cijos 
Kaip
socijalistai vėl pradėjo 
smarkią kovą, reikalaudami 
visuotino balsavimo.

mieste Brunswick, 
žinoma, dabar Prūsų 

vėl

Dėlei galimos karės su 
Japonais.

E. Dobs, socijalistų kandi
datas ant prezidento, pasa
kė, jog jeigu kada nors bus 
karė su japonais, tai tame 
būsianti kalti kapitalistai, 
kurie varinėja konkurenciją 
ant tarptautiškos rinkos.

Prezidentas Yuanas vei
kia, kaip tyronas.

Prezidentas Yuan-Ghi- 
Kai išvaikė Chinijos parla
mentą. Jisai- pasielgė nei 
kiek neblogiau, kaip kad el
giasi Rusijos caras su dūmą. 
Tuomet jisai Įkūrė provinci- 
onališką tarybą, kurioje bu
vo 50 narių. Tai jau buvo 
tik šešėlis konstitucijinės 
valdžios. Dabar jau eina 
gandas, kad ir provinciona- 
lišką taryba nori išvaikyti.

Taigi, Chinijoj, neišven
giama antra didžioji revo
liucija.
Nesveikas maistas vis ge

resnis, negu jo visai

G. B. Shaw, žinomas Ahg-

žuazinius veikėjus, kurie 
taip rūpinasi apie maisto ty
rumą.

Jisai klausia jų, kodėl a- 
nie nesirūpina, kad daugu
ma žmonių visiškai maisto 
neturi.

Duos pinigų Turkijai.
N u sku i ‘u si T u rki j a j au 

negali jokiu būdu apsieiti be 
paskolų.

Kuopa Amerikos piniguo
čių suteikia Turki jai paskolę 
iš1 $140,000.000. ’ Paskėlė 
bus realizuota Paryžiuje.

Bankrūtijo bankas.
Londone subankrūtijo di

delis bankas Coulon Ber
thoud Co.
Moteris — paveikslų mu- 

zejaus viršininkė.
Dublinas, 4 d. vasario. — 

Tautiškoji Airijos peveiks- 
lų galerija turės savo virši
ninku moterį, Miss Sara 
Rurser.

Politiškas užmušimas.
Kalkutta (Indija). Slap

tos policijos narys, inspek
toriaus pagelbininkas Ho
se, užmuštas pilnoje žmonių 
gatvėje, akivaizdoje šimtų 
liudytojų, iš kurių nei vie
nas nemėgino sulaikyti už- 
mušiką, kurį visgi, po il
gam vijimui, nutvėrė už
muštojo tarnas. Užmuštasis 
žymiai dalyvavo tyrinėjime 
visų neseniai Kalkutoje bu
vusiųjų suokalbių.

Dabar ten policija daro 
kratą pas visus studentus.

žemės drebėjimas.
Algirija (Afrikoj). Neto

li Blidos buvo atjaučiamas 
gana smarkus žemės drebė
jimas. Daug namų suardy
ta. Žmonės, didžiausioje iš
gąstyje, ‘bėgo iš namų.

Vilkai suėdė daug vaikų.
Iš Franci jos praneša, kad 

laike tų baisiausių pūgų, ku
rios siautė po visą Franci ją, 
vilkai apdrasko labai daug 
žmonių. Ypač daug apdras
kyta vaikų. Kuomet vienoj 
vietoj kuopa vaikų grįžo iš 
mokyklos — ant jų užpuolė 
vilkai ir visus sudraskė.

Dabar jau pigos apsisto
jo- ,

Atsiunčia du karės laivu.
Japonijos valdžia nutarė 

atsiųsti du karės laivu, ku
rie turės dalyvauti iškilmėse 
laike atidarymo Panamos 
kanalo.

Užmušė 15 žmonių ir ga
vo amžiną katorgą.

Berlynas, 4 1. vas. Theo- 
dor Wagner, mokytojas, 
kuris pereitą rudenį apjaki- 
me užmušė 15 ypatų ir su
žeidė 16 — nuteistas kater- 
gon ant viso ' nžiaus. Tar
pe 15 užmuš' ąjų, buvo jo 
žmona, 4 vaikai ir 10 sodie
čiu.C

Dar tikisi sugrįžti ant 
trolio.

Londonas, 4 d. vas. Mar
kizas de Several, buvęs Por
tugalijos pirmasai ministe- 
ris, tvirtina, jog buvęs ka
ralius Manuelis dar tikisi 
užkariauti troną.

Vargšas tas bedarbis!
Kalėdos be alkoholio.

Gelsinkių mieste, Suomijoj, 
prieš Kalėdas per penkias 
dienas, vietiniai vyriausybei 
Įsakius, uždarė visus alko
holio sandelius ligi naujų 
metų, taip, kad degtinės 
mylėtojai pasiliko be jos per 
visas Kalėdų šventes. Tok
sai netikėtas įsakymas ne
patiko, žinoma, pardavė
jams ir jie, greit susirinkę, 
nutarė paduoti skundą pro
kurorui, kad jų paruoštos 
šventėms prekes pasiliekan- 
čios neišparduotos, bet pro
kuroras jų skundo ligi Ka
lėdų nesuspėjo išrišti ir to
kiu būdu per šventes girtų 
gatvėse visai nesimatė.

Japonų profesorių strei
kas.

Kioto. Universiteto pro
fesoriai atsisakė toliau skai
tyti lekcijas dėl to, kad į 
universitetus pati valdžia 
pradėjo skirti profesorius ir 
atėmė tiesas patiems rink
tis. Universitetuose užsiė
mimai sustojo.

Jūrininkų maištas.
Atėnai. Rusų Tangaros 

laive pakeliu j į Daniją kilo 
maištas. Trįs girti jūrinin
kai užpuolė ir užgavo kapi
toną. Kiti jūrininkai apgy
nė kapitoną ir suėmė maiš
tininkus. Suimtieji atiduoti 
rusų valdžiai.

Demonstracija.
Tegeranas. Rytą prieš vy

riausiojo iždininko Mornaro 
namus susiriiįkusis pulkas 
taip vadinami; ’ 
rių reikalavo i 
keti prigulinči jiems pen
sijas. Iždinii kui paliepus, 
žandarai tu* jaus demon
strantus išski) ” “"1 ~ ° -

>ensijome-
„aus išmo-

. Į mos naujos ck

RUSIJA
Kalėjimo viršininkas ka

lėjime.
Įdomią žinelę iš Vladikav- 

kazo suteikia laikraštis 
“Dien” N3. Valdininkas 
Merkulovas įteikė prašymą 
Tereko apskrities valdybai, 
kad jį paskirtų kalėjimo vir
šininku mieste Georgijevsk. 
Galų - gale, kai-kuriam lai
kui praslinkus, ir pradėjo 
jo jieškoti, kad įteikus pa
liepimą.

Ir kas gi pasirodė? Nau
jas kalėjimo viršininkas 
patsai sėdi kalėjime. Kas 
čia liko daryti? Juk nesma
gu, kad kalėjimo viršinin
kas patsai sėdi kalėjime, 
kaipo kalinys. Kad išvengus 
šio keblaus padėjimo, nutar
ta naują kalėjimo viršininką 
perkelti į Vladikavkazą 
baigti kalėti.

M. Gorkij Rusijoje.
Pastaruoju laiku pasklido 

kalbos, kad M. Gorkij, pasi
naudodamas manifestu, 
sugrįžęs Rusijon. Tik šiuom 
laiku sužinota, kad M. Gor
kij sugrįžęs Rusijon gruo
džio 31 d., gyvenąs sodžiuje 
ir nenorįs atvykti į miestus, 
kame jį iškilmingai rengiasi 
sutikti.

Daktaras jam pataręs kol 
kas gyventi sodžiuje, kad vėl 
pripratus prie didelių Rusi
jos šalčių.

Suėmė s.-d. atstovą Tu- 
liakovą.

Sausio 6 d. vieno Baltijos 
fabriko darbininko pakasy
nų laiku, buvo suimtas s.-d. c- 7_
atstovas Tuliakovas. Lydin- 
čiųjų minia, kurios skaičius 
siekė 1000 žmonių, uždaina
vo pakasynų dainą. Polici
ja pradėjo skirstyti susirin
kusius. Beleidžiant karstą 
duobėn, atstovas Tuliakavas 
norėjo tarti paskutinį atsi
sveikinimo žodį, bet tuom 
laiku prisiartino prie jo keli 
policistai ir jį suėmė. Nuė
jus j policiją ir pasisakius 
atstovui savo pavardę, jis 
tapo paliuosuotas.

Ligonių maistas.
Jakaterinodaro guberni

joj yra ligoninė, kurioj lai
komi vien tik raupais ser
ganti žmonės. Yra jų ten 
apie 100. Tai didžiai nelai
mingi žmonės — gyvi pūva, 
bet su jais ligoninės užveizė- 
tojai, tarnai ir daktarai la
bai žiauriai apsieidavo, kan
kindavo, badu marindavo 
ir neatskirdavo sveikų vai
kų nuo ligotų tėvų. Kentė 
jie, kentė, šaukėsi pagelbos, 
bet niekas jų negirdėjo. Pa
galios, pritrūko jiems kant
rybės, ir jie tikrą maištą pa
kėlė: išvaikė ligoninės dak
tarus ir tarnus ir, kurie ga
lėjo, pabėgo į Jekaterineda
rą , teisybės jieškoti. Per 
dideli vargą, badaudami, 
plaudami upeliuos savo žaiz
das, atvyko miestan ir čia 
vaikščiojo gatvėmis, kol su
rado, kam pasiskųsti. Miesto 
gydytojus apėmė didžiausia 
baime, visi nuo ligonių bėgo. 
Pagaliaus juos visus susodi
no atskiran vagonan ir nu
gabeno atgal ligoninėn. 
Drauge su jais nuvažiavo ir 
komisija, kuri visą reikalą 
ištirs.

Mirė kalėjime redakto
rius.

28 d. gfjuodžio, 1913 m., 
Peterburgo kalėjime mirė 
darbininkiško . laikraščio 
“Novaj& Rabočaja Gazeta” 

'Varius K» Petrovas,

LIETUVA
Saužudystės.

Marijampolėje nauji me
tai prasidėjo saužudystėmis. 
Jau trįs persiskyrė su šiuo 
pasauliu, įsivarydami sau 
švino kulką: miesto žemsar- 
gių vyresnysis Baltrušaitis 
(lietuvis - pravoslavas), pa
vieto kanceliarijos raštinin
kas Buckevičius ir dar vie
nas valdininkas.

Priežasčių laikraščiai ne
paduoda.

Nežmoniškas darbas.
Obelių valsčiuj (Zarasų 

apskr.) pas ūkininką B. K. 
gyveno pusininkas P. Pusi
ninko žmona laukė kūdikio. 
Ūkininkas, sužinojęs kurį 
vakarą gimdys, sušuko: 
“kad mano trioboj tokių pri
tikimų nebūtų!” Pusinin
kas pradėjo prašyti nevary
ti ir nuėjo pas kaimynus bo
belės prašyti. Išėjus pusi
ninkui, ūkininkas dar la
biau pradėjo plūsti ir liepė 
tuojaus laukan eiti. Gali, 
girdi, eiti tvartan ir ten 
tarp gyvulių gimdyti. Ligo
nė išėjo per duris. Atėjęs 
vyras su bobute ir neradęs 
žmonos, klausia, kame ji 
yra. Ūkininkas, besikeikda
mas, atsakė, nežinąs. - Vy
ras šoko jieškoti ir ilgai be- 
jieškodamas rado tvarte jau 
pagimdžiusią ant pliko 
mėšlo, be kitų pagelbos, di
džiai suvargusią. Ligonė pa
sakė, kad jeigu dar kiek lai
ko niekas nebūtų atėjęs, tai 
pirmiau kūdikį būtų pa
smaugus, o paskui pati sair 
galą būtų pasidarius. \

Komaro dvarai.
Šakiai. Apie Komaro dva

rų darbininkus jau, rodos, 
nekartą mūsų laikraščiai ra
šė. Darbininkai anais lais
vės metais bandė kovoti, 
bandė reikalauti sau geres
nių gyvenimo sąlygų, bet, 
negalėdami iškovoti, daugu
mas jų išvažiavo Amerikon, 
kiti šiaip kur prasišalino. 
Pastaraisiais metais dvaro 
savininkas parsitraukdavo 
darbininkų iš svetur, kurie 
jam gana brangiai atsieida
vo, o darbui suvis netikę. 
Keliais pastaraisiais metais 
Komaro dvarų ūkėje matyti 
buvo didelis apsileidimas, 
nes bulvių, runkelių, linų 
bei kitų augalų dalis net lau
kuose pasilikdavo. Kelios 
dešimtjs margų ir dabar yra 
dar avižų nenupjautų, ir nu
pjautų pasilikusių dirvoje.

