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IV Metas

AMERIKA
Didelės suirutės Balti- 

morėje.
Mums praneša iš Baltimo- 

rės, jog ten darbininkų tar
pe kelias pastarąsias savai
tes viešpatauja baisi suiru
tė, kaipo pasekmė pralai
mėto streiko, netikusio elgi
mosi IWW. tariamų vadovų 
ir neprausburnio Grikšto at
vykimo. Grikštas galutinai 
pagadino IWW. reputaciją. 
Didžiuma baltimoriečiu žiū
ri į jį, kaipo į paprastą na- 
chala ir sorkiu krėtika. Net

A V

daugelis IWW. narių pradė
jo jį vyti laukan. Dabar jis 
išsitrenkė į Washingtona, D. 
C. Ar tik ne “runys” ant 
Suv. Valstijų prezidento?

Tūli IWW. nariai kviečia 
į Baltimorę IWW. organiza
torių Schmidtą, apie kurį sa
koma, jog, rasit, jisai galės 
atitaisyti Grikšto ir Geležė
lės klaidas.

P. Grigaitis apleido Balti
morę, vykdamas į Chicagą. 
Geležėlės sėbrai begėdiškai 
šmeižė P. G., bet jis apleido 
Baltimorę, laimėdamas ko
va, v

20 milijonų gyventojų 
New Yorke.

J. H. Schiff, žyd”, bankie- 
rius tvirtina, jog už 50 metų 
Didžiamjam New Yorke bus 
jau 20 milijonų gyventojų, 
jeigu New Yorkas kils su to
kiu pat smarkumu, kaip ligi- 
šioliai. Iš tų 20 milijonų gy
ventojų, pusė bus žydų.

Tik kareiviai ir policija.
Mexico City, 11 d. vasario.

— Visos gatvės Mexico City 
užimtos federališka kariu- 
mene ir policija. Tai tyro- 
nas Huerta bijosi prisiarti
nimo sukilėlių kariumenės. 
Jisai ir naktimis nemiega, 
manydamas, kad ant jo gal
vos rengiama suokalbis.

Dar daugiau karališkų 
svečių.

Neseniai rašėme “Laisvė
je”, kad į Suv. Valstijas žada 
atvykti buvęs Persijos ša
chas. Dabar pranešame, kad 
ir Bulgarijos karalienė 1915 
metais atvyks Amerikon. 
Taip-pat atvykti žadąs ir Is
panijos karalius Alfonsas. 
Ar tik nepradės karaliai 
bėgti Amerikon?...

Konfiskavo opiumą.
San Francisco, 11 d. vasa

rio. — Vietinėje muitinėje 
konfiskuota opiumo (svai
galo, kurį naudoja chinie- 
čiai) už $70,000.

Colorado mainose.
Jeigu Suv. Valstijose iš

tinka trįs nelaimės anglių 
kasyklose, tai dvi nelaimės 
pripuola ant Colorado.
Radijus neišgydė vėžio ligos

Baltimore, Md. — Kong
reso atstovas R. Bremmer 
mirė 6 d. vasario. Jį gydė 
radijum, kadangi buvo ma
noma, kad juomi galima iš
gydyt vėžio ligą. Vienok 
kuracija radijumo nieko ne
gelbėjo.

Kunigų pamokslai apie 
bedarbę.

Šią savaitę 300 New Yor- 
ko kunigų sakys specijališ- 
kus pamokslus apie bedarbę.

Ar nuo to bus lengviau be
darbiams ? V argiai!

Ar galima savo pačią pa- . 
bučiuoti?

Rodosi, klausimas labai 
kvailas, bet jis ir žingeidus. 
Jeigu jūs kas paklaustų, ar 
galite savo pačią pabučiuoti, 
tai jūs tą žmogų bepročiu 
pavadintumėte. Bet štai

mieste Savanne, Georgia 
valstijoj, pati patraukė vyrą 
teisman, kad jis ją pabučia-' 
vo tuomet, kuomet ji neno-( 
rėjo. Ir kągi jūs manot ant j 
to teisėjas atsakė? Ogi' 
vargšą vyrą nubaudė 30 die
nų kalėjimu!

Tai matot, kokių gudra
galvių Amerikoj yra teisėjų, 
kad išriša net tokius klausi
mus, ar gali vyras savo pa
čią pabučiuoti, ar ne...

Vyrai, būkite atsargus su 
savo pačioms!

San Francisco darbininkai atsižymi savo smarkiais 
pasistengimais gauti darbą. Jie organizuoja demonstra
cijas, reikalaudami iš miesto valdžios dafto. Iš dalies, 
tos demonstracijos jau turėjo šiokį tokį pasisekimą.

draugijos. 1902 metais ji
sai prisidėjo prie socijalistų 
partijos ir visuomet agitavo 
už tautų santaiką.

Tūkstančiai žmonių paly
dėjo jo lavoną į kapus. Vo
kiečių soc.-dem. atsiuntė ap
gailės telegramą.

Susidūrė du orlaiviai.
Ligišiol susidurdavo tik 

garlaiviai ant jūrių ir trau
kiniai ant žemes. Dabar, 
matomai, bus dar vienos ru- 
sies susidūrimas.

Johanesthaly (Vokietijoj) 
10 d. vasario virš aerodromo 
pakilo biblanas, kuriuo lėkė 
Selmayer su vienu pasažie- 
rium. Kuomet juodu buvo 
pakilę ant augštumos 100 
pėdų — į jų biblaną įsirėžė 
monoplanas, su kuriuom da
rė mėginimus lakūnų mo
kyklos mokinys.

Abudu orlaiviu nukrito 
žemyn. Mokinys užsimušė 
iki smert. Anuodu smarkiai 
sužeisti.

Anglijos parlamente.
Šią savaitę susirinko į po

sėdžius Anglijos parlamen
tas. Šiuo žygiu jam prisieis 
išrišti daugybę opiausių da
lykų. Tat visi su didžiausiu 
nekantrumu laukia, kaip 
viskas nusibaigs.

Šį kartą galutinai bus iš
rištas klausimas, ar airiai 
gaus savy valdą. Pirmei
viai, kurių parlamente di
džiuma, sako, kad airiai su
silauks savyvaldos.

Parlamentas' labai nusi
gandęs dėl sufragisčių akty- 
viškumo. Žaibo greitumu 
atlėkė iš Paryžiaus į Londo
ną jų vadovė F. Pankhurst.

Karalius ir karalienė pri
buvo parlamentan po di
džiausia ginkluota apsauga. 
Visur pilna policijos, nes bi
jomasi sufragisčių demons
tracijų.
Švedijos socijalistų milži

niška demonstracija.
Kadangi patriotiški Šve

dijos valstiečiai buvo įtaisę 
savo parodą, reikalaudami 
kariumenės ir laivyno padi
dinimo — tai Švedijos soci- 
jalistai įtaisė kontra-de- 
monstraciją vardan viso pa
saulio tautų santaikos. 30,- 
000 socijalistų įtaisė milži
nišką parodą, kokios dar 
Švedijos sostapilyj nėra bu
vę.

Didžiausia minia nuėjo į: 
ministerijos rūmą, kur soči-1 
jalistų vadovas B ranting 
kalbėjo į pirmąjį ministers 
ragindamas jį veikti labui 
viso pasaulio tautų santai
kos.

Dar apie Francis de Pres- 
sense.

“Laisvėje” jau buvo pra
nešta apie mirtį garsaus nu
skriaustųjų draugo F. de 
Pressense. Jisai buvo pirmi
ninkas “Žmogaus teisių” 

ta balsuoti, kad tik sumušus 
socijalistus. Popiežius vis 
tankiau rodo norą taikinties 
su valdžia.

Siamas.
Siamas, ta Azijos mažai 

mums težinoma šalis, tūluo
se atžvilgiuose jau pralenkė 
net Suv. Valstijas.

Ten valstija turi savo nuo
savybėje pačtą, telegrafą ir 
banką.

Pavogtas knygynas.
Šiemet Peterburge švęsta 

100 metų sukaktuvių jubile- 
jus egzistavimo viešojo kny
gyno. Iš tos priežasties 
Krakovo lenkų dienraščiai 
oraneša, kad dauguma to 
knygyno knygų yra pavogta 
iš Lenkijos, kuomet Suvoro
vas užėmė Varšavą. Carie- 
nė Katrė apvogė Zuluskio 
knygyną ir geriausios kny
gos nugabentos į Peterbur
gu ;

Taip-pat buvo pasielgta ir 
su tūlais Vilniaus knygynais
Socijalistiškų mokyklų at

stovų suvažiavimas.
1 d. kovo Brussely (Belgi

joj) atsibus suvažiavimas 
socijalistiškų mokyklų at
stovu. i€•

Priima troną.
Princas W. Weid priima 

Albanijos troną. Dar viena 
lėlė bus daugiau.

Armėnų teises.
Konstantinopolis. Turkų 

vyriausybė žydą duoti pa- 
vergtiemsiems armėnams 
balsavimo teises. Trijuose 
jų apskričiuose Van, Eize- 
rum ir Bitlis būsią leista ar
mėnams rinkti savo atsto
vus į generališkas tarybas 
lygiomis teisėmis su musul- 
manais.

Suomų veikėjo mirtis.
Gelsingforse mirė žymus 

suomų politikos veikėjas 
Leo Mechelinas, 75 metų am
žiaus. Vietos laikraščiai pa
dėjo apie jį plačius nekrolo
gus ir jo nuopelnus dėl savo 
krašto, kaipo profesoriaus, 
seimo atstovo ir senato
riaus. Visų pabriežiama di
delis nuostolis dėl jo mirties 
krašto gerovei.

Riaušes Japonijoj.
Tokio, 11 d. vas. Čia ant 

gatvių buvo gana smarkus 
susirėmimas tarp policijos 
ir žmonių, įtaisiusių demon
straciją.

Aficierių keleivių kontro
lius.

Berlynas. Karo ministe-
Studentų streikas.

Krokuva. Jagailos aka
demijoje buvo sušaukta su
eiga, kurioje kalbėta, kam 
studentai ėjo dirbti akade
mijos spaustuvėn streikuo
jančių zecerių vietoje. Suei
ga buvo triukšminga, ne
daug bereikėjo, kad susipeš
tų. Pasidalino į du būriu— 
streiklaužių šalininkų ir jų 
priešininkų. Dėlei netvarkos 
globėjas paleido sueigą.

Tai ne pirmas jau sykis, 
kad studentai streikuoja.
Popiežius nęloš jau kan

kinio roles.
Per 40 metų suvirs, popie

žiai pasivadino save Vatika
no kankiniais, kuomet nuo 
jų buvo atimta svietiška val
džia.

Dabar popiežija jau mai
no savo politiką. Kodėl? 
Ogi pamatė, kad baisiai kįla 
socijalizmas. Čia jau bėda 
ir popiežijai ir valdžiai. To
dėl tat katalikams ir pavely-

ris išleido įsakymą aštriau 
daboti keliaujančius sveti
mų šalių aficierius per va
karų ir rytų Vokietijos sie
nas. Per Rusijos pasienį 
keleiviams aficieriams gali
ma tik kai kuriais muitinių 
punktais važiuoti. Per El- 
zaso - Lotaringijos sieną jie 
leidžiami važiuoti tik su 
Strasburgo vyriausybės raš
tu.

Tokios pat neva priemo
nės vartojamos ir Francūzi- 
joj.
Turkų - graikų klausimas.
Susikiršinus turkams ir 

graikams, didžiosios valsty
bės tariasi, kaip geriau jas 
sutaikinus. Tuomi klausimu 
labai rūpinasi Anglijos vir
šininkai ir siūlo įvairias pro
pozicijas. • ”

Ar pavyks aidžiojom vals
tybėm tuos į kivirčius sutai
kinti geruoju, dar nėra ži
nių. Suprantama, jos mo
kės ir priev “sutaikinti” 
turkus su g

RUSIJA
M. Gorkiui sugrįžus.

Rusų laikraščiai suteikia 
šiek-tiek žinių apie M. Gor
kio sugrįžimą Rusijon. Vos 
tik Gorkis pervažiavo Vo
kietijos sieną, rusų žandar
merija davusi žinią, kad M. 
Gorkis važiuojąs sostapilin. 
Visu keliu policija slaptai 
sergėjo vagoną, kuriame M. 
Gorkis važiavo. Bet jis iki 
pat Peterburgo neišėjo iš 
vagono. Kartu su juom va
žiavo M. F. Andriejeva ir 
daktaras. Dabar M. Gorkis 
gyvenąs Suomijoje, savo ge
ro draugo šeimynoje. Laik
raščių korespondentai norė
tų jį pamatyti ir pasikalbėti, 
bet ikišiol M. Gorkis atsisa
ko kalbėties.
Macocho rūbų nuvilkimas.

Petrakovas. Vietinio ka
lėjimo bažnyčioje nuo nu
teistojo Čenstakavos vie
nuolio kun. Macocho, Star- 
čevskio ir Olesinskio nuvilk
ta kunigiški drabužiai ir ap
rėdyta areštanskais.

Reikalaujama pasportų.
Canados imigracijos in

spektorius išsiuntinėjo vi
soms garlaivių draugijoms, 
vežančioms išeivius į Cana
da, šiokio turinio aplinkraš
tį:

“Canados įstatymai reika
lauja, kad atvykstantiejie iš 
tų šalių, kur tebevartojami 
pasportai, išeiviai, lipdami 
iš garlaivių, įteiktų Canados 
imigracijos valdžiai savo 
pasportus. Ikišiol tokie pas
portai buvo reikalaujami 
vien iš išeivių, atvykstančių 
iš Italijos. Dabargi imigra
cijos departamentas nutaręs 
reikalauti pasportų ir iš Ru
sijos išeivių.

Reikia turėti čia omenyje, 
kad Rusijos valdžia išduo- 
dandanti trejopus paspor
tus: 1) pasportai turintiejie 
reikšmę tik pačioje Rusijoje, 
2) pasportai išduodami pa
sienio gyventojams, eiti per 
sieną, 3) užsienio pasportai 
važiuojantiems užsienin. 
Canados imigracijos valdy
ba reikalausianti iš Rusijos 
išeivių kaip tik tos paskuti
nės rūšies pasportų.

Dešiniųjų profesorių su
važiavimas.

Sausio 3 d., Peterburge 
prasidėjo dešiniųjų profeso
rių suvažiavimas. Atvyko 
kuone visų Rusijos universi
tetų atstovai, išskyrus vieną 
Tomsko universitetą. Suva
žiavimas tęsėsi nuo sausio 
4 dienos iki 6. Buvo svars
toma šie klausimai: nauji 
universitetų įstatai apie pri
ėmimą universitetan semi
narijų mokinių, apie tarnau
jančių materijališko padėji
mo pagerinimą ir tt.
Sausio 4 d. buvo pirmasai 
dešiniųjų profesorių suva
žiavimo posėdis, pirminin
kaujant prof. Zvierovui. Su
važiavimo nariai atsisakė į- 
leisti suvažiaviman laikraš
čių bendradarbius ir suteik
ti žinių apie suvažiavimo 
darbus. Jie pasakė, kad su
važiavimo darbų aprašymą 
siusią tiesiog redakcijai ‘No
voje Vremia’, “Kolokol” ir 
“Zemščina”.

Sausio 5 d. skundėsi suva
žiavimo nąriai, kad jų lekci
jų klauso vien akademistai, 
ir studentų dauguma lanko 
kairiųjų profesorių lekcijas. 
Galų gale dešiniejie profeso
riai, baigiant suvažiavimo 
darbą, > nutarė nusiųsti švie
timo,. ministeriui Kaso tele
grama pasveikinimą.

(“L. Ž.”)

LIETUVA | 
Du dienraščiu.

Męs gavome jau po 10 N N 
šių metu “Lietuvos Žinių” ir 
“Vilties”.

“Liet. Žinios” kiek mažes
nės, negu “Viltis”. “Lietu
vos Žinios” — šiaip ar taip 
kalbant, tuom tarpu, yra be- 
partyviškas aiškių pirmei
vių dienraštis, nors, kaip sa
ko “Vairas”, jos nori atsi-j 
remti kairiaisiais viltinin- 
kais (kurie prasišalino iš 
“Vilties”, kuomet kunigai 
pevedė redagavimą p. P. Do
vydaičiui).