Neturėdamas darbinin
kų ir dėl kitų priežasčių, Ko
maras dabar išnuomoja Ša
kių parapijoj daug dvarų.

Ūkių darbininkai.
Eitkūnų apielinkė (Mažo

ji Lietuva). Šioj apielinkėj 
beveik pas kiekvieną ūkinin
ką yra parsisamdę bernai 
Didžiosios Lietuvos lietu
viai, daugiausia jaunuoliai. 
Dauguma jų, tai tie, kurių 
neleido Amerikon dėlei ne
sveikų akių. Kiti vėl čia at
keliavo iš Lietuvos būk tai 
dėl geresnių uždarbių. Bet 
daugiausia jie savo pinigė
lius apmaino ant rudžio ir 
baltakės. Apsišvietusių, tai 
beveik kaip ir nėra, laikraš
čių ir knygų neskaito. Kai 
sueini su tokiais jaunuoliais, 
tai net gaila, kad jie taip gi
liai tamsumoj braido. Kaip 
tai malonu būtų, kad ir šioj 
apielinkėj jaunimas pradėtų 
šviestis. Ypač dabar žiemą, 
vakarai ilgi, reikėtų parsi
gabenti laikraščių, pasiskai
tyti, pasilavinti.

Krata.
Kazluos (Aluntos par.) 

gruodžio 9 d. pas R. Kazlą 
buvo krata.Jieškojo revolve
rio ir kaž-kokių uždraustų 
knygų. Nieko nerado, pa
siėmė tik kelias “L. Ūkinin
ko” knygutes, sakydami, 
kad be cenzūros. r

Suareštuotas gyvų pre
kių pirklys.

Gyvųjų prekių pirklys Du- 
bnikas, pažadėjęs dviem 
mergaitėm Vilniuje Balaki- 
nai ir Chajeckai geras vie^ 
tas Balstogėje, nugabeno 
jas ten ir uždarė paleistuvy
stės namuose. Mergaitėms 
pasisekė ištrūkti ir apie visa 
policijai pranešti. Dubnikas 
suimtas.

žiema.
Skuodo padangėje praė

jusių dviejų savaičių pusnįs 
daugumą žmonių neapsako
mai privargino; sodžiai ir 
kiemai vienas nuo kičo ir 
nuo miestelių buvo kuone 
galutinai atskirti, ir kažin 
kokiai bėdai užklupus nevi- 
sad bebuvo galima artimą 
miestelį pasiekti. Užtai dau
guma užvis smulkiųjų krau- 
tuvninkų beveik subankru- 
tijo. Daugeliui ir Kalėdų 
šventės liūdnai praėjo — y- 
pač vargo žmonėms, nes vi
są mėnesį jokių uždarbių 
beveik niekame nebuvo.

Apvogė bažnyčią.
Aly tai, Trakų pav. Sau

sio 2 d. iš Alytų bažnyčios 
vidurdieny pavogė skarbon- 
ką su aukomis. Vagįs kol 
kas nesusekti.

3 d. Sausio tame pat mies
tely kilo gaisras. Sudegė 
pirkia ir keturi žmonės, ku
rių rasta tik vieni kaulai. 
Spėjama, kad buvo padegta 
tyčiomis.

Šiaulių Goldbergo šeimy
nos užmušėjai suimti.

Pat pirmą dieną Kalėdų, 
4-tą valandą popiet, Šiaulių 
policija suėmė miške Stanis
lovą Jakštą, Vaclovą Mas- 
tavičių ir Krištopą Treigį, 
pavogtą arklį vedant. Visi 
trįs buvo girti, ramiai davė
si policijai suimti ir prisipa
žino, dalyvavę Šiauliuose 
Goldbergo šeimynos nužu
dyme ir apvogime. Atrastas 
pas juos revolveris “Naga
no” sistemos su šešiolika pa
tronų ir kirvis, kuriuo jie 
žmones užmušinėjo. Selez- 
nių šeimyną, Strupeikių so
džiuje, irgi prisipažino, jie 
patįs užmušę.

Mūsų girios.
Plungės, Kauno gub., pir

klys Girš Kleinas padavė 
prašymą leisti jam 1914 m. 
išgabenti į Prūsus vandens 
keliu 20 tūkstančių rąstų ir 
2 tūkstančiu aktainių egli
nių malkų, iš kurių Prūsuo
se bus daroma popierius, 
šiuos visus rąstus ir mal
kas Giršas Kleimas yra pir
kęs nuo Plungės kunigaikš
tienės M. Oginskienės.

Parapija skilo.
Panevėžys, šiomis dieno

mis Panevėžio katalikų pa
rapija išsidalino į dvi dali: į 
seną parapiją, kuri turė
sianti 5 tūkst. parapijonų, 
jai prigulės dešinysis Nevė
žio krantas, ir ši parapija 
vadinsis lietuviška. Naujoji 
gi parapija vadinsis lenkiš
ka ir turėsianti 9 tūkst. gy
ventojų; jai prigulės kairy 
sis Nevėžio krantas.

(Iš “L. Ž.” ir “Vilt”)

I
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baigdavosi dar didesniu anų užmiršta, kad jį dai Tuo tarpu, josios suma O. Ameringer

žingsnis
pražydėjimu. Jų akcijos nuoja vilkas avies kaily. Pa
kildavo, jų pelnas didėjo ir skui dar tas berybis neuž- 
ponai trustininkai juokus Į kentimas lietuvių socijalis- 
krėtė iš Tafto, kaip dabar 
sau juokiasi iš Wilsono.

Taigi, vežimas, kaip stovė-
• Daugelio žmonių akyse 
prezidentas Wilsonas išrodo _ . 
dideliu kovotoju. Neužgin- J°> tebestovi ant vietos! 
darni jo asmenišką padoru- Wilsono administracija, 
mą, netgi pripažindami, jog pradėjusi valdyti su tokiu 
jisai velija gero Suv. Valsti- triukšmu jau eina kelinį 
jų šalies žmonėms, męs betgi Pakalnę, kur, paties Wilsono 
negalime vadinti jį kovoto- žodžiais tariant, vidukely ji 
ju, nors jau dėlei tos papras- susitaikins su trustais.
tos priežasties, kad Wilso- .Bet ar žmonėms bus leng- 
nas yra ne satę-žmogus, bet |viau • 
tik reprezentatorius daugu- ------ - --------------------------
mos demokratų partijos, ku- I ir klp-
ri yra ne kas daugiau, kaip MilUJJao II 
paprasta kapitalistų parti j a. r i L o 1 n i
Pirmutiniai metai WilsonoI ilKalal. 
prezidentavimo pilnai pat
virtina mūsų nuomonę.

Kaip žinome, patapęs pre
zidentu, Wilsonas apskelbė 
visą eilę reformų. Dvi iš tų 
stambiųjų reformų • - muitų 
reforma ir pinigų apyvartos 
reforma jau įkūnytos. Ligi- 
šiol jos dar nepagydė mūsų 
šalies ligii ir vargiai bepagy- 
dys.

Dabar Wilsonas ėmėsi 
naujo darbo. Jisai paskaitė 
kongresui savo pranešimą a- 
pie naują sumanymą, kurio 
tikslu būsianti kova su trus
tais.

. monopolius 
šauksmas, 
atkartojamas ir kuriuo Wil-1 nežino, ko jis nori? Rodosi, 
sonas tariasi atnešiąs Ame- jisai baisus priešas rymiško 
rikai gerovę. klerikalizmo. Jisai prirašė

Paklausykime, ką Wilso- daug knygų, daug straips- 
nas sakė kongresui. Visų- nių, pasakė daug prakalbų 
pirm jisai pasigyrė, kad dvi ir visa tai buvo kryžiaus ka- 
pirmosios reformos buvo ge- .-•e prieš klerikalizmą. Savo 
radėjingos dėl šios šalies ir pastarosiose prakalbose ji- 
dėl biznio. (Pagyrų puodas sai kaltino kunigiją, kad ši 
niekad netaukuotas!) Ka- nepripažįsta evoliucijos 
pitalistai, esą, jau parode mokslo. Daugiau net. Jisai 
morą taikinties su valdžia, pasakė, kad socijalistai per- 
“Priešginybė tarpe valdžios švelniai kovoja su kunigija, 
ir kapitalistų jau pasibaigė. | kuomet pripažįsta religiją 
Valdžia ir pramonininkai 
jau pasirengę susitaikinti 
ant vidurkelio, kad bendro
mis pastangomis suvienyti I tai jau religija nėra privati- 
kapitalistiškus metodus su Iškas dalykas, bet naciona- 
visuomenės nuomone ir įsta
tais”.

Taip sako Wilsonas. 
tėmijo pirmesniąsias Wilso-

Pono Šliupo prakalbos 
New Ilavene, Ansonijoj ir 
Brooklyne turėjo didesnį 
pasisekimą, negu jo straips
niai nelaimingoj ir visų ap
leistoj “Laisvoj Minty.” Tie
sa, paskutinių p. Šliupo pra
kalbų turinys ne kas dau- 
g’iau, kaip kopija to viso, 
ką jisai rašinėja savo visų 
užmirštame magazine ir, 
jeigu prakalbomis vis tik už
siinteresuota, tai’tas parodo, 
jog gyvas žodis tankiau bū
na daug galingesnis, negu 

Kova prieš trustus ir I spausdintas.
— tai tasai Ko nori daktaras Šliupas? 

kuris kasdieną Veikiausia, jisai pats gerai

tų, kaipo išsireiškė savo lai
ku Lizdeika, iš didelio be
dievio paverčia p. Šliupą 
klerikalu. Neveltui dar ne
seniai klerikališkas “Katali
kas” džiaugėsi iš p. Šliupo, 
kad jisai pavirto bizūnu 
dėl “eicilikų”.

Ar smagu p. Šliupui gir
dėti tokius komplementus 
nuo klerikalų?

Čia nebus prošalį paminė
ti, kad kovos ūpas p. Šliupo 
labai tankiai priguli nuo 
užgavimo ar pataikavimo 
jo ypatiškai savy meilei. Pa
dėkime, per šiuos kelis me
tus jisai vadino socijalistus 
“benkartais”, “ruja” ir veik 

[visiškai tylėdavo apie bjau
rius kunigijos darbus. Bet 
štai, užteko tik spaudoje pa
sirodyti kun. Kaupo laiš
kams, užteko, kad Kaupas 
užgavo jį ypatiškai ir ponas 
Šliupas, po ilgo urliopo, vėl 
prabįla apie krokodilius ir 
vilkus avies, kaily. Nerviš
kumas ir nepaprasta ypatiš- 
ka ambicija pavaduoja pas 
p. Šliupą nuoseklumą, lyg
svarą ir taktiką.

Nenusiųsk tik p. šliupą į 
Amsterdamo kongresą, ne
nusileisk prieš jį — ir iš jo 
filozofiškos burnos pasipila 
bjauriausi žodžiai: .ruja, 
benkartai, išperos, giltinie- 
čiai ir tt.

Oi, Šliupe, Šliupe! Nieks 
taip nežemina Tamstos var
do, kaip Tamsta pats!

nytoji žmonių partija yra 
ne veikimo, bet plepėjimo 
partija. /

“V. L.” sako, jog apšvieti
mas išdirba žmonijoje vieną 
partiją. Tame-pačiame “V. 
Liet.” straipsny skelbiama 
Šliupo žodžiai,' kad apšvieti
mas ne vienodas, kad kuni
ginis apšvietimas — yra na- 
cionališka blogybė, su kuria 
reikia kovoti.