Abudu dienraščiu talpina 
telegramas. Palyginus da
bartinius dienraščius su pir
miau ėjusioms “Vilniaus Ži
nioms”, reikia pripažint, kad 
dabar jie vedami daug biz- 
niškiau. Ypač daug žinių 
telpa iš Lietuvos gyvenimo. 
Užvesti skyriai didesniųjų 
Lietuvos miestu chronikos. 
Pastebiama daugiau margu
mo ir įvairumo. ‘Viltis’ kiek- 
vienan numerin įdeda para
ginimą (didelėms raidėms) 
aukauti kuriai nors klerika- 
Hškai įstaigai bei draugijai. 
Dabar jau ir “Liet. Žinios” 
pasekė tomis pėdomis.

“Vilty j” gana daug vietos 
pavedama užsienio gin
čams, kur daugiausia kovo
jama su socijalizmo princi
pais.

Abudu dienraščiu gana 
uoliai seka amerikiečių gy
venimą.. “Viltis” ima dau
giausia žinių iš ‘Vien. Liet.’. 
“Liet. Žinios” nesibaido pra
nešti savo skaitytojams ką 
rašo “Kel.” ar “Laisvė”. Jo
sios turi ir savo korespon
dentų Amerikoj.

Tūli “Laisvės” skaitytojai 
teiraujasi apie Vilniaus 
dienraščius. Suprantama, 
daug parankiau išsirašyti 
“Liet. Žinias”. “Viltis” ne
tinka.

šalčių pasekmės.
“R. N.” ir “L. Ž.” skaitome:

Pušalotas (Panev. apskr.) 
Rasta sušalusis pusnyje Di- 
čiūnų sodžiaus (Maldočio- 
nių valse.) ūkininkas Juozas 
Civilis; apie Pumpėnus kitas 
Maskališkių sodžiaus gyven
tojas.

Žagarė (Kauno gub.). Pas 
mus buvo didelė pūga. Pri
snigo taip daug, kad nei iš
eit, nei išvažiuot niekur ne
galima. Į miškus malkų ne
galima važiuoti. Žmonės 
pasakoja, kad keletą žmonių 
ii’ arklių su vežimais užpus
tė. Tokių baisių pūgų retai 
kas atmena.

Ledas Nemune turi jau 
daugiau, kaip pėdą storumo. 
Žmogus su arkliu vežioda-1 
mas į ledaunes ledus uždirba į 
3 rublius į dieną.

Darbininkų namai.
Vilniuje ant Kievo rinkos 

manoma statyti liaudies na
mus su tikslu: kultūriškai 
lavinti liaudį populiariško- 
mis paskaitomis ir padėti jai 
ekonominiai, būtent, tuose 
namuose įsteigtoji kontora 
rūpinsis rasti bedarbiams 
darbininkams darbo. Namų 
projektas jau padarytas. 
Namai kainuos į 7,000 rub. 
Lekcijų salėje tilps 250-300 
žmonių.c

Sako, jog Prūsų lietuviai 
išnyks.

Tūlas Karaliaučiaus uni
versiteto profesorius, skai
tydamas prelekciją apie K. 
Duonelaitį, nupranašavo 
Prūsų lietuvių išnykimą.

Jisai nuręęlė, kad juos lau

kia toks pat likimas, kaip ir 
senovės prūsus.

“Liet. Žinios” sako, kad iš 
to profesoriaus (Becenber-J 
gėrio) menkas pranašas, nes 
dar prieš 40 metų jisai pra
našavo, kad lietuviai neturė
sią savo literatūros. Jisai 
pasakęs, kad toks es^s isto
rijos bėgis ir gamtos įstaty- 
l as.

Tasai pats profesorius sa
ko, kad Didžiosios Lietuvos 
lietuviai išgyvensią.

Vilniuje.
Aušros Vartų koplyčioje 

bekabančią, aukoms dėti dė
žutę, atplėšė ir pavogė neži
nomi piktadariai naktį iš 
sausio 8 į 9 dieną.

Areštas, šiomis dienomis 
Ugličo gatvėje, Vilniaus 
žandarai suėmė apie 10 žmo
nių, daugiausia darbininkų. 

(Suėmimo priežasties kol kas 
nežinoma.

Kaune nebus dienraščio.
Tūlas Banaitis prašęs val

džios leidimo duoti jam 
įsteigti Kaune lietuvių dien
raštį. Valdžia neleido.

Tasai pats Banaitis, 1906 
metais leido su carbemiu 
Daukša “Lietuvos Balsą”, 
kuris pasekmingai bankrū- 
tijo tais pačiais metais.

Banaitis — klerikalas. Ko
dėl valdžia nedavė jam lei
dimo — sunku žinoti.

Pagedę šunes.
Pagedę šunes pereit* ’ 

metais apriejo Rygo; 
žmonių, už kurių gydymą 
buvo išleista 25,088 rub.. įki
ši oi Ryga neturėjo tokiems 
ligoniams gydyti jokio ligon- 
bučio. Šį pavasaryj bus jau 
toks ligonbutis įsteigtas po 
daktaro Adelheito priežiūra.

Dideliam reikalui atsiti
kus, priima ir dabar čiepyti 
chirurgiškas miesto ligon- 
bučio skyrius.

Teismas.
Panevėžys. Prasidėjo gar

sioji Šiaulių fabrikanto Ro-' 
galino byla. Jis kaltinamas 
už padegimą savo odos fab
riko prie šiaulių-Tauragės 
plento. Ginti jį išvažiavo iš 
Vilniaus garsusis advokatas 
Vrublevskis.

Suėmė.
Panevėžio apskr. nuo 15 d. 

gruodžio iki 1 d. sausio su
imta 10 vyrukų, norėjusių 
nuo tarnystės kariunienėje 
prasišalinti.

“Dzives Bals”, darbininkų 
laikraštis, suėmus ir pasodi
nus į kalėjimą redaktorių J. 
Viksininą, sustojo ėjęs, o jo 
vietoj pradėjo išeiti naujas 
laikraštis “Dzives Atbals”.
Pirma fabrikėlč Dzūkijoj.
Nemunaitis (Trakų ap

skričio, Vilniaus gub.) Įtai
syta čia mašina linams min
ti. Tai pirma visoje Dzūki
joje. NemunaitieČiai džiau
giasi, kad galėsią sau darbą 
palengvinti.
Lietuvių studentų vakaro 

įplaukos.
“Liet. Žinios” rašė, kad 

tradicijinis lietuvių studen
tų vakaras turėjo gražų pa
sisekimą. Vakaro įplaukos 

(gan didelės. Vj^o -labo su
rinkta 1088 rub. ir 75 kp. Iš
laidų pakelta 552 rub. ir 83 
kp. Gryno pelno liko534 i. 
ir 92 kapeikos.

Kame mūsų darbininkai?
Pranešama, kad iš Rusi

jos į Prūsus plaukia didžiau
siais būriais darbininkai ir 
darbininkės ir ten parsisam- 
do prie laukų darbo. Tuo pa
čiu tarpu mūsų ūkininkai 
nesiliauja dejavę dėl darbi- 

Į ninku stokos.
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SPAUDOS BALSAI Generolas Botha.

Ne tik lietuviai, bet ir vi
sų šalių socijalistai ne

tikę.
Ligišiol ponai tautiečiai 

sakydavo, jog viso pasaulio 
socijalistai geri, tiktai mū
siškiai, anot pono šliupo, 
esą išperos, ruja, piemens ir 
tt. Socijalistai ne kartą nu
rodė jiems, kad peikti sa
vuosius socijalistus, o girti 
svetimuosius, su kuriais ne
susiduriamą, yra sena, nu
dėvėta kovos priemonė viso 
pasaulio patriotų.

Kas gi nežino, kad Vokie
tijos buržuazija, smerkda
ma saviškius socijalistus, į 
padanges kelia francūzus 
socijalistus? Tai, sako, bent 
vyrai, o jūs... fui, tėvynės 
pardavėjai.