Tat kai]) gi bus jdabar su 
ta “žmonių partija”, jeigu 
Šliupas liepia kovoti su ku
niginiu apšvietimu?

liui, išįra “V.L.” ant ledo pa- 
budavotas rūmelis. Katali
kas su k an tick a apleidžia 
žmonių partiją ir eina nuo 
“V. L.” pas kapuciną. Tau
tietis, išgirdęs, kad “Vien. 
Liet.” liepia jam sėdėti ir 
plepėti, apleidžia tą senelę 
ir eina pas “Lietuvą”, kuri 
vistik šaukia jį kovoti už to
kiai ar kitokias idėjas. So
či jai istas patraukia į tarp- 
tautišką darbininkų partiją.

Tat Kur beliko “Vien. L.” 
žmonių partija? Jos redak
toriaus galvoje!

Brooklyn o Dėdė.

Kas daryti su grakšti 
niais Jonvaikiais?

■s

Trejų devynerių 
partija.

Sako, kad žmogus, kuris 
sėdi užpečky ir neturi reika
lų su gyvais žmonėmis, už
miršta apie kasdieninį, rea
linį gyvenimą ir pradeda 
skrajoti dausomis. Tuomet 
jo ligota fantazija pradeda 

ar tautiškas klausi-1 tverti dailius palocius, pui
kias.” Taip pasakė p. Šliu- kiaušius vaizdus, rojaus 

Kasinas Brooklyne (“V. L.” N4.) grožybes. Ir svaigsta tuo- 
• Tie žodžiai charakterizuoja met svajotojaus ’ galvelė, 

no kalbas, tas matė, kad Wil- noną šliupą, kaipo didžiau- kaip to chiniečio pajauti- 
sonas kalba daug švelniau, >ią kunigų priešą. mai, kuris naudoja opijumo
daug maloniau. Jisai jau Bet ar taip yra išiikrųjų? svaigalą.
nebegązdina, nebaugina jau, Šliupo taktika, laike Olšaus- Ar nepanašus padėjimas 
bet kalba apie taikymąsi, ko ir Tumo vizito parodo, ir “Vien. Liet.”? Atskirta 
Veikiausia, jisai pamate, kad būna laikai, kuomet mio plačiųjų minių, neturė- 
kad stoti atviron, viešon ko-Į šliupas ramia sąžine leidžia | lama supratimo apie šių 
von su trustų kapitalu nebe 
turi spėkų 
pasidarė “lagadnesnis” iri 
štai kodėl stambiojie kapita
listai, nors niurna, bet jau 
nepyksta ant Wilson o.
Stambiausi kapitalistų dien
raščiai sutiko paskutinę
Wilsono prakalbą kongrese 
gana prielankiai.

Kame gi smulkmenos Wil
sono sumanymo “kovoti” su 
trustais?

Shermano teisės prieš 
trustus bus praplatintos. 
Kaip žinoma, pamatinė min
tis Shermano teisių buvo to
kia: “kiekviena korporacija 
ar ypata, kuri prekybą arba 
fabrikaciją kokių nors reik
menų monopolizuoja — turi 
būti baudžiama ir išardyta”. 
Wilsono nuomone, bau
džiant trustus, reikia visų- 
pirm bausti jos vadovus, di- 
rektoriatą. “Kiekvieną biz
nį veda vienas asmuo, arba 
asmenų kuopa, taigi ne ant 
biznio, bet ant tų žmonių tu
ri pulti atsakomybė. Naujos 
tiesos turi žiūrėti į tokius 
žmones, kaipo į prasižengė
lius” — taip skamba Wilso
no žodžiai tame dalyke.

Eisime toliaus. Wilsonas 
mano, kad turi būti uždraus
tas direktoriavimas tos pa
čios ypatos bent keliose kor
poracijose. Wilsonas tvir
tina, kad teisės tarpvalstiji- 
nės prekybos komisijos turi 
būti - padidintos ir įkurta 
specialė komfsija^ kuri mo
kins trustus suprasti teises 
ir nurodys į atsakomybę.

Dabar .mums prisieina 
laukti, koleik tie “išganingi” 
receptai bus pritaikinti ir 
atneš gerovę. Faktiškai, 
Wilsono kovos priemonės la
ibai mažai kuom tesiskiria 
nuo senėjų priemonių kovo-

“Kada 
mokyk- 

ir visas liaudies įstaigas, € < > J

apsiaučia

Jiupų taktika laike Olšaus- 
i ir Tumo vizito parodo, 

pamatė, | kad būna laikai
šliupas ramia sąžine leidžia I dama supratimo
tiems vilkams avių kailyje dienų darbininkų klesos rei- 

Štai kodėl jisai I (jo paties žodžiai apie visus kalus, “V. Liet.” pradeda 
“lagadnesnis” iiųkimigus. “L. M.” N45.) mul- skristi į padanges.

kinti ir kvailinti žmones. Josios redaktorius išperė- 
Tad kogi verti p. Šliupo jo naują pieną! Jisai papa- 

Žodžiai, jeigu jo darbai yra šakojo apie “žmonių parti- 
ic kas daugiau, kaip van- ją.”
luo klerikalų malūnui? Už- Ar socijalistų partijoj ne 
tenka kunigams pažaisti žmonės? Žinoma, ne žmo- 
mt patriotiškų jausmų, nės, bet apjakėliai.
kaip tuojaus sutirpsta pono Ar progresistų partijoj 
šliupo antiklerikališkas įtu- žmonės? Šiuom tarpu 
Žinias. Užtenka Tumui pa- žmonės, nes neapmoka 
sakyti: “Jonai, aš tave my- straipsnius ar apskelbimus, 
liu,” kaip Šliupo akyse Tu- Kada apmokės — tada žmo
nas iš klerikališko vilko pa- nės.
virsta lietuvišku karveliu. Užtat sako “V. L.” — rei-

Jeigu tikėti tai pačiai “V. kia tverti žmonių partiją. 
Liet.” (N4), tai šliupas, Kas gi tai bus per partija? 
kritikuodamas Brooklyne Ogi ve kokia: užtverkit “V. 
kunigiją, išsitarė, jog ir Lietuvninkų” redakcijoj 
nuo kunigų galima būtų gardą ir suvarykit ten: die- 
laukti kiek gero, “jeigu jie vobaimingą kataliką su kan- 
atsisakytų nuo Romos ir su- tiekom, išmintingą tautietį, 
tvertų savo neprigulmingą bučiuojantį Yčo fotografiją 
religiją”. ir raudoną socijalistą su ke-

Mielas Šliupe! Argi evo- tūriais tomais Markso kapi- 
liucijos mokslas iš to ką nors talo. Tada jie pagriež jums 
peštų? Juk religija, kokia “harmonijos himną” 
ji nebūtų, visviena remiasi meilę ir brolybę. Tai 
ant pripažinimo viršgamtiš- jums ir žmonių partija, 
kų spėkų ir nieko bendro su Jeigu tas katalikas, 
evoliucija neturi. ne šiaudinis katalikas,

Senasis Šliupas galutinai turės savo įsitikinimus, 
nustojo liogikos pajautimo, gu tautietis turės savo pa- 
Tik ką jisai dar kalbėjo, kad žvalgas ir jeigu socijalistas 
su kunigais jokiu būdu ne- taip-pat bus ne šiaudų kūlys, 
galima susitaikyti, nes jie o veiklus žmogus — tuomet 
nepripažįsta evoliucijos iš jų koncerto lyginai bus to- 
mokslo, o jau už penkių ar kios pasekmės, kaip iš kon- 
dešimties minučių jisai p ra- certo asilo, ožio, beždžionės 
deda “lukuriuoti” gerumo ir meškos.
dėl mūsų žmonių nuo tautiš- Kas tai yra partija? Tai 
kosios bažnyčios. susitelkimas vienan būrin

Ar gali piršties į žmonių vienodai manančių žmonių, 
vadovus p. daktaras šliupas, kurie nori atsiekti tūlą tiks- 
kuomet jo liogika taip bai- lą. Tokian pūrin gali susi- 
siai šlubuoja ir nėra vilties, mesti žmonės, kurių me- 
kad šlubavimas išnyktų. džiagiškas padėjimas, maž- 

Tiesa, visi męs pripažįs- daug, vienodas. Partija įsi- 
tam, kad Šliupas daug pada- kuria tuo tiksli^, kad ką nors 
rė gero, naikindams religiš- veikti 
kus prietarus, bet męs ne- ” 
galime eiti paskui žmo“'

ne 
ne

bus 
bet 
jei-

ujixwi. \ A

Rodosi, tas palatines ži- 
eiti pasKUi žmogų, nias apie partijas^ino 
oo. tautišką

Socijalizmas—
kuomi jis yra ir kaip jj įkūnyti?

(Vertė J. Europietis)

mus bevažiuojant ir netgręsia dideliu pavo
jum : įsisuka i ratus ir, smarkiai bevažiuo-

“Laisvės” skaitytojams 
sorkių krėtiko Grikšto var
das gerai žinomas. N o rs ji
sai ir plūdo mūsų laikraštį 
Montello, Mass., Detroit, 
Mich., Chicagos apygardo
se, o dabartės Baltimorūje, 
vienok męs pirmutiniai nu- 
rodėm į pavojų, kurį atneša 
panašus Grikštai darbinin
kų klesai. “Laisvės” N92 
męs nurodėm ir trumpą bio
grafiją to nepraustburnio. 
Tuomet jisai gyrėsi pavilio
siąs “Laisvę” teisman, išlo
siąs kiek ■ ten tūkstančių 
(tuos pinigus jau net padali
no!), ubagais paleisiąs J. 
Neviacką ir Pruseiką, o pats 
nusipirksiąs automobilių.

Męs nurodėme, kad strei
kų kova yra rinitas, svarbus 
dalykas, kurią norit išlaimė- 
ti, reikia didžiausios energi
jos, didžiausio takto.

Ką gi daro panašus Grik
štai? Vieton organizavimo 
darbininkų klesos i vieną di
delę galybę. —jie tik prunkš
čia ir spjaudo. Suprantama, 
jog jie ir nemoka nieko rim
to veiktie. Jiems trūksta 
mokėjimo ir žinojimo. Jie 
mano, kad užtenka durna
ropių pričsti — ir atliktas 
kriukis, ir jau esi “vado
vas.”

Kadangi “Laisvė” užtek
tinai charakterizavo tą Jon- 
vaikį — dabar mums tesilie- 
ka paprašyti savo skaityto
jų perskaityti “Pirmyn” N5.

Pažiūrėkite, kokią košę iš-

(Tąsa.)
Minėtoji firma greitai patiria, kad ant 

tos pat rinkos, tomis pat prekėmis, varo 
biznį antra panaši kompanija, na, leiskime, 
Marry Dick Co., kuri dargi kiek pigiau par
duoda tavorus. Kad gavus didesnį pelną, 
nutarta susivienyti ir su ta kompanija. Ben
drovės, akcijonierių kompanijos, korpora
cijos, sindikatai, trustai turi savo tikslu 
kokiu nors būdu išvengti konkurencijos. 
Tie, kurie turi proto ir susivienyja — gali 
išsilaikyti, tie, kurie to nemoka ar nenori 
padaryti, liekasi užpakaly.

Grįžti atgal prie konkurencijos laikų iš 
dabartinės trustų gadynės negalima. Tai 
būtų, nelyginant, prašymas gaidžiui, kad 
jis sugrįžtų į kiaušinį.

Laike demokratų partijos konvencijos 
Denver, Colo., buvo toksai atsitikimas. Po
sėdžiai prasitęsė iki pėtnyčios 3 vai. ryto. 
Kai]) tik tuomet reikėjo nominuoti kandida
tas ant p’rezidento. Kaip žinoma, pėtnyčia 
yra “nelaiminga” diena. Mūsų demokratai 
negali gi rizikuoti ir išstatyti savo pienus 
ant tokio “pavojaus.”

Bet kas daryti tokiame atsitikime? 
Tuomet tūlas gudragalvis demokratas ėmė 
ir pasuko atgal laikrodžio rodykles ant ke
lių valandų. Iš pėtnyčios, pasidarė ketver
ges ir demokratai galėjo nominuoti prezi
dentą.

Demokratų, partija gali permainyti 
ci’odžio rodykles, bet ji neturi tiek jie- 
;, kad pasukti atgal gyvenimo bėgį.

Visuomenes nuosavybe.
Taigi, pažeboti trustus nepavyko. Grįž- 

itgal Į “senovės geruosius” Jacksono ir 
fersono laikus nebegalima. Kokiu tat 
Iii atsakančiai išrišus trustu klausima? 
djalistai tvirtina, kad trustas yra geras

jum: įsisuka i ratus ir, smarkiai 
j an t, gali numesti nuo dviračio, o 
būti negeistinos pasekmės.

Kunigas. — Tai ką gi aš galiu tame 
lyke padėti? ,

Mergina. — Męs, kurios važinėjame 
ant dviračių, nusprendėme patrumpinti bi- 
skutį sijonus...

Kunigas. — O, o, o!
Mergina. — Labai mažai tėveli, tik bis- 

kutį, colį, antrą — nedaugiau. Bet vėl prie
žastis: bevažiuojant, nuo dviračio rato pa
sidaro nemažas vėjas ir... ir... pradeda juos 
kelti augštyn, taip kad... taip kad... kad... 
na, aš manau, kad tėvelis supranti, kame 
dalykas ?

Kunigas. — Suprantama!... Pakaktinai 
aišku...

Mergina. — Iš tos priežasties, męs esa
me priverstos mąstyti apie ką nprs kitą, pa
togesnį, geresnį ir nepavojingą. Ką tėve
lis manai apie blūzą su plačiomis bliumero- 
mis?

Kunigas. — Kelines?! Tai tu nori ne
šioti kelines? ! **

1 Mergina. — Tėveli, aš sakau blumeras!
Kunigas. — Ir koks gi yra skirtumas 

tarp blumerų ir kelinių?
Mergina. — Koks skirtumas, tai aš tei

singai negaliiT'pasakyti, bet žodis, tėveli, 
man išrodo labai skirtingu.

Kunigas. — Tai niekai, kad tau išrodo 
žodžiai skirtingi, bet daiktai yra tie patįs. 
Ir kaip gali mergaitė tokios augštos kilmės 
pasirodyti publikoj tokiame nelemtame, ap- 
rėdale? Tik tu pati pagalvok truputį.

Mergina. — Bet blumeros, tėveli, bus 
labai plačios, apart to...

Kunigas. — Na, na, jau aš gerai žinau, 
kaip tas viskas bus: šiandien plačios, o ry
toj, žiūrėk, jau ir siauros. Ne, mano vai
keli! Nesitikėkie, kad tu nuo manęs gausi 
leidimą įvesti tokią bjaurią, šlykščią ir pa
piktinančią madą!

Mergina. — Su visa pagodone aš turiu 
pasakyti tau, tėveli, jog tu esi daug žiaures- 

; nis už tėvą Banoventurą.
ir sykiu blogas daiktas. Geru daiktu jisai 
yra. dėl tų, kurie priguli prie trusto, esti 
jame. Blogu daiktu trustas yra dėl tų, ku
rie prie jo nepridera. Jeigu męs užklausi
me Rockefellerio apie trustus, be abejonės, 
jisai pasakytų, jog trustas esąs geriąusias 
įrankis turtų gaminimui. Užtat žmonės, ku
rie turi pirkti prekes iš trustų sandėlių, vi
sai kitai]) kalba apie trustą.

'Prustas, tai beveik tas pats, kaip, padė
kime, automobilius. Nepaprastai smagus 
daiktas sėdėti automobiliuj ir bėgti, kur 
'.kis neša,. Leki sau ir nieko neboji — o žmo
nės, bričkos, gyvuliai — viskas strimagal
viais traukiasi tau iš kelio. Ant magaryčių 
visiems dar paleidi bjaurų ir kenksmingą 
kvapsnį. Leki sau greitumu 30 mylių į va
landą ir tau smagu! Jauties pilnai užganė-

uo. nei, Kaip matyt is rir- 
myn”, turbūt, tame mieste 
tasai nepraustburnis, nemo
kantis A B C parašyti, netu
rintis nei mažiausio suprati
mo apie taktiką 1WW. ir so
či jai istu partija, — mato-
mai, ten jisai

Tuomet tesiliks tik vienas 
kelias: važiuoti ten, kur 
randasi žmonės, kuriems 
“ne visi namie.”

Vienok, kova rimtai svar
stančių žmonių su panašiais 
Jonvaikiais — neturi pasi
baigti nurodymais į sorkių 
krūtiku~ darbelius ir žode
lius.

kad panašus Jonvaikiai ne
galėtų demoralizuoti žmo
nių. Juk Grikštu ir Geležė
liu veikimas atneša didžiau- v-

Pagalvokite, skaitytojai, 
ir atsakykite!

Mokykloje.
Mokytojas: — Kas iš jūsų 

pasakys, kas tai yra sąžines 
kankinimas?

Vaikai tyli.
'Mokytojas: — Na, padė- 

kim, jt 
ną, nei.

naktį vartJsi lovoj, — kas jį 
kankina?

visi ant syk): —

žmogus nei die- 
;tį neranda sau 

vietos ii e miego kiauru 
naktį vartfsi lovoj, — kas ji 
kankina?

Vienok visai kitaip jaučiasi tie naba
gai žmonės, kuriuos tu nugeni nuo kelio. 
Jie turi skubiai gelbėti savo gyvastį ir zur
zi’: po šimts velnių tą poną ir jo automobi
lių. Jį reikia amžinai pasodinti kalėjiman, o 
jo prakeiktą mašiną į kavalkus sudraskyti.

Ypatingas betgi dalykas. Kiekvienos 
molinos sūnus ir kiekvieno tėvo duktė, kaip 
tiktai pakliūna automobiliun, tuojaus pra
deda elgties lyginais tai]) pat, kaip tasai ne
apkenčiamas ponas. Kaip matote, svar
biausiu dalyku yra įsigauti kokiu nors bū
du i automobiliaus vidurį. Taigi, męs ma
tome, jog žmonės, kurie priguli prie 
trustų, yra visiškai iš jų veikimo patenkin
ti. Tat ar nesutikti mums, jog vienintelis 
išganymas nuo trustų, yra prigulėjimas 
prie jų, įėjimas į jų vidurį.

'koki patarimą duoda ir socijalistai.

Mergina. — Tėvas Banoventūras sutei
kė vienai iš mano draugių Antaninai Bau- 
kevičiutei tą aprėdalą nešioti, kurį tu dabar 
man draudi.

Kunigas — Sakyk aiŠKiau, vaikeli, nes 
aš nesuprantu?

Mergina. — Aš sakau, kad tėvas Bano-^ 
ventūras jai daleido nešioti blumeras ir pa
reikalavo nuo jos tik dviejų dolerių ant klio- 
štoriaus. ,

Kunigas. — Hmm... Tėvas Banoventū
ras yra žinomas, kaipo doras ir dievobai
mingas žmogus. Jeigu jis atrado galijnu 
daiktu suteikti leidimą tavo draugei nešioti 
tokį aprėdalą, tai tuomet, iš mano pusės 
uždraudimas būtų vien išdidumas ir sau- 
meilystė. Todėl ir aš leidžiu tau nešioti bliu
zą su plačiomis blumeromis, kaip tėvas Ba
noventūras, t. y., kaip jo doringumas nuro
dė tavo draugei. Ar tu turi dabar prie sa
vęs pinigų, mano vaikeli?

Mergina. — Taip, tėveli.
Kunigas. — Gerai! Tik nepadaryk klai

dą. Iš lauko prie durų yra dvi dėl aukų dė
žutės: po dešinės, tai dėl pavargėlių, o po 
kairės — dėl klioštoriaus. Tu įdėk savo au
ką po kairės dėžutėn.

Mergina. — Gerai, tėveli, įdėsiu po kai
rės.

Kunigas. — Dabar gailėkies už savo nu
sidėjimus, mano vaikeli...

Vertė Juozas Volas.

Ties spaviednyčia

Kunigas. — Ai’ jau viskas, mano vai
keli ? Nieko nepamiršai ?

Mergina. — Manau, kad ne, tėveli. O, 
taip... tai ne’nuodėmė.

Kunigas. — Kas gi tai yra?
Mergina. — Menkniekis. Tikras menk

niekis ! Aš norėčiau... aš norėčiau... ak, aš 
negaliu sakyti... na... jau pasakysiu... Ar tu 
atmeni tėveli, jog buvai toks geras ir leidai 
važinėtis dviračiu?...

Kunigas. — Taip, leidau, nors, abelnaį, 
tai nepritinka moteriškai lyčiai; bet įsa
kiau, kad drabužiai būtų atsakanti.

Mergina. — Ot, ot, tėveli! Kaip tik tas 
pats dalykas ir yra, apie kurį aš noriu f Ave
liui papasakoti. Kaip jau žinoma tėveliui, 
mūsų sijonai yra gana ilgi ir labai vargina

Sibiro Aidas.
“Sudiev”, sesute man brangioji, 
Jau paskutinį kart tariu, 
Nors širdis alpsta ir vaitoja, 
Ją suraminti negaliu.

Nekartą spaudžiaus aš prie tavo 
Krūtinės taip saldžios — jautrios 
Ir pažadėjau širdį savo, 
Mieloji, tau ant visados.

Kaip meilės jausmai širdį plakė, 
Kuomet tu mane raminai 
Ir apkabinus mano kaklą, 
Tu man žade jais amžinai.

Jau šiandien laimė mano nyksta, 
Kurią jaučiau taip neseniai. 
Siela ir kūnas mano vysta 
Ir prie mirties žengiu sparčiai. 

Pasimatyt jau viltis žuvo, 
Ko troško taip mano širdis. 
Retežiai, dvokims šaltų mūrų 
Jau spėkas baigia man suvis.

Taigi, tariu “sudiev” dar kartą 
Ir žustu Sibiro tyruos.
Tu neb’lankysi mano kapą, 
Bet jį atminsi, aš tikiuos.M

Sidaro Brolis...■'P”'"* O



KORESPONDENCIJOS

Lietuvių keliaujantis 
knygynas.

Philadelphia, Pa. Per pa
starąjį savo susirinkimą L. 
K.K. nutarė tiesiai atsišauk
ti į laikraščius ir knygii lei
dėjus ypatiškai, kad jie pa
aukautų nors po vieną eg
zempliorių savo laidos kny
gų, iki knygynas pats galės 
nusipirkti. Iš komiteto ra
porto pasirodė, kad per drau 
gus yra suaukauta 300 eg
zempliorių knygų.

Knygynas vis didesnę sim
patiją įgyja, nes vis didesnis 
žmonių skaičius reikalauja 
knygų. Iš visko matyt, kad 
to knygyno gyvenimą iššau
kė gyvas reikalas ir todėl jo 
egzistavimas yra užtikrin
tas.

Dabar knygų sankrova 
randasi pas B. Jotužį, 819 
Buttonwood St., Phila., Pa.

Vietinis.

Los Angeles, Cal.
18 d. sausio atsibuvo LSS. 

38 kuopos vakaras. Buvo 
perstatyta “Audra Giedro
je”. Taipgi buvo apsčiai 
deklamacijų, spyčių, dialogų 
ir tt. Buvo užkviestas ir vo
kiečių choras, bet iš priežas
ties susirgimo dirigento ne
galėjo pribūti. Vieton to, 
drg. A. Smith paaiškino apie 
socijalistus: kas jie yra ir ko 
reikalauja.

Artistai puikiai mokėjo 
savo roles ir gerai atliko sa
vo uždavinį. Publika gau
siai jiems plojo. Publika la
bai džiaugėsi ir sakė, kad tai 
pirmas toks puikus vakaras 
buvo Los Angeles.