Francuzų buržuazija už
tat, smerkdama savuosius, 
visuomet augština vokiečius 
socijalistus.

Taip-pat elgiasi rusų, len
kų, finų ir kitų tautų buržu
azija. Kaip matote, tai vie
nas iš tų kvailiausių “argu
mentų”—kuris patsai savai- 
-mi, lyg vaškinė žvakė, su
tirpsta.

Vienok idiotėliai iš “Vien. 
Liet.” mala ir mala savo se
ną, kvailą, nuvalkiotą zau
ną. Turbūt, Brooklyn o 
Vamagiriui labai smagu po 
pietų panašų rąžančių skai
tyti.

Neseniai Šliupas pranešė, 
kad klesų kovos nebėra. Po
nas Račkauskas, net , pa
springdamas iš džiaugsmo, 
pranešė, kad panašiai sako 
ir “Metropolitan.” “Vien. 
Liet.” su “Lietuva” tuoj su 
pamėgimu pranešė apie p. 
Šliupo naują apreiškimą. 
Nėra klesų kovos ir gana!

Dabar męs paimam poną 
Račkauską, Šliupą ir Co. už 
ragų ir klausiame: raskite 
kokią nors pasauly įtekmin
gą socijalistų partiją, kuri 
nepripažintų klesų kovos 

meipų?!
.a, vyručiai, jieškokite. 

Męs gi jums pasakysime- 
eikite pas francūzų soc. par
tiją, pas vokiečių soc.-dem. 
partiją, pas rusų soc.-dem., 
pas ispanus, finus, latvius— 
ir visur jūs pamatysite, kad 
pamatinis dėsnys jų party- 
viškos programos —yra kle
sų kovos principas! Ponai 
iš “Vien. Liet.” šventvagiš
kai giria Marksą, Bebelj, 
Liebknechtą, Lassalį. Juk 
jie visi buvo klesų kovos ša
lininkai !

Tatai mūsų tautininkai, 
pasmerkdami klesų kovą,pa
smerkia viso pasaulio socija
listų programą, viso pasau
lio socijalistų partijas.

Nagi, ponai Račkauske, 
Šliupe ir ponai iš supelėju
sios “Vien. Liet.”, ar ir da
bar dar jūs drįsite meluoti 
per akis, kad tik saviškiai 
socijalistai netikę, o kiti ge
ri? Jūsų yla išlindo iš mai
šo. Ateityje jūs neturite 
mažiausios moralės teisės 
vartoti to veidmainiš
ko argumento kovoje. Jei
gu jūs jį pavartosite — męs 
pasakysime, kad demagogų 
vardas jums yra pergarbin- 
gas.

Nėra to blogo, kad nenu
eitų ant gero. Pono Šliupo 
burnojimai ir jo laikraštinių 
vienamanių straipsniai — 
parodo ir mažiausia svars
tančiam žmogui, jog mūsų 
nacionalistai priešingi viso 
pasaulio susipratusiems 
darbininkams, kurie orga
nizavo savo judėjimą ant 
klesinės kovos pamatų.

Kada pabaigoj XIX met- 
šimčio buvo iškilus buerų 
karė su anglais, tai Botha 
buvo vienas iš tų narsiųjų 
vadų, kurie kovojo už buerų 
savystovę liuosybę.

darbininkai privalo atkreip
ti atydą ne į “gerus” žmo
nes, bet į organizaciją, nes 
tik galinga organizacija ga
li perkeisti sistemą, gali su
teikti darbo žmonėms laisvę 
ir gerovę.

Barabošius.

“Vairas.”
Męs gavome “Vairo” Nl. 

Tai du-kart savaitinis laik
raštis, pavestas inteligen
tams. Dailės žvilgsniu jisai 
daro maloniausi įspūdį.

Klerikališka pakraipa ne- 
perdaug teprasimuša vir
šun, vienok, nėra abejonės, 
jog aplink “Vairą” susispies 
dešinysis sparnas mūsų in

i'USįgentijos.
telpa puikių re-

Ciurlionies ir 
^■Mwwifiaua paveiks-

į.~. x . 3!
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Anglijos kapitalistai, pa-

Kare — delko?
Ikišiol dar daugelis žmo

nių laiko kares neišvengti- 
nomis ir net naudingomis. 
Ištikrųjų gi, juk tai viešos, 
įstatymais leidžiamos žmo
nių skerdynės. Tėmykime, 
kai]) atsiliepia apie kares 
Žymios pasaulyje ypatos ir 
ką sako tūli biblijos punk-

—Ir jie statys namus ir 
gyvens juose, ir jie augins 
vyndaržius ir valgys jų vai
sius, bet ne taip, kad jie sta
tys, o kiti gyvens; arba jie 
augins, o kiti valgys, — Iza- 
jus 65, 21—22.

—Jei kas nedirba, tas te
gul nevalgo,— apaštalas Po
vilas 2, Theo 3—10.

—Žemė taps permainyta. 
Tada žmogus siūlys savo 
broliui - žmogui ne kulkas ir 
kartuves, bet turtūs, grū
dus, geriausius vaisius ir 
puikiausius žiedus, — Lu
ther Burboni.

—Tada žmonės nesimo- 
kins daugiau kariauti, — I- 
zajus 2—4.

^-Palaiminti pakajų da- 
rantieiie, — Jėzus iš Naza-

O. Ameringer.

Socijalizmas—
kuomi jis yra ir kaip -jį įkūnyti?

(Vertė J. Europietis)

tyrę, kad Pietinėj Afrikoj 
randasi gausingi aukso šal
tiniai, sumanė panaudoti 
Afrikos gamtos šaltinius ir 
pakinkyti į savo kamanas 
vietos gyventojus. Buerai 
tam pasipriešino ir iškilo 
nuarki karė, kurioj buerų 
narsumas, jų pasišventi
mas dėl savystovės liuosy
bės nustebino visą pasaulį. 
Toje kovoje dėl liuosybės, 
kaip jau minėjau, dalyvavo 
ir Botha, buvęs tada liau
dies draugas ir geras tėvy
nainis. Bet štai, buerai liko 
pergalėti. Anglijos kapita- 
istai pradėjo šeimininkauti 
ir suteikė Bothai šiltą vie
tą. Ir tas “gerasai” tėvynai
nis liko žiauriausiu buerų 
mgėju — tų buerų, dėl ku
rių liuosybės jis dar taip ne
seniai kovojo — ir darbinin
kiško judėjimo priešu. Ne
seniai tasai Botha pagarsėjo 
ant viso pasaulio savo žiau
riausiu kovos būdu su visuo
tino streiko vadais. Jo pa
liepimu vartota prieš strei- 
kierius ginkluota kareivių 
spėka. Jis areštavo darbi
ninkų unijos sekretorių 
Bainą, daugelį kitų įžymių 
darbininkų vadovų ir, be jo
kio teismo, uždarė kalėji
mam Jis bjauriausioms įmo
nėms persekioja streikievius 
ir darbininkų organizaci
jas. Jo diktatūriškas bizū
nas sujudino net visus An
glijus (Pietų Afrika pridera 
Anglijai) gyventojus. Mat, 
Ang'iios darbininkams dar 
nepriprastas tokis pūslei gi
rnas, kad be jokio teismo pa
ima žmones ir uždaro kalėji- 
man vien dėl to, kad jie rū
pinasi darbo žmonių reika- ». V
ais, organizacija ir nurodo 
būdus kovai prieš išnaudoji
mą. Anglijos proletarijatas 
supranta, kad jeigu šian
dien atsibūna toks žiaurus 
darbininkų p e r s e k i o j i m a s
vienam valstijos kampe — 
Pietinėj Afrikoj, kur veikia 
generolo Bothos bizūnas — 
tai rytoj tas pats gali atsi
tikti kitur. Todėl visa An
glijos darbininkiškoji laik
raštija plačiai rašo apie 
Bothos žvėrišką elgimosi 
su darbininkų vadovais. 
Darbininkų minios labai su
judintos. Daro susirinki
mus, svarsto ir rengia pro
testus. Bet už tai Anglijos 
kapitalistai su didele pagar
ba nusiima kepurę ir sveiki
na niekadėją Bothą!