Publikos atsilankė į 300 y- 
patų įvairių tautų. Lietu
viai elgėsi įabai mandagiai. 
Pelno liko apie $70.00. Va
karas surengtas be svaigi
nančių gėrimų.

Povas.

| prakalbas paminėjimui kru
vino nedėldienio. Kalbėjo 
J. Šaltys ir J. Šukys. Toti- 
liūtė padeklamavo kelias 
deklamacijas. Publikos bu
vo neperdaugiausia, nes mū
sų lietuviai dar nepripratę 
lankyti prakalbas. Jie dar 
vis geriaus mėgsta susirink
ti į stubas ir laižyti alutį.

V. Januška.

Springfield, Ill. Sausio 25 
d. atsibuvo prakalbos LSS. 
29 kuopos su dainomis ir 
deklamacijomis. Kalbėtojai 
atvirai išaiškino kunigų su 
kapitalistais lėbavimus. Pub 
likos buvo pusėtinai. Aukų 
surinkta $5.40.

A. Čekanauskas.

kia kason kelių dešimčių do-

Ypatingai pagirtini jauni 
vaikinai, kurie, rengdami 
šokius, arba užrašinėdami 
laikraščius, gautą rabatą 
aukauja Labdarystės Drau
gijai. Kiti taip-pat kito
kiais darbais atsižymi.

Jeigu stoughtoniečiai ir 
toliaus taip dirbs — tai savo 
tikslą greitai atsieks. Todėl 
visi dirbkime išvien!

13 d. sausio L. D. buvo su
rengta , krutanti paveikslai. 
Žmonės tam prijautė ir pel
no liko iš to nemažai.

J. L. Rimka.

E. Pittsburgh, Pa.
Dar keli žodeliai apie Wes- 

tinghauzo darbininkų judė
jimą. Pėtnyčioj, 23 d. sau
sio, gauta žinia nuo Koresp., 
kad klerkams ir bosams su
gražintos senosios algos. Bet 
apie kitus darbininkus nie
ko ligi šiam laikui negirdėti. 
Vienok klerkos ir dauguma 
bosų laikosi prie darbininkų. 
Klerkos sako, jog jie ir pri
pažįsta didelį'unijų reikalin
gumą.

25 d. sausio Pittsburge, 
Lyceum teatre, buvo didelis 
Westinghauzo darbininkų 
susirinkimas.

Kapitalistų laikraščiai bu
vo paskelbę, kad jau 12,000 
Westinghauzo darbininkų 
pristoja prie unijos. J. K.

“Bože caria chrani”.
Montelfo, Mass. Whint- 

ropo vakarinėj mokslainėj 
daugiausia lankosi lietuvių 
ir lenkų. Ačiū pasistengi
mui lietuvių piliečių, tenais 
vietą gavo p. K. Č.

Taigi, minėtas ponas, iš
girdęs, kad gretimoj klesoj 
mokytoja lenkė mokina vai
kus lenkų tautiško himno, ir 
jisai išsirūpino pavelijimą 
mokinti lietuvišką himną.

Ir štai, sėdėdamas greti
mam kambaryj, išgirdau 
dainuojant ‘Bože caria chra
ni’. Kas tai yra? Juk lietu
viškas himnas nieko bendro 
su caru neturi! Kas čia bū
tu? t-

Herrin, III. 22 d. sausio 
LSS. 21 kuopa paminėjo 
kruviną nedėldienį. Kalbė
tojais buvo C. Majauskas ir 
J. Klikunas.

Po prakalbų buvo norėta 
sutverti pašelpinė draugija,, 
prie kurios galėtų prigulėti 
vyrai ir moteris. Vienok 
tarpe publikos buvo .įsimai
šę kelintas tamsybės apašta
lų, rudžio mylėtojų. Tie vy
rai misi i j a, kad jeigu mote
ris prigulės į draugijas, tuo
met jiems bus vargas, kada 
jie, girti, parsivelka iš sa- 
liuno namo apie vidurnaktį.

Liaudies Mylėtojas.

Brooklyn, N. Y. 22 d. sau
sio buvo įspūdingiausias ap- 
vaikščiojimas kruvinos sa
vaitės. Viską surengė 19

Vienas iš mokinių.

E. Pittsburgo socijalis- 
tų atydai.

Męs gavome nuo draugo 
Savoro pranešimą apie dide
lį subruzdimą tarpe Westin
ghauzo Co. darbininkų. Apie 
tai jau gana plačiai buvo ra
šyta “Laisvėje”.

Drg. Savoras praneša, jog 
į 5 dienas į TWW. uniją susi
rašė 10,000 darbininkų. Ti
kimasi, kad dar didesnės 
žmonių minios užsiintere
suos unija.

Laukiama streiko, nes 
kompanija žada vyti IWW. 
unijistus. Darbininkai yra 
pasirengę ginti vieni kitus.

Draugams 117 kuopos L.S. 
S. patartina būti aktyviš- 
kiems tame darbe.

N. S Pittsburgh, Pa.
L. S. draugija šiomis die

nomis visai smarkiai pradė
jo peštiės. Susipešė jos na
riai, kuriems net į augštesnį 
te.ismą reikia atsidurti.

L. S. draugija turėjo savo 
svetainę parandavojus vie
nam savo nariui F. S., kuris 
turėjo uždėjęs šokių mokyk
lą. Taip tas viskas ėjo lai
mingai, kol jųjų tarpe neiš
kilo smarkus ypatiški vai
dai. Kelios ypatos tuoj aus 
nutarė minėto nario pianą 
atiduoti į seną krautuvę. Ta
sai, pasijutęs užgautu (žino
ma, buvo ir kontraktas pa
darytas), patraukė vieną, 
kuris buvo vadovu, į teismą. 
Tasai kreipėsi į draugiją, 
maldaudamas užstosimo. 
Vieni užstot, kiti ne. Per vi
są dieną buvo didžiausias 
riksmas, jog nieko negalima 
buvo suprasti.

Ant teismo stojo draugija, 
kuri liudijo naudai S. Vie
nok teisme bylą pralaimėjo.

Ar tai. gražu, šitokios peš
tynės, kurių pasekmė yra 
teismas? Nariai tik žiūri į 
savo viršininkus ir nieko ne
supranta.

Iš N. S. Pittsburgo dar 
pranešiu, kad 19 d. sausio at
sibuvo jaunuomenės balius. 
Buvo bandoma sutverti “ū- 
kėsų kliubą”. To sumanymo 
buvo daug priešų, kurie už- 
skundė policijai ir tt. Bet 
policija rado viską tvarkoje 
ir vėl sau iškeliavo.

Ar tai gražu griebtis to
kių įrankių kovoje su sau ne
patinkamais sumanymais?

Jaunas Vaikinas.

Easton, Pa.
Čia atgijo teatrališka kuo- 

na, į kurią įsirašė ir pasiža
dėjo veikti apie 20 narių. 
Mokinsis deklamacijų, mo
nologų, o ant pradžios žada 
pastatyti ant scenos trumpą 
veikalėlį. Preskys..

Elizabeth, N. J.
24 d. sausio sulošta trįs te

atrališki veikalai: “Vyro 
Jieškojimas”, “Vienas iš mū
sų tur apsivesti” ir “Mulkinę 
ir mulkintojai”. Lošė naujai 
susitvėrusi Scenos Mylėtojų 
draugija. Buvo taipgi mo
nologas “Ponaitis” ir ket
vertas deklamacijų. Abel- 
nai imant, viskas atlikta vi
dutiniškai ir publika galėjo 
užsiganėdinti, kurios buvo 
apie 250. Pelno liko.

Tik negerai tas, kad tarpe 
aktų buvo ilgos pauzos, o 
deklamacijos perstatyta ant 
pat galo, kada buvo publika 
visa sukilus namo eiti. Blo
ga, kad tokia įspūdinga dek
lamacija, kurią atliko drg. 
A. Makutėnas, liko publikos 
neišklausyta. .

Aktoriai, išskyrius neku- 
riuos, pirmą veikalą atliko 
gerai. Ypač gerai lošė S. 
Karosiūtė, V. Stulpinas, J. 
Mažeikiūtė, J. Lalionis, M. 
Spaičis ir P. Burneiko. Pir
mame veikale Anelės rolėje 
nebuvo visai pritaikintos 
drapanos ir silpnai lošta; 
trūko smagesnio judėjimo ir 
drapanoms reikėjo būti švie
sioms.

Linkėtina S. M. draugijai 
lošti didesnius veikalus ir 
turėti gerą pasisekimą ir 
energiją.

F. Šiaudinis.

Muzikantai pagriežė go
dulio maršą. Paskui kalbėjo 
A. Baranauskas ir J. Šukys. 
Po jų prakalbų buvo keliū
tas deklamacijų.

tis. Jį publika pasveikino 
gausiu delnų plojimu. Jisai 
mukiai apipiešė dabartini 
darbininkų padėjimą Rusi
joj- . ' .

Pabaigoj padainavo “Ai
do” choras. J. J.

E. St. Louis, Ill.
L. R. K. politiškas kliubas 

dar nespėjo pastatyt naują 
svetainę, kaip jau tarpe ma
nage rių kilo suirutė. Girdė
jau, kad be teismo vargiai 
beapsieis...

Tamsus mūsų lietuviai. 
Dauguma nei negalvoja apie 
laikraščius. Sau rudį trau
kia ir gana.

Paskui seka peštynės. Pa
leidžia į' darbą ne vien kumš
čius, bet ir lazdas.

Neseniai čia du katalikiš
ki vyrukai taip susipešė, 
kad reikėjo šaukties daktaro 
pagelbos.Dvi kooperacijos 

užsidarė.
Easton, Pa. Iš to miesto Į 

mums praneša, kad ten už
sidarė lietuvių kooperacija. 
Kadangi dėl tos kooperaci
jos ir taip daug ginčų “Lais
vėje” buvo, tat męs nenorė
tume tęsti diskusijas toliaus.

Chicago, Ill. 1912 m. 23 d. 
gruodžio tapo atidaryta val
gomų daiktų krautuvė po 
vardu “Lietuva.” Tai dabar 
ji jau pervesta ant privatiš- 
kii rankų. Du nariai atpirko 
už $650.00, o buvo atidaryta 
su $2.500. Tai matote, kaip 
nupulta mūsų krautuvės. O 
žinoma, skolų taip-pat buvo, 
taip, kad su tais $650 vos pu
sę apmokėjome.’ Taigi, apie 
šėrus, žinoma, nėra ka nei 
mislyti. O šėras buvo 25 dol. 
Buvo ir tokių, kurie turėjo 
po penkis šėrus.

Pirmutine žuvimo prie
žastis — tai stoka vadovų, 
Vienas iš jų seniau languš 
mazgojo ir padirbo pas mus 
tik tris mėnesius, antras bu-1 darbą dėl 500 žmonių, ypa- 
vo karpenderis, o trečią pa- tingai tiems, kurie su šei- 
tįs board direktoriai išvijo, mynomis. Mokestis $3.00 į 
Tas jau buvo stačiai kaltina- dieną už 8 vai. dai’bo dienos, 
mas suktybėse. Dalykai net Bet daugelis piliečių, kurie 
teismo pasiekė. moka miestui taksas, prade-

Man rodosi, kad viena iš da šaukti, kad mokestis bū-

Vijurkas.

Albany, N. Y.
Mūsų mieste nedaug tėra 

lietuvių. Laikraščių labai 
mažai kas skaito. Ot, dau
guma rudį sau traukia ir 
tiek.

Darbai
Visoj Oregono valstijoj, o 

taipgi visame pakrašty Ra
maus vandenyno didele be
darbė. Ypatingai didelis 
krizis lentų pjovyklose, kur 
daugiausia gaudavo darbo

Visuose didesniuose mies
tuose tūkstančiai bedarbių 
bando organizuoties ir rei
kalauti nuo miestų darbo. 
Valdžios yra priverstos rū- 
pinties dėl bedarbių darbo, 
bet surastas jų darbas toli 
gražu neužganėdina visų be
darbių.

Miesto valdyba Portlande 
jau nuo tūlo laiko duoda

Svarbus pajieškojimas.
Butte, Mont. Pereituose 

metuose vario kasyklose ta
po užmuštas John Miller, 
kaip jisai pats save vadino. 
Mūsų nuomone, tai galėjo 
būti Jonas Miliauskas. Ve
lionis paėjo iš Suvalkų gub. 
Tankiai kalbėdavo, kad turi 
brolį Scrantone. Velionis 
sakėsi lankęsis pas brolį ke
turi metai atgal.

Suvalskiniai, kurie turite 
brolį ButtepMont., kuris gy
veno Fluence Hotel, tai at
sišaukite. Kovo mėnesyje 
bus teismas ir turtas gali lik
ti svetimiems. Angliškai ra
šykite laiškus ant vardo ad
vokato Kohen, o lietuviškai 
Wm. Chapas, 145 E. Che
rry st., Butte, Mont.

So gigąrba W. Chapas.
... f* rt* • r A* » • 7 • A- '

Prakalbos.
Pittsburgh, Pa. 24 d. sau

sio LSS. kuopa parengė 
tarptautiškas prakalbas. 
Kalbėjo keturi kalbėtojai. 
Tai buvo paminėjimas kru
vino nedėldienio. Kalbėjo J. 
Baltrušaitis. Mažoji Birutė 
puikiai padeklamavo eiles, 
kurios žmonėms labai pati
ko. Čia reikia pagirti ir tė
vai.

Toliaus kalbėjo du rusai ir 
vienas draugas iš Wilmer- 
dingo. Vainorius pasakė 
Džian Bambos spyčių.
Aukų kankiniams surinkta 

$13.25. Publikos buvo ne
baugiausia.

p Wicinas.

So. Brooklyn, N. Y. Sau
sio 25 d. LSS. kuopa parengė

rifas su savo policija ir, pa- 
ydėjęs į kitą miesto kraštą, 
sakė traukti toliau. Pribu

vus į Oregono sostainę Sa- 
em, gubernatorius visiems 

užsakė pietus iš “savo” kiše- 
niaus ir davė dėl 40 žmonių 
darbo po $1.50 į dieną. Da
bar pradėjo traukti bedar
bių partijos ir iš kitų miestų 

Salemą, bet vargiai ir ten 
; ie ras prieglaudą.

Philadelphia, Pa. Tuom 
tarpu viešpatauja čia nepa
prasta bedarbė. Kur tik ne;, 
pažvelgsi, visur žmonių bū
dai jieško darbo. Geriausiu 
iūdytoju bedarbės yra stu
lų aptuštėjimas,ypač šiauri
nėje miesto daly. Kur tik 
nepažvelgsi į langą, visur 
iškabos “for rend.” Tarsi, 
nusės gyventojų netekome. 
3et jie yra čia pat, tik klau
simas, kur jie gyvena, kad 
stubų taip daug tuščių?

E. St. Louis, Ill. čia dar
bai šiuom kartu eina labai 
dogai. Žmonių minios stovi 
prie dirbtuvių vartų, bet jų 
liekas nereikalauja. Gyvų
jų skerdyklose dirbama tik 
io kelias valandas ir tai 
tankiai atleidinėja darbinin
kus. .Todėl su tikslu jieškoti 
darbo nepatartina čia va
žiuoti.

Žmonės, būdami be darbo, 
vairiai šneka: vieni kaltina 

Wilsona, kiti trustus ir tt. 
Dar tik prieš metus laiko, 
xaip tie patįs žmonės giedo
jo “Hossana” ant augšty- 
lės už Wilsono garbę. O da
bar jau Wilsonas “no good.”

Darbininke, ką pasėjai, 
tą ir pjauk!

Vergijos Tarnas.

galima pasakyti, kad pirma
me numery yra rimtos kriti
kos, tai, be abejonės, yra ir 
ypatiškumų. Tatai ypač ma* 
tomą skyriuje “Teatrališką 
kritika.”

Abelnai, numeris silpnas.

šaukte šaukti, jog pas soči- į 
jalistus dievo nėra ir jų na- .
muose tik velniai kaukia.

Apie Kalėdas tas pats ku
nigas vaikščiojo po stubas 
ir, kalėdodamas, mokino sa
vo aveles apie dievo buvimą 
kiekvienoje vietoje.

—Jonuk. — sako kunigas
- • ’.>w-,

Laiškai į Redakciją.

Juokų Kalendorius 1914 , , , ?
metams. Išleido p. Jakavi-įstoru balsu, — kiek yra die- 
čius Rygoje. Kalendorius 
prastas. Įgyti nerekomen
duojame.

“Kalendarz Bicza Boze- 
go” 1914 metams. Kaina 25 
centai. Kas moka lenkiškai, 
patartina įgyti. Yra juokin
gų kąsnelių. Ypač kliūva 
kunigėliams.

’Bedės Tarno grintelė’ jau 
verčiama lietuvių kalbon. 
Verčia tokie puikus mūsų 
kalbos žinovai, kaip J. Šlape
lis ir J. Ralys. Tą knygą pa
rašė angliškai moteriškė Be
cher-Stowe. Joje apkalba
ma negrų vargai vergijos 
metais.

“Kristijono Duonelaičio 
Raštai” jau išeina iš spau
dos. Leidžia Piaseckaitės 
Šlapelienės knygynas Vil
niuje.

vų?
Jonukas pakrapštė pakau

šį, pažiūrėjo kunigui į akis 
ir pasakė:

—Nežinau...
—Tai kodėl tu nežinai, ki

bą ne katalikų vaikas? — su
šuko kunigas piktai. — Tė
vai, pasakyk kiek yra dievų? 
— paklausė Jonuko tėvo.

—Nei vieno nėra — atkir
to tėvas.

—Žmogau, ar tu dievo ne
bijai, kad taip kalbi? — su
burbėjo nesavu balsu kuni
gas.

—Ko męs galime bijoti 
dievo? Juk tu pats sakei 
pereitą nedėldienį, kad die
vo nėra pas socijalistus, o 
męs jais esam! — Su pasidi
džiavimu atkirto Jonukas 
kunigui. Kunigas tik su
murmėjo ir movė laukan.

Draugijos ir organizmų 
evoliucija. Parašė Arthur 
M. Lewis. Sulietuvino A. J. 
Karalius. Išleido J. II gandas. 
Chicagoje.

Įžangoje drg. A. J. Kara
lius rašo: “Esant dideliam 
trūkumui raštų apie moksli
ni socijalizmą, apie soči j a- 
lizmo santikius su mokslu ir 
filozofija, lietuvių kalbon 
versdamas šią, gabaus pre
legento ir socijalizmo bei su 
juo arčiausia susiduriančių 
mokslų teoretiko ir tyrinė
tojo drg. A. M. Lewis’© kny
gą, turėjau omenyje lietu
viškai skaitančiai ir protau
jančiai visuomenei, ypač 
darbininkų klesai, suteikti 
gerą pluoštą sveikų minčių.

“Iš savo pusės, aš būsiu 
labai linksmas ir užganėdin
tas, jeigu šita knyga ras to
kį pasisekimą tarp lietuvių, 
kaip tarp anglų darbinin
kų.”— Norėtume, kad ver
tėjo velijimas išsipildytų.

Knygos kaina — 50c.

PAJIEŠKOJIMAI

Pajieškau brolio Vinco Genserevi- 
Čiaus, Vilniaus pub., Trakų pav., Pu
nios miestelio. 3 metai atgal gyveno 
Nashua, N. H. Kas žino, malonės pra
nešti.

J. GensereviČius, 
Box 85, Ledford, Ill.

Pajieškau Fabijono Baltreno, kuris 
kokie 5 metai išvažiavo iš Bridgeport, 
Conn. Jis paeina iš Kauno gub., Pane
vėžio pav. Meldiniškių kaimo. Kas 
žino, malonės pranešti.

M. M. Baltrenienė,
25 Summer st., Bridgeport, Conn.

Pajieškau savo brolio Jokimo Stal- 
co, kuris pirmiau gyveno Chicago, Ill. 
Paeina Kauno gub., Raseinų pav., 
Švėkšnos miestelio ir parap. Meldžiu 
atsišaukti, arba kas žino, pranešti, 
nes turiu svarbų reikalų.

Antanina Rauktienė, 
1211 Hamilton st., Philadelphia, Pa.

“L.” N5 patėmyjau Soko- 
ovo straipsnelį, kur užsi
puolama ant katalikų už tai, 
kad jie priešingi socijaliz- 
mui, knygoms ir soc. veikė
jams.

Jie todėl priešingi laisvai- 
jai minčiai, kad neskaito 
laisvų knygų. Žmogus, ku
ris nesvarsto, neskaito ir 
neprotauja — nepažįsta šios 
dienos ekonominių santikių 
ir pasiganėdina dabar esan-

v tva.rka- Socijalizmui i “Sįc|()s Balsai.” Parašė J. 
priešingi todėl, kad nepazjs- g Smelstorius. Išleido “Ke- 
stą socijalizmo mokslo (tą- leivis„ So. Bostone 1913 m. 
tai galima pritaikint tik prie Kaina nepažymėta. “Sie- 
darbininkų. Red.) . |os Ralsai>, L didelis eilių 

toliaus Sokolovas V1SU rinkinys žinomo mūsų publi- 
smai;kumu užsipuola ant ka- cigto dį j B Smelstoriaus. 
talikiskų veikėjų uz soči- _________
jalistiško turinio teatrališ- NihiIistai. Tragedija tei
kus perstatymus ir uz revo- • 10ge aktuose. Veikalas per- 
Įiucijomskas deklamacijas. įt.)to nužudyma caro Alek- 
Girdi, kapucino vežime sc- sand,.o Antroįo: Parašč Ne- 

di o raudoną giesmę gieda. žinomaS- Išlejdo “Keleivis.”
Nežinau, kam toksai uz- _________

sipuolimas naudingas. Ar z Aleksos “Moterų Pade- 
kad atgrasinus nuo socijahs- jjma” minėdamas, “Pirmvn” 
tiško turinio perstatymų nd kelb5 kad ta knyga iš. 
deklamacijų! Męs, socija- |eido “Keleivis”. Tuo tarpu, 
hstai, turėtume is to .dar ta veikala išleido “Laisvč.” 
dziaugties, bile tik jie pirm- * 2________
eiviško turinio veikalus pra- “Socijaldcmokrat” (rusu 
deda perstatyti ant.scenos. kaiboj) N32. Tai rusų soci-

Bet.o, kiek man žinoma, ir jaidemokratų nelegališkas 
patsai Sokolovas greičiau- jaįkl.ag(.jg. jįsai atstovauja 
šia kapucino vežime sėdi. didžmmiečių (bolševikų) 
Katalikiškuose susirinki- sl.j0Vę. Adresas susinėsi
muose ar prakalbose jojo mams paduotas: i
lendamą, kaip ylos is mai- A Kousnetzoff, 102 rue 
s0- I Bobillot. Paris. XIII.

atidavimas ant vedėjo ran-1 Portlando bedarbiai buvo 
kų visų pinigų. Išdavimas išradę naują kovai būdą su 
tavorų ant kredito taip-pat bedarbe, bet tas jiems nepa- 
daug blogo atnešė. O jau vyko. Vienas lyderis indus- 
mažesnių klaidų ir surašyti trialistų patarė jiems štai 
negalima. " kaip kovoti: eiti po kelias

Kasierius dešimtis į restauracijas, už-
Jurgis Čižinauskas. sisakyti pietus ir pavalgius 
-- nemokėti, reikalaujant, kac 

Stoughton, Mass. tą atskaitą pasiųstų miesto 
Smagu pasigirti, kad mū- valdybai. Taip darbininką 

su žmonelės atbunda jau. ir pradėjo praktikuoti... Bet 
Jau smarkiai pradedama tuojaus tapo kelios dešimtis 
veikti kultūros dirvoje. Tie- suareštuota ir nuteista po 15 
sa, kaip visur, taip ir čia, dienų kalėjimo^ Tuom yis- 
netrūksta atgaleivių, bet jų kas ir užsibaigė.
spėkos menkos. Tuomet susiorganizavus

Šiuom tarpu stoughtonie- partija bedarbi^ iš Portlan- 
čių didžiausias pasistengi- do patraukė pėsti 4 Oregono 
mas yra įgyti nuosavą sve- sostinę Salen ’eikalauti 
tainę. Kadangi sumanymas darbo nuo pat es guberna- 
yra naudingas, tai vis dau- toriaus. Pake! ij juos žmo- 
giau žmonių tam sumany- nes. valgydino ir duodavo 
mui pritaria. Per Labdarys- nakvyne. t Tik v —«^e mies- 
tės Draugijos susirinkimą te pavaišino ki 
retai kurį mitingą neiplau- dar į miestą, p.