Socijalistai visada nuro
do, kaip labai klaidina dar
bininkus tie žmonės ir laik
raščiai, kurie agituoja už 
“gerą” žmogų, “gerą” tė
vynainį, visai neatsižvelg
dami į tai, kokios klesos rei
kalais rūpinasi.

Botha nėra pirmas. To
kių “gerų” tėvynainių buvo 
gana daug ir bus ateityj’, ko
lei viešpataus kapitalistiš- 
kasai draugijos surėdymas. 
Suteikit šiltą vietą Basana
vičiui ar šliupui, pakelkit 
juos į ministerius, o jūs pa
matysite, kad tie “geri” 
žmonės, “geri” tėvynainiai 
suks kapitalistiškąjį išnau
dojimo ir pavergimo rata 
neblogiau už Botną. Todėl

tai:
Maižio dešimtyje prisaky

mų, trumpai įsakoma, — 
“Neužmušk”.

—žmogžudystė yra žmog
žudyste, — sakė Theodore 
Roose vėl tas.
—Karė, aš vadinu ją žmog

žudyste. — James Russel 
Lowell.

—Karė yra daugmeniška 
Žmogžudystė; karė tai pra
garas, — pasakė generolas 
Williams T. Sherman.

—Karė, tai barbarizmo 
pramonė, — pasakė Napo
leon Bonaparte.

—Nemažiau 8,500,000,000 
žmogysčių tapo nugalabyta 
karėse nuo pasaulio pra
džios iki šiolei, — Edward 
Burke.

—Kariauninko vardas tu
rėtų būti pasibjaurėtinu 
vardu ir visada kęsti Kaili 
(brolžudžio) prakeikimą, — 
Henry W. Longfellow.

—Karė yra prakeiktina 
profesija. Niekas, išimant 
oraloštą mūšį, negali būt nei 
ousiau tiek melancholišku, 
kai]) yra išloštas mūšis, — 
Wellington po Waterloo mū
šio.

—Karė yra tiesota žmog
žudystė, — Young.

—Niekad nėra buvę geros 
karės, arba blogos santai
kos, — Benjamin Franklin.

—Tulžis (piktumas) ir 
spėka yra vyriausios karės 
priežastįs, — Toritus.

—Karė, tai vieta, kur dau
gelis lieja kraują, idant kele
tas praturtėtų, — Shensto- 
,ne.

—Didžiuma šios žemės 
skalų, tai sutirštėję kraujo 
lašai, — H. Ward Beecher.

—Karė, tai patriotiška 
žmogžudystė uniformoje — 
Douglas Jerold.

—Kare, tai tas saumeilus, 
išdidus, tuščias ir siaura- 
mintis paties savęs augštini- 
mas, kurį žmonių geidulių 
saldliežuviai pavadino “pat
riotizmu”, — prof. Paulsen, 
Berlyne.

—Karė, tai patriotizmas, 
palaikomas brvitališkų ir be
smegeniu pasipūtimu para
zitiško militarizmo — to iš
lepusio ir paleistuvingo vel
tėdžio, graužiančio draugiji
nį kūną, — George D. He
rron.

—Patriotas pasilieka kvai
liu visą amžių, — Pope.

—Patriotizmas, pone, tai 
paskutinis nenaudėlių rams
tis, — d-ras Johnson.

—Patriotizmas, tai ap
gaulė, kuri išteisina ir pri
ce n gd i n ė j a d au gme n i škų 
žmogžudžių, — Lev Teistoj.

—K ri k šči o n i škas gal v ažu - 
dys, pasilieka galvažudžiu 
nors ir apkrikštytas. — Ge
orge R. Kirkpatrick.

—Pasakyk man, kas skai
toma, kurioj šalyj išdavyste 
ir aš pasakysiu tau, ar ta ša
lis yra *’ vergiška ar laisva. 
Išdavystei nėra vietos de
mokratijoj, išimant karės 
laiką, o jeigu kas bandytų 
užbaigti kares išdavystėmis, 
tas būtų tikrai vertas di
džiausios bausmės, — Mar
garet E. More, Californijos 
universitete.

—Jeigu mano kareiviai a- 
tydžiai pagalvotų, tai nei 
vienas jų nepasįliktų eilėse.
— Imperatorius Fridrickas
Didysis. .

—Męs nenorime kitų krau
jo ir atsisakome lieti savąjį, 
—G. R. Kirkpatrifck.

—Jie turi perkalti savo 
kardus į arklus, o viĮyčias į 
medžių genėjimo įrankius.
— Izajus 2,1.

reto.
Taip-pat sako ir socijalis- 

tai.
(Iš “The Leader”)

J. Stropus.

Įstatymas prieš * 
ateivius.

Įstatymas prieš ateivystę 
jau yra svarstomas kongre
se. Jis gali greitu laiku tap
ti įstatymu Suv. Valstijų. 
Jeigu tas įstatymas bus pri
imtas kongrese (o to pilnai 
galima laukti), tai prezi
dentas Wilsonas, be abejo
nės, irgi pasirašys po juomi.

Tuom įstatymu uždrau
džiama įvažiavimas į Suv. 
Valstijas tiems, kurie ne
moka savo prigimtoj kalboj 
skaityti ir rašyti. Reiškia, 
uždraus tiems, kurie vargin
giausiai gyvena savo šaly ir, 
susidarę paskutinį grašį, 
keliauja laimės jieškoti.

Jeigu tas įstatymas bus 
bus priimtas, tai italų nega
lės įvažiuoti į Suv. Valstijas 
ketvirtdalis, slavoku — tree- 
dalis ir rusų dešimtdalis.

Kas tą įstatymą suformu
lavo ir inešė? Ta at1? kr bu r- v c
žuazija. Ta pati buržuazija 
dabar ir svarsto, kad pada
rius jį Suv. Valstijų įstaty
mu.

Bet keno didžiausia kaltė 
bus, jeigu tas'įstatymas taps 
priimtas? Be abejonės, dau
gelis atsakys, jog tai kapi
talistų, nes, kaipo senate, 
taip ir atstovų bute kapita
listai; darbininkai ten savo 
atstovų neturi. Aš gi sakau, 
kad ne kapitalistai. Ar jūs 
žinot, kas reikalavo to įsta
tymo? Ogi Amerikos Darbo 
Federacija. Jūs gerai žinot, 
kad per paskutinius kelis 
metus A. D. F. organų pus
lapiai buvo užimti vien tik 
tuom, kaip aprubežiavus 
ateivystę. Pagaliaus, per 
paskutinį A. D. F. suvažia
vimą taipgi buvo pakeltas 
klausimas apie ateivystę ir 
net, išnešta rezoliucija, jog 
turi būti įvestas įstatymas, 
kuviuomi aprubežiuotų atei
vių skaitlių. Neseniai ang
liakasių suvažiavime tas 
pats atsikartojo, kas ir A. D. 
F. suvažiavime.

Kaip matot, męs negalime 
visą kaltę versti ant kapita
listų, nes jie gali mus mela
giais pavadinti. Supranta
ma, jeigu jiems tas įstaty
mas būtų kenksmingas, tuo
met jie spjautų ant tų visų 
reikalavimų, bet jie tame 
mato naudą. Jeigu skaičius 
bedarbių vis augs, tai grei
čiau gali iškilti neramumai 
tarp darbininkų. Kad apsi
saugojus nuo tokių prieti
kių, reikia sulaikyti ateivy
stę. Jie džiaugiasi, kad dar 
randa tarp darbininkų savo 
šalininkų ir, pasiremdami 
tais pritarėjais, leidžia to
kius įstatymus, kokie tik 
jiems geriau patinka ir ko
kiais jie geriau gali išnau
doti darbininkus.

Viehok, tą įstatymą gali 
sulaikyti dalis tų darbinin
kų, kurie kovoja su kapita
listais. Jeigu jatsiras nema
žas skaičius tokių darbinin
kų, kurie smarkiai užpro
testuos prieš tą įstatymą, 
tuomet ir V ono ranka ne
išdrįs pasirašyti po tuomi 
įstatymu.

Taigi, nuo darbininkų vis
kas pridera, [ tik nereikia 
snausti.

epčioniškis.

(Tąsa.)
Vieną gražų rytmetį ateis į “šapą” Dė

dė Samas ir pasakys darbininkams: “Vyru
čiai, išpirkau nuo Rockefellerio Standard 
Oil Co. Noriu gauti 100 milijonų dolerių iš 
tų naujų duprocentinių bondų, panašių, 
kaip buvo tuomet, kada męs išpirkome Pa
namos kanalą. Dabar jau pusė po ketvir
tos. Apie šeštą pabaigkite darbą. Pasisku
binkite padaryti tuos 100 milijonų dolerių ir 
žiūrėkite — nepavartokite geresnės popie- 
ros, kaip ta, kuri lėšuoja 75 centus.

Ateina šešta valanda. Dėdė Samas įtei
kia Rockefelleriui šimtą milijonu, o darbi
ninkai eina miegotų.

Rockefelleris turi pinigų, o Dėdė 
mas turi Standard Oil Company.

Kaip jūs tvarkysite išdirbystę?
Well — pasakys socijalizmo priešas — 

dabar jau jūsų rankos kupinos. Turite—ko 
turėti norėjote. Bet kaip manote biznį 
tvarkyti ?

Socijalistai tan užklausiman atsako: 
dirbs gi tie patįs žmonės, kurie dabartės 
dirba. Standard Oil Company viešpatauja 
tokie pat santikiai, kaino ir visur. Tonais 
yra skirtumas tarpe darbo ir kapitalo. Tie, 
kurie turi visą įstaigą, visą biznį — nedir
ba, o tie, kurie dirba, faktiškai nieko netu
ri. Dėl 12,000 darbininku, kurie dirba Stan- 
dard Oil Co., nėra gi jokio skirtumo, ar jie 
dirba Rockefelleriui, ar jie dirba Dėdei Ša
mui (žmonių valdžiai). Jie gali neturėti su
pratimo apie seseriečius ir seserietes Dėdės 
Šamo, kaip kad jie nežino nieko apie akci- 
jonierius. Pradedant nuo superinten
dento, skaitlinių eksperto, chemiko, 
vizoriaus, keliaujančio agento 
giant paprastu darbininku ir 
visi jie yra samdiniais. Visi 
turėti gerą “džiabą” ir nuolatinę

Sa

Bet 
kad

tai

re- 
ir bai- 

vežėju— 
nori tik 
mokestį.

Dėdė Samas visuomet buvo geresniu bosu ir 
mokėjo geresnes algas, negu kiti darbda
viai.

Dėdė Samas lieps susirinkti visiems 
darbininkams ir pasakys: “Vyručiai, nu
pirkau, kaip, jau žinote, Rockefellerio biz
nį. Nuo šio laiko dirbsite man, tai yra vi
suomenei, visiems. Meldžiu jūsų, bent 
tuo tarpu, dirbti tiek valandų, kiek dirbote 
prie Rockefellerio ir už tą pačią kainą. Aš 
jums tuojaus pakeičiau algas, bet negaliu, 
nes esmi kaltas šimtą milijonų tam se
nam nenaudėliui Rockefelleriui. Tasai nela- 
bėlis apleido savo biznį tik už tuos milijo
nus. Kitaip — anaiptol nesutiko.”

Paskiaus Dėdė Samas kreipsis į pirkė
jus: “Ligišiol tamstos už galioną žibalo mo
kėjote 10 ar 20 centų. Tos kainos tuojaus 
bus numuštos, kaip tik męs atsilyginsime 
su Rockefelleriu.”

Argi jūs manote, kad darbininkai ims 
ir pames darbą tiktai dėlto, kad visas užve
dimas bus sutvarkytas ant socijalistiškų pa
matų? Argi jūs tikitės, kad republikonai ir 
demokratai, kurie balsavo prieš socijaliz- 
mą, trenks darbą? Ar jūs girdėjote, kad 
kuomet nors republikonas ar demokratas 
būtų metęs į šalį gerą valdišką darbą?

Argi tai būtų netiesa, kad jie visom ke
turiom įsikabinę laikosi valdiško darbo? 
Galite man tikėti, kad jie uoliai laikysis prie 
savo darbo ir dirbs dėl Dėdės Šamo nei kiek 
neblogiau, kaip kad jie dirbo dėl Rockefel
lerio.

Tai, tegu tie patįs žmonės, kurie dirbo 
dėl Standard Oil Company — dirbs dėl val
džios už tą pat atlyginimą ir tokias pat dar
bo valandas ir, jeigu žibalas bus pardavinė
jamas žmonėms tokia pat kaina, — tai jau 
aiškiausias daiktas, kad metams pasibai
gus, ir pelnas bus toksai pat, kaip ir seniau 
būdavo. Kadangi metų pelnas yra lygus 
pusei tos sumos, kiek išviso verta Standard 
Oil Company,- vadinasi, per du metu męs 
jau esame atsilyginę su Rockefelleriu. Męs 
daugiau jau jam neskolingi nei sudilusio 
cento.

Nuo tos valandos jau męs turime soci- 
jalizmą išdirbystėję. Divider)tai ir pelnas 
bus panaikinti. Kiekvienas iš 12,000 darbi
ninkų Standard Oil Company savo darbų 
uždirbo daugiau ant $4,00(Fper metus. Tie 
pinigai važiuodavo į šėrininkų (akcijonie- 
rių) kišenius. Dabar jau, — įsitėmykite ge
rai, — nereikės mokėti akcijonieriams. Pel
nas liksis išdalintas tarpe tų, kurie 
išdirba ir tarpe tų, kurie suvartoja. Iš tų 
$4,000, Dėdė Šamas gali paimti pusę ir pa
kelti iš tų pinigų darbininkų algas, kas duos

I galimybę mokėti kiekvienam darbininkui 
vieton $500 kas metai, — kaip ligisiol kad 
buvo, —net $2,500! Negana to. Kitus $2,000, 
paimtus 12,000, galima bus padalinti tarpe 
suvartotojų ir išdirbejų. Tasai padalinimas 
gali būti įvykintas tuo būdu, kad jie gaus 
žibalą ir gesdliną papiginta kaina.

Argi “baisios” pasekmės? Kaipgi svei
kiems išrodo viskas, kuomet męs įkūrėme 
socijalistišką tvarką Rockefellerio išdirbys- 
tėje? Įsivaizdinkite dabar tą palaimintą 
dieną,, kuomet varguolis darbininkas, grįž
damas subatos vakare su “pėde”, parsineš 
ne $10.00, bet net $50.00!

Jeigu tikėti socijalizmo priešams, tai 
pirmas darbas, kurį atliktų tuomet darbi
ninkas, būtų išmušimas akies žmonai, iš
metimas vaikučių iš namų, suskaldymas vi
sų puodų, rakandų ir taip toliaus. Jisai pa
virs baisiu nedorėliu, jisai pavirs pasiutė
liu... Taip tvirtina socijalizmo priešai! 
kodėl jisai tokiu pavirs? Ar todėl, 
gauna gerą atlyginimą už savo darbą?

Jeigu tikėti socijalizmo priešams,
sekantį nedėdienį jisai jau paskutinį kartą 
nueis bažnyčion ir išvys kunigą, kuomet tas 
ateis ubagautų! Gi jam pake1 ta alga! Ar 
to nepakanka, kad atsimesti nuo religijos. 
Na, o atėjus panedėliui (kaip sako socijali
stų priešai), tokis darbininkas jau nebeeis 
darban, nes... kam po šimts pypkių jam 
dirbti visuomenei, gaunant $50.00 į savaitę, 
kuomet jis gali dirbti kapitalistui už $10.00! 
Taip sako mūsų priešai!

Pasakykite, argi tai ne kasdien atsikar
tojanti užmetimai socijalistams? Argi pas 
jumis neateina žmonių, kurie pasakoja, kad 
socijalizmas “išardys šeimyną”, “sunaikins 
religiją” ir “pakirs žmonėse norą dirbti?”

Aš gi jums tvirtinu, kad žmogus, ga
vęs geresnį atlyginimą už savo darbą, elg
sis visai kitoniškai, negu nori įšnekėti soci
jalistų priešai.