Povylas Čereška. 
Lewiston, Me.

“L.” N G pranešama apie 
išleidimą biografijos a. a. 
kun. V. Dembskio. Labai 
esmių dėkingas už šį suma
nymą. Aš taip-pat prižadu 
paaukauti 5 dol. ant to rei
kalo, jeigu bus paaiškinta, 
kaip ši komisija susitvėrė: 
ar iš pavienių ypatų, ar iš 
kokios nors draugijos? Aš 
visuomet gerbiau atmintį 
kun. V. Dembskio ir, kaip 
tik gausiu paaiškinimą, tai 
ir pinigus prisiųsiu.

Su pagarba
VI. Domaševičius. 

St. Louis, Mo.

Literatūros žinios

Philadelphijos Lietuvių 
Atydai.

“PATAMSIO GALYBE”
Drama 5-kių veiksmų,- 6 atidegsi

mų, nupiešianti Lietuvos kaimiečių 
gyvenimų, bus statoma ant scenos 
spėkomis LSS 1-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. (11)

Komitetas.

Naujos dovanos “Lai
sves” skaitytojams.
Draugai ir Draugės!

Męs norėtume, kad kož- 
nas mūsų skaitytojas iki 
naujų metų prikalbintų dėl 
“Laisvės” naują skaitytoją. 
Tas duos mums progą page
rint “Laisvę”.

Kožnam skaitytojui, pri
kalbinusiam naują metinį 
skaitytoją, męs duosime do
vanų dvi savo laidos knyge
les. Pasirinkit, kokios jums 
daugiausia patinka iš talpi
namo čia surašo:

1) Liaudies Dainos.
2) Ženyba ir ženybinis gy

venimas — Barabošius.
3) Griuvėsiuose — puiki 

1 K. Jasiukaičio apysaka.
4) Moterų padėjimas bei 

i lytiškas klausimas Evange
lijoj ir apaštalu laiškuose —

I Z. Aleksa. ‘
5) Macochas.
6) Lekcijos apie atskyri- 

Nežino ką atsakyti. imą ženklų.
Vieną nedėldienį kunigas, į Pasidarbuokit sau ir 

sakydamas pamokslą, taip mums!
įsikarščiavo, kad pradėjo “Laisves” Išleistuve.

Juokų kąsneliai

Laisves” Išleistuve.



MHM■MM ' ■ ■■ ■ .

LAISVE

VIETINĖS ŽINIOS.
Apskaitoma, jog didžia

jam Bostone šiuom tarpu 
yra 20,000 bedarbių. Nav.ja- 
sai miesto majoras pienuoja 
susitarti su gubernatorium 
ir suteikti bedarbiams dar
bo, tiesiant naują vieškelį.

Pažiūrėsime, kaip tas pri
žadas bus išpildytas.

Kaip girdėjom, dabar tar
pe Brightono draugijų esą 
gana gražus santikiai. Žmo
nės sugyvena daug draugiš-/ 
kiau.

Kodėl taip yra? Ogi to
dėl, kad išsibaladojo sorkių 
krėtikas Grikštas, kuris vi
su orire t privirdavo košės ir 
suerzindavo publiką. Keli 
brigthoniečiai, atvykę į 
“Laisvę”, mums pasakė, kad 
ateityje panašus ponpalai
kiai neturės čia pasisekimo.9 vasario, 7:30 vai. vaka

re, Lietuvių svetainėje bus 
kooperacijos susirinkimas. 
Gaspadinės ir burdingie- 
riai, dabar jums laikas pri
sirašyti. Kooperacija turi 
jau 200 narių, arti $1,500.00 
pinigų ir krautuvė jau pa- 
randavota po N285 Broad
way. Tikimės, kad 16 d. va
sario krautuvę jau atidary
sime. Tai bus visų lietuvių 
krautuvė. Kurie dar nesat 
prisidėję, — ateikit ant mi
tingo ir prisirašykit.

Sekr. M.A. Balčiūnas.

Santikiai tarp 60 ir 207 
LSS. kuopų eina geryn. Ma
noma, kad tuodvi kuopos 
greitu laiku susivienys. Prie 
susivienijimo verčia tautie
čių - klerikalų taktika, kurie 
pastaruoju laiku smarkiai 
pradėjo atakuoti socijalis- 
tus. Socijalistas.

Geresnes progos jau 
nebus!

Geresnės 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. v

Čia paduodu laivakorčią kainas: 
Iš Tilžės per Roterdamą iki 

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

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

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

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

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

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

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

arba
558 Broome St

$44.59

$37.10
$36.75
$37.10

$56.39

$54.19 
laiva-

New York.

Miesto kolektorius prane
ša, kad pereitais metais Bo
stone sukolektuota mokes
čių $37,519,647. Taigi, net 
dviem milijonais daugiau, 
negu užpereitais metais.

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

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

“Lasvė” 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, (H)

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

Nauja Lietuviška

KRAUTUVĖ
Užlaikomo, parduo

dame ir pataisome rc- 
riausia S I U V A M A S 
MAŠINAS, puikiau
sius Gramafonus ir ki
tokius muz.ikališkua 
instrumentus. Vai- 
kftins keričiukus, Bai- 
sikelius, visokius laik

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

A. RAULUKAITIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

“Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.
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 prasikaltė
liai. ..... .................................. 10c.

“PASAULIŲ RATAS”z.............  25c.
“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas. 50c. 
“KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” .... 50c. 
“GIEDROS KALENDORIUS.” 15c.
“SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLO 
.... PAMATAI” ........................ 20c.

Lietuvių Tautiškam Name

SPAUSTUVE LAIVAKORČIŲ

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., ta.m prisiųsiu 4 knygeles įvairaus 
turinio.

W. J. PI5TKON
664 No. Main St., Montello, Mass.

Naujos Mados
GRAMAI-ONAI

VICTOR MAŠINOS 
NcgaiiHit Kcresnes progos, kaip dabar atiduodu 

$15 vertės mašiną atiduoda tik už $13

Afi užlaikau Columbioa gramafonus su lietuvifi- 
komls dainomis, kurias išRieda labai gražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainelO. Re
kordai yra padaryti stipriai ir gali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.

Jeigu norite turėti gera gramafonų, tai tuojaus 
rašykit pas mane, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausia kaina. Jeigu nori mano katalio- 
go. tai atsiuskit šlampa už 2c., aš nusiusiu jumis 
dideli puiku katalogą, kuriame rasit visokiu ma
šinų su trobomis 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

Didžiausias ✓ / w x" M Y A • • 
Darbininkų • • 1^ ■ ■ %/ 7 7
Sąvaitlnis— ▼ M*

Laikraštis

Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

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

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

“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijahzmo « 
idėja. K

“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis. K
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto. w
“KOVA” metams $2.00 Amerikoj ir kitur. _ g

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

99 1815 E. Moyamensing Ave. 
PHIl.ADHLPHIA, PEININ’A.

g444444444444'z444444444/444444444444444444444«4«444V
Kova

TRIS ailROS KNYGOS: «

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

PASAULIŲ RATAS “X-S’iiX
ir kitas planetas, Su paveikslėliais.............................

MEILES KARŠTLIGĖ
meilę..................................................................................2<>Q.

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c 
1’iniKus siuskit pačios ženkleliais ftiuo adresu.

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

“MEILĖS KARŠTLIGĖ”....... .  .20c.

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

ŽENYBA ir žmogaus gyvenimo siek. 10c

Nedėlioj, 8 d. vasario, L.S. 
S. 60 kuopos atsibus nepa
prastas susirinkimas, nes 
bus nominacija. VI Mass. 
Rajono viršininkų. Malo
nėkite visi atsilankyti.

Sekr. T. Sarapas.

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

Komitetas.

Moksleivių Paskolos Ra
telio 3 kuopos susirinkimas 
atsibus 8 d. vasario soc. sve
tainėje. Pradžia 4 vai. po 
pietų. Visi nariai būtinai 
privalo atsilankyti.

Nedėlioj, 8 d. vasario, at
sibus 207 LSS. kuopos susi
rinkimas, Lietuvių svetai
nėj, 10 vai. ryte. Visi na
riai ant šio mitingo būtinai 
privalo atsilankyti, nes yra 
daug labai svarbių reikalų.

Komitetas.

‘Board of Bar Examiners’ 
šios valstijos rekomenduoja 
prileisti prie baro 119 apli- 
kantų. Tarpe jų yra dvi 
merginos.

Daugelis, atėję į “Laisvę”, 
klausia kuomet męs kelsi
mės į Brooklyną. Smulkes
nių žinių apie kėlimąsi pa^ 
skelbsime sekančiam “Lais
vės” numeryj.

Prašytume visų tų, kurių 
laiškai ir laikraščiai ateina 
“Laisvės” adresu, pasisku
binti permainyti adresą, nes 
paskui gali išeiti nepatogu
mai.

Atpigo

LAIVAKORTES
Tik 23 dol. j Europą.

Pirkit pas

GEORGE BARTASZIŲ

261 W. Broadway,
So. Boston, Mass.

arba

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

- -------------------------- r ----------------------------———

Ant randos.
Išsirandavoja 4 rūmai už $10.00 ant 

menesio, 3 rūmai už $9.00. 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.

Nauji Laiškai
Tik ką atspausdinom dau

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

Taigi pasiskubinkit su už
sakymais.

Vipsminėti laiškai yra 
gaunami “Laisvės” krautu 
vėje.

310 Broadway, So. Boston, Mosh. *
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Telephone So. Boston. 845 M

DR, F. MATULA1TS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. 
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
2) ft «© «(D 4c)4c)c)4c)4c)O 4e)4c)4
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Hamburg—American
Į • •• Didžiausia kompanija 
Linija.* visam pasaulyjel

Ji turi 431 savo garlaivį, kurią 
įtalpa siekia 1,306,819 tony.

Vienatine ir tiesiogine linija tarp
Bostono ir Hamburgo.

Laivai didžiausi ir kiekvienas su 
dubeltavais šriubais.

Laivakortes pigiausios ir pa
tarnavimas geriausis. Pasažieriai 
gali važiuoti be baimes, nes jy gy
vastis geriau yra apsaugota, negu 
ant žemes.

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

Artesniy žirny klauskite pas:

Hambu rg-American 
Line

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

Arba pas vietos agentą

(D . . f-
* A E v 19 *

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

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

“NAUJOS kantiškos arba politiškos
giesmes” .................................. 30c.

KNYGŲ
Vysai Dykai Del Viru

“PIGIAUSIAS ir geriausias darbinin
ko pragyvenimas” ..................... 10c.

“GYVENIMO BANGA” ........... 15c.

Reikalaudami knygų, rašykite se
kančiu adresu:

hR. Richter’S 
'“PAI
. EXPELLER”

“LAISVĖ.
242 Broadway, So. Boston. Mass

] Druli muskulai neatneša nat 
6 jei Jus Romatizmas kankina.
3 PAIN EXPELERIU

F. Ad. Hichtcr & Co.
21 O t-tASL S r., NLW VORK.

1210 S. Broad St, Philadelphia, Pa

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk de! vyru. I 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal Į 
atgauti vyriškumą, isigycl ti nuo uznuodijima kraujai 
arbasypiii,nubiegimasieklos, patrolitu styprjbe, puČkua j 
ir kitus i.šiniciimus, negromuiavima, pat rot it u 1 
etypribc, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rvtna- | 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strict ura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
nainuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kode* jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnaa vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Tcmvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai,, 
užmokau: už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adreaa ant 
Šeiniaus paduotu kuponu, katra siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L £06 22 Fifth Avenue, Chicaxo:

Godotinas Taniista: Pagal Tamistos prižadiejma, aS noriefjau 
jogTauiistaprisiustumei mau vysai dykai v&iajusu knyga del vyru.
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teisingiausia
IR GERIAUSIA

LIETUVIŠKA

Vardas

Adresas: Steltas

Tu Esi Geriausias Prietelis!
nelrotykit laiko ir pinigų,bet tiesiog

Subatoj, 7 d. vasario, LSS. 
Svetainėje bus linksmi šo
kiai ir sykiu mokykla, ku
rioj galima išmokti angliš
kus šokius. Atsilankykite.