“šeimynos ir religijos išardymas.”
Papasakosiu jums, kaip pasielgs rank- 

pelnis. Visųpirmiausia, led kvapą beat
gindamas, jisai parbėgs namo ir sušuks į 
savo žmona: “ura, motin! Eikšian čionai. 
Dėdė Samas pakėlė man ‘pėdę’ nuo $10.00 
iki $50.00. Surink šią vaikus ir eisime ant 
geresnės miesto gatvės pažiūrėtų geriausių 
perstatymų.

Veikiausia, jisai neužmirš net pabu
čiuoti savo “antrąją pusę.”

Vienok, ar vaikščios žmogus į bažny
čią?

Manau, kad vaikščios. Nors jau ir dė
lei to, kad pažiūrėti, kad pasivaikščioti ir 
duoti progą mažiems vaikučiams pažaisti.

Dabar męs atsakysime tan klausimam 
Ar tik, kartais, neateis žmogui noras pa
tinginiauti? Ar ipatei kada nors, mielas 
skaitytojau, mulą dirbant su noru?

Šios gadynės darbininkas dirba ne sau, 
bet kitam, mažiausią bado aigą už tatai 
gaudamas, o vienok kruta, prakaituoja. Ar 
tai žmogus sau mažiau bedirbtų? Ar tai jis 
mažiau bedirbtu, nors darbo valandos bus 
daug trumpesnės, darbo sąlygos daug pato
gesnės?

Et, jau po balų su tokiais argumentais, 
(Bus daugiaus)

Kodėl, meiluže, neb’lankai?
Kodėl, meiluže, neb’lankai
Manęs liūdniausiam vakare?
Kodėl — aš myliu — neb’sakai
Daugiau jau niekad nei sapne?
Kai]) trokštu naktį nors kada
Tavo paveikslą bent regėt!
Kaip ilgis, kaip laukia tad siela!
Kiek skausmo tur širdis kentėt!
Vienok sulaukti neb’galiu— 
Neateini, n e a 11 a n k a i...
Mę;’uigu savo balseliu .
—Aš myliu — niekad neb’sakai.
Ateik, meiluže! Nors slapčia, 
Nors vogtinai pažvelgk kada! 
Ateik bemiegant man nakčia, 
Tarsi, dievaitė mylima!

Kap saulės spindulys meilus, 
Kaip žvaigždė mirganti, šviesi— 
Tu išsklaidyk nakties ūkuą! 
Spindėk sau skaisti ir graži!

Šypsokis meilės ugnele,
Bučiuok ramiu spindulėliu, 
Šnabždėk karštai kas naktele: 
—Aš tave vieną tik myliu!
Kodėl, meiluže, neb’lankai 
Manęs jau niekad vakare?
Kodėl taip greitai užmiršai 
Man pasirodyt net sapne?...

13—1^-1914. P. Posmyla.
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Darbai

ratelio dar nebuvo kalbos.
V. Mildažis.

Newark, N. J.
Vietinė Scenos Mylėtojų 

draugija 10 d. sausio šv. 
Jurgio draugijos svetainėje 
lošė “Genovaitę.” Tas vei
kalas yra gerai žinomas ir 
jau bene penktą kartą vai
dinamas šioj apielinkėj. 
Pats vaidinimas nusisekė vi
dutiniškai. Žmonių buvo 
pilnintelė svetainė.

Linkėtina, kad daugiau 
užsiimtų veikalų lošimu, bet 
reikia pasirinkti ką nors 
naujasnio.

Pas mumis jau trečias me
tas gyvuoja vakarinė mo
kykla, kur mokytojauja p. 
Leščinskas. Išsykio užsira
šė mokinties apie 70 ypatų 
vyrų ir merginų. Prie mo
kytojaus buvo ir anglas pa- 
gelbininku. Pat pradžioj 
viskas ėjo gerai, bet po Ka
lėdų mokinių skaitlius žy
miai sumažėjo. Turbūt, ar 
jau perdaug išmoko, ar per
daug sutingo.

Mokslas suteikiama vel
tui. Būtinai vertėtų naudo- 
ties ta proga.

P. Leščinskas mokina La
fayette st. Evening School, 
kas pirmadienis, antradie
nis, ketvirtadienis ir penk
tadienis. Pradžia 7:30 vaka
re. Čia yra vien tik dėl su
augusių 9 mokytojai, tai yra 
iš ko pasirinkti.

Bažnytinis.

Kaip darbuojasi Cicero 
lietuviai?

Cicero, III. 24 d. sausio bu
vo parengtos prakalbos su 
tikslu sutverti vyrų ir mote
rų draugiją. Kalbėtojas A. 
Antonovas plačiai išaiškino 
apie moterų skurdą ir kokį 
jos kenčia pažeminimą, jog 
neturi teisių nei su vyrais į 
vieną draugiją prigulėti. 
Aiškino, kokią naudą gali 
atnešti bendra vyrų ir mote
rų draugija. Publikos buvo 
pilna svetaine, kuri užsiga
nėdinančiai pritarė kalbėto
jui.

Vakaro vedėjas A. Liut
kus paaiškino, ant kokių pa
matų bus tveriama draugi
ja: ji bus laisva nuo tikybi
nių prietarų ir jog josios 
tikslas skleisti susipratimą 
tarpe tamsesnių brolių ir se
se rų. Tuomet juodi tamsuo
liai pradėjo,kelti didžiausią 
triukšmą ir staugti vilkų 
balsais, jog panašios drau
gijos nereikia, nes esą SLA. 
Bet žmonės, ypač moterįs, 
tuojaus pradėjo rašyties į 
draugiją. Matydami, kad 
triukšmu nieko nepeš, stvė
rėsi krėslų ir pradėjo tran- 
kyties, kaip įmanydami. 
Bet veltui nuėjo tasai jų šū
kavimas. Vienus iš jų pra
šalino, kiti ir patįs nusira
mino. I draugiją tą vakarą 
prisirašė 32 nariu.

Sekantis mitingas buvo 26 
sausio toj pačioj svetainėj, 
kur susirašė gana 
abiejų lyčių narių, 
narių turime jau 89.

Draugijai vardas: 
ir moterų apšvietos
gystė. Išrinkta komisija su- 
taisymui konstitucijos ir iš
ėmimui čarterio. Tikimės, 
jog mūsų jaunoji draugija 
gyvuos ir bus pavyzdžiu ki- 

„ tų miestų lietuviams.
Jaunikaitis.

Persekiojimai socija
listų tik energijos 

priduoda.
Elizabeth, N. J. Mums, gy

venantiems šioje šalyje, kal
te kala, kad čia yra žmogiš
kos teisės ir ant jų niekas 
negali pasikėsinti. Bet ma
tant nuolatinius šiandieni
nius atsitikimus, visai kit-ką 
matai. Nėra tiesų ir žmo
giškumo.

Štai .per LSS. 147 kuopos 
parengtą ant 1 d. sausio re
feratą, temoje: “Kristus ir 
krikščionių mokslas”, kas, 
žinoma, nepatiko klerika
lams. Pamatę apgarsini
mus, suskato darbuoties. 
Bažnyčioj net tam tikras pa
mokslas pirmą vasario bu
vo pašvęstas. Bet tas vis
kas nieko nekenkė.

To negana: priešai vien 
žodžiu nepasiganėdino ir 
kreipėsi į valdžią, kad ši pa
dėtų jiems išardyti paskaitą. 
Prieš pora dienų jau gauta 
nuo svetainės savininko pra
nešimas, kad valdžia užgy- 
nus duoti svetainę. Ant to 
nieko nepaisyta ir, kada at
ėjo laikas atidaryti svetainę, 
savinikas durų neatidaro, 
nors žmonės renkasi. Ko
mitetas kreipės į policijos 
viršininką - kapitoną. Atsa
kymas gautas, kad nevalia 
be “permito”, nors jo visai 
nereikia. Tada kreiptasi 
pas miesto majorą, nuo ku
do per telefoną gautas atsa
kymas, kad galima laikyti. 
T štai, prieš pat prasidėji- 
ną referato, įeina kapito
nas ir be jokių ceremonijų 
varo visus žmones lauk! 
Žmonių buvo apie 300 ypatų. 
Kada dar vienas iš komitetų 
norėjo paklausti, už ką taip 
daro, tai jis visai nei kalbėti 
neprisileido. Gabaus dele
gacija važiavo pas majorą, 
<ad gauti atsakymą, bet ma- 

. oras tame laike buvo užim
tas su ligoniais (jis yra dak
taras) ir jokio atsakymo ne-

Tada kreiptasi į vietinius 
anglų socijalistus, su kuriais 
nutarta išnešti protesto re
zoliuciją prieš sauvališką 
valdžios pasielgimą. Pro
testo prakalbos atsibuvo 8 d. 
vasario, 2 vai. po pietų.