Komitetas.

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

§ s ft <5

Pabaigusi kursų Woman* Medical 
College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo darbą prie 
gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
pugelbą InvairiobC motoru ligose.

F 6 Coring st.,
1 • Oil Op. 'C.uAz71irtlElr7th»t8.

SO. BOSTON, IVIA.SS.

(Dr

W. Lynno LSS. 61 kuopa 
L. U. K. svetainėje (ant 25 
Camden st.) 15 d. vasario 
rengia didelį koncertą. Ma
loniai meldžia visų atsilan
kyti. Įžanga visiems dykai.

Dėkingi būtume, jeigu ir 
So. Bostono draugai ir drau
gės mums padėtų.

V. Ditkevičius.

Čia pat gaunama
Visokios knygos lietuviš

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

Važiuokite į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA

Tiesiog iš Bostono už pigiausią kainą ir 
didžiausiais laivais, ant kuriy yra ge
riausis patarnavimas. Laivai išplaukia 
reguliariškai iš Charlestown’o (dalis 
Bostono). Atsikvieskite savo gimines 
ir draugus iš senos tėvynes ir išpirkite 
laivakortes ant White Star Linijos. Del 
platesni y žiniy 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., 

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

( Serganti
C kreipkites ypatiškai arba laišku prie daktaro 
( Stankaus, o apturėsite tikrą ir teisingą gydy- 
) ntą. Atmink skaitytojau, jog Dr. Stankus yra 
) baigęs didesnį daktarišką mokslą, kaip tai: po 
) užbaigimui medicinos mokslo GARSIAME 
) STEITAV1ŠKAME UNIVERSITETE, važia

vo mokintis j POST GRADUATE MEDICI- 
t NOS MOKYKLĄ, katra yra didžiausia ir jau 
( paskutinė didžiųjų daktarų mokykla visame 
J pasaulyj. Čionai specijališkai mokinosi daryt- 
j visokias operacijas ir gydyti pavojingas ligas, 
) Taipgi buvo miestavu daktaru kur praktika- 
( vojo po hošpitalių dispenseres dienomis ir na- 
i ktimis. Dabar keli metai kaip Dr. Stankus 
( įrengė savo locną gydyklą SANATORIJĄ 
į mieste Philndelphijos dėl gydymo visokių li- 
J gų. Atvažiuojanti iš tolinus gali pasilikti tie- 
( siog jo SANATORIJOJE del gydymo.

GYDO LIGAS
) Nuo skaudėjimo strėnų,sąnarių rankų ir ko- 

jų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, rcu-
j mutizmo. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečia. 
) inų ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų ant 
) veido ir kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidų- i 
t 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 abelną nusilpnėjimą. Visokias . 
moterų ligas: ncre.guliariškas mėnesines,skau- 
dėjimą strėnų ir paširdžių. Visokias vyriškas i 
ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą, i 
Gydo ligas su liekarstomis kokios tiktai yra I 
ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su I 
liekars mis ir po reikalavimui pačių pacijen- . 
tų — daro visokias operacijas. Turi savo loc- • 
nas, naujausio budo elektriškas mašinas dėl ■ 
gydymo ir egzaminavimo, su pagelba kurių ; 
galima permatyti visą žmogaus kūną. ;

Turi šimtas padėkavonių už išgydymą nuo ; 
j visokių ligų. Gyduoles siunčia toliau į kitus , 
j miestus ir miestelius Amerikoje, Kanadoje, I 
; Anglijoje ir j kitas šalis, Visuomet kreipki- . 
J tęs ypatiškai arba laišku ant tikro adreso taip: <

Dr. Ignotas Stankus >
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.v

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ai tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natinė lietuviška aplinka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

Aptiekorius ii SavininkasK. SIDLAUSKAS
226 Broadway, Lamp, c st.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.
I

DR. f
rkH1’*

Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
be pagelbos kaipo akrutas sudaužytas 
ant. skani. Ar kenčiate skausmus Roma- 
tiznio, Neuralgijos, L’žsišahlynio ir t. t. 
tada pamėginkit o porą sykiusutept i.su

PAIN E X P E L E R I U, 
Pasovencziair naminiais \ AISTAI8.

Gaunama visose aplinkose už 25 ir 50 c.
F.Ad. RICHTER &C0., 215 Pearl st. New York.

unf ,inf 'flukcrlv — jj.viX-A,

SENI VYNAI IR TYRI LIKIERIAL
Specijališkas Rinkinys dėl šio mėnesio

RINKINYS No. 5.

Tai žodžiai pačią Žniontą Ugydytą nuo 
visokią ligą!

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

Garbingas Daktare! Jąsą būdas gy
dymo ir liokarstos labai geros, kad ma
no moteris not per tris mėnesius sirgus 
ant vidurių skaudėjimo, po krutinę, gal-

V vos, didžio nusilpnėjimo ant sveikatos 
A ir balt ją tekėjimo, kurios ikšiol niekas '
Y nepataiko išgydyti, o kaip Jusą prisiąs- 
/ tas liokarstas suvartojo, tad tapo visui 

z sveika ir daugiau liga neatsinaujina.
Už tokį tikra mokslišką ir pasekmingą 
gydymą visiems Taihistu vardą ap
skelbiu. Tu esi geriausias prietelis.

Pasiliekame dėkingi.
Klemensas ir Ona Stefonavičiai, 
1113 Brynmovrer, Scranton, Pa.

Kaip nieks neįstengė, tai Ph. M. Kliniko Mokslas išgydė trumpam laike! 
Malonus Pamištai Kad išgydet kosėjimą, skreplią^imą ir sunkumą ant 
kruiinčs pasekmingai, teip lygiai tik Jąs įstengiate išgydyti, nuo ligos iš
bėrimo ant odos spuogais ir niežėjimo; kiti gydytojai per du metu nesura
do pagelbos. Už jusą teip gerą gydymą ir teisingas liokarstas siunčiu Šim
tą kartą ačiū. Su guodono, A. Galmanas, Box 36, Bonne Terre, Mo.

Nemažiau dėkingi: L. KLIMAS, 55 Ellsworth St., Worcester, Mass.
Mr. M. KOLIAGA, Box 192, Boswell, Pa.; Mr. J. TYMCZUKAS, 306 Cente 
St., Freeland, Pa. Teipat išgydyti nuo visokią paslaptingą ligą, kurią 
jokiu budu negalima sutalpinti.

ĮS1TĖMYK1T, kad slaptybės ligą saugiai užlaikoma, visada.
Phil. M. Klinikas, turi net kelis PROFESIONALIŠKUS DAKTARUS, kurie greitam 

laiko pataiko sergantiems pagelbėti todėl, kad gydo išsyk, o nedaro cxi>eraincntų ant sergan
čių. Vyriausias Klinikos Daktaras, per Amerikos valdžią, net medaliu apdovanota*- To
kiam jau tik galima tikėti. *

PrivatiškoJ LABARATORIJOJ Ph. M. Kllnlko, atsišaukusiems sutaiso kiekvienam 
liokarstas iš šviežių gvanintuotų medikamentu, seniausių ir naujausių išradimų, kuriuo* 
tik aukščiausias mokslas išrado pagelbai žmonių.

KAD F'QI NFQVFIKAQ nori pastoti sveiku tol JMLOVtlIYMO, IR LAIMINGU, tad atatlaukyk.
o Jeigu toli gyveni, tad aprašyk savoligį l>el nesveikumus lietuviškojo kalboje kas kenkia, 
o tiko.i, kad apturėsi tikrų pagelbą sveikatai kaip tūkstančiai, kurie jau džiaugiasi Ir (leka
vo ja. nes ė i. nai išgydo ir tokias, kurių kiti negalėjo išgydyti kaip šviežias teip ir užsisenč- 
justas ligas nuo skaudėjimo: p. čitiosc, rankose, kojose, sąnariuose, krūtinėj, strčnod^ gal
vos, šonų : išlx‘ritnal spuogais nuo blogo ir neėysto kraujo, nuo saužagystes sėklos flubčgi- 
ino, nusilpnėjimo, vidurių nedirbimo, užkietėjimo, slogos, greito pailsimo, nerviškumo,bal
inės, silpno i r sumažėjusio kraujo, užsikrečiamų slaptų lytiškų ligų. Širdies, kepenų. Ink" 
stų, silpnų p) lučių, kosėjimo, sunkaus kvėpavimo, nuo peršalimo slogu, blogų sapnų, nemt- 
gos, neturėjimo apet ito, bo peilio be pjaustymo l>o aparacijos, bet su liekarstotns, kurto* 
tūkstančius Išgydė. Teipat moteris nuo skausmingų mėnesinių ir kitokių visokių ligų, 
kurios užpuola varginimui Žmonių, VYRŲ ir MOTERIŲ. Reikalaujant rodos ir pagelbos 
nuo daktaro, visada adresuok arba ateik po šiuo adresu:

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

VALANDOS: nuo to iš ryto iki 4 po p. Šventadieniais nuo 10 iki 8. Utarn. ir Pčtnv 
čiomls nuo ti iki 8 vak. Reikaleukit nuo Kllnlko dovanai ir skaitykit knygų „Daktaras“

Bostono ir apielinkės ka
talikai per 10 dienų sumetė 
šv. Elzbietos katalikiškam 
ligonbučiui $250.000.

Daugiausia aukavo tur
tingi žmonės, biznieriai ir 
kunigija. Daug aukų su
rinkto ir parapijose.

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas
WILLIAM F. J. HOWARD

Lietuviška pavarde buvo 
Vincus F. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

DIDELĖ SĄKROVA
Visokių lietuviškų,polskų ir rusų knygų, 
laiškams popierų, tikrų trejankų,geriau
sių britvų, puikų biznieriams kalendo
rių, laikrodėlių, retežėlių, žiedų, špilkų 
ir kitų auksinių daiktų. Reikalingi agen
tai. Knj gu kataliogą siunčiam gavus 
už 2c. štampą. (H-033)

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

Muzikos Mokykla.
Panedėliais, seredomis ir pėtnyčio- 

mis po num. 889 W. Broadway, So. 
Boston, Mass., oįketvergais po num 
79 Moore St., Neighborhood House, 
Cambridge, Mass. Mokina ant Piko- 
lo, Clemet, Cornet, Trambon, Sixapo- 
ne, Droom ir Composet musik.

Mokytojas A. M. G- 
Vytauto Beno.

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

4 pilnos kvortos vertes ant $3 50

Rinkinys No. 8
i.
i.
i.
i.

bortka Kentucky Degtinės
•r Kalifornijos Brendas
y Višniuvkos
“ Seno Ispanų Vyno

‘^pilnos kvortos vertes ant $3.00

Šitie lerimai yra geri ir parsiduoda pigi 
vimas slmažu uždarbiu. Užsakymą išsiunč

H. |. Golden & Co.
54 Harrison Avenue,

Viskas už

$1.99

Viskas už

$1.75
pigiai. Mus motto: Greitas parda- 

Užsakymą išsiunčiame tuojaus, kaip tik gaunam.
IMPORTUOTOJAI IR DAUGU- 
MOJO LIKIERIŲ PARDAVĖJAI

BOSTON, MASS

Tik 1 doleris!
Išsiųsdink šiandien tiktai 
vieną dolerį, o apturėsi 
Edmundo Steponaičio raš
tų knygą, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška-

me name. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų mūsų jaunųjų rašytojų, 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovei, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenės sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos.

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

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

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