Tuoj tą patį vakarą su
šaukta ekstra kuopos susi
rinkimas ir nutarta, kad be 
jokio nusileidimo ir kaip ga
lima greičiau, surengti tą 
patį referatą ir, jeigu dar 
nepasiaiškins skundikai, pa
traukti teisman policiją.

Dabar klerikalai ir jų ver
gai tikisi, kad jų yra laimė
ta, bet faktiškai laimėjo so- 
cijalistai, nes vietoje vieno 
referato, įvyks ir prakalbos 
ir referatas, o kas svarbiau
sia, tai tas, kad visi draugai

Dabar

drau-

Aurora, III.
Mūsų mieste daugiausia 

gyventojų vengrų. Lietu
viai turi savo kelias drau
gystes, bet visos gana silp
nai gyvuoja. Ypač negražu 
LSS. 123 kuopai, kuri silpnai 
veikia.

Draugai, pažiūrėkite į ki
tų miestų socijalistų veiki
mą. J. Ch.

Scranton, Pa.
“L.” N 9 tilpo koresp. iš 

mūsų miesto apie Jaunuo
menės švietimosi Būrelį.Ten 
buvo daug klaidų. Kodėlgi 
autorius nekalbėjo apie mū
sų jaunos dr-jos klaidas 
per mitįęgą? Jisaigi turė
jo balsą ir galėjo paaiškinti.

Slaptybių plas mumis jo
kių nėra. Apie vienijimąsi 
au merginoms iš “Živilės”

t
„A.

Šimu nėra užganėdinti, nes 
neturėjo progos padaryti 
bent pora repeticijų. Bet 
publikai labai patiko, nes 
ant rytojaus žydą (A. Re- 
meikį) merginos net kviet- 
koms apdovanojo.

Abelnai vakaras publikai 
labai patiko. Girdėties daug 
žmonių kalbant, kad Law
rence dar tokio puikaus te
atro niekad nebuvo.

Publikos buvo pilna sve
tainė. Pelno atliks keli do
leriai.

Dabar LSS. 64 kuopa ta
riasi paimti didesnį veikalą, 
kuris galėtų užimti visą va
karą. S. Večkys.

Montello, Mass.
Nors pas mus tikrų lenkų 

randasi visai mažas būrelis, 
bet ir tie patįs yra pasidali
nę į dvi dalis. Viena dalis 
laikosi socijalistų, o antra — 
su tamsiais fanatikais. Prie 
fanatikų prisideda nekurie

veikti, pamatę šviesoje savo 
priešus. Protesto rezoliuci
ja bus pasiųsta gubernato
riui, majorui ir tam pačiam 
viršininkui ir tilps anglų 
laikraščiuose. Taigi, nesi- 
džiaugkite, ponai, be laiko!

Tame pačiame susirinki
me draugai pasiskyrė kiek
vienas pranešti visoms dar
bininkiškų laikraščių redak
cijoms. Aš pranešu “Lais
vei”. Referatui svetainė pa
imta ant 1 d. kovo, po N 69 
So. Park St. Skaitys A. Ba
ranauskas.

F. Petrašiūnas.

Lawrence, Mass.
Vasario 1 d. LSS. 64 kuo

pa statė ant scenos trijų ak
tų drama “Legališki žmog
žudžiai.” Perstatymas pavy
ko gana gerai, ką liudijo 
nuolatinis delnų plojimas ir 
nekuriu žmonių verkimas. 
Geriausia lošė M. Bolis (Pa- 
ciarkausko rolėje), A. Baro
nas (Mažnino), P. Strazdas 
(Antano), D. Bulauka (Bla
žio).

Buvo taipgi ir hiažesnių 
veikalėlių (iš dviejų ypatų), 
kurie irgi gerai sulošta, y- 
pač “Gyvenimas ir Viltis” 
gerai pavyko — lošė M. Už
kury tė (jauna mergaitė) ir 
A. Baronas. Tik “Dzūko ir 
Žydo” aktoriai patįs savo lo-

liau 5 c. (tai būtų 10 kapei
kų!).- Jis paprašė dolerio. 
Žinoma, nedaviau. Tuomet 
kunigiukas, pildydamas tur
būt Kristaus prisakymą a- 
pie ubagystę, pasakė: “už
dėk katinui ant uodegos 5 
centus ir apsuk penkias ei
les, tegul neša cicilikams.

Tai ką dabar pasakyti? 
Jam penktukas ne pinigas. 
Jisai tik spėjo atvykti, jau 
atkalbinėja nuo Sąjungos. 
Iš pat pirmo žingsnio, vary
damas prieš mus agitaciją, 
jisai pasiverčia politikie- 
rium

kurie neina tuo keliu, ku
riuo jis eina. Išpeikė kitus 
kalbėtojus, kurie, jo nuo
mone, sensacijonistai. Pa
sakė, kad jeigu visi kalbė
tojai būtų pono R. nuomo
nės, tai lietuviai būtų taip 
pakilę, kaip finai ir net au
tonomiją turėtų.

Vienok, išpeikęs savo 
priešus, p. R. prašė aukų 
nuo visų. Tame ir didelis 
nenuoseklumas.

sus. Agitavo už socijalistų 
partiją. Gana puikiai paa
gitavo už kliubą.

Atsirado ir katalikėlių, 
xurie šoko su savo kritika. 
Ypač pasižymėjo p. K. S.

Publikai prakalbos labai 
patiko. Daugiau panašių 
prakalbų. J. S. M.

politikie- 
bet ne Kristaus pase- 

A. Pratašius.

žmo
nes

Norwood, Mass.
1 d. vasario atsibuvo šo

kiai L. L. Draugijos, 
nių buvo neperdaug, 
daugelį lietus sulaikė. Vie
nok, nuostolio nebus. Tą 
patį vakarą leista ant išlai- 
mėjimo drg. O. Neviackie- 
nės paaukautas laikrodėlis, 

ir iš lietuvių, nors jie apie I Surinkta $33.00. 
lenkų kalbą tiek supranta, ------ ;------
kiek meška apie pianą. Fa- Westville, Ill. 
natikai dabar pasiryžo pa- 4 d. vasario baisi nelaimė 
sistatyti lenkišką bažnyčią. patiko kasyklose K. Akoma- 
Kad nurodžius tamsiems vičių. Uola, krisdama iš 7 
zmoneliams, kokią naudą at- pedu augščio, pagavo jį ir 
nesą bažnyčia, tai lenkai so- užmušė 
cijalistai 1 d. vasario paren- JTai koks baisus angliaka- 
gė prakalbas ir diskusijas. skj padėjimas 
v. Pirmas kalbėjo Adomavi- K> Akomavieius buvo lais- 
čia, nurodydamas, jog dar- vll pažiurti žmogus. Paėjo 
bininkams bažnyčia, dvide- Suvalkų gub., Meteliu 
šimtam šimtmety neatneša par pape'čhj kaimo. Pali- 
jokios naudos, apart įsnau- ko pačia ir keturis vaiku- 
dojimo. Bet kalbėtojas per- £įus< 
ilgai užtęsė savo kalbą ir , jjaį būna jam lengva šios 
nekurie lenkai pradėjo | šalies žemelė, 
triukšmą kelti, kam taip il
gai kalba ir net nedavė kal
bėtojui užbaigti savo kalbos. I Pittsburgh Pa. I
Antru atsistojo kalbėti J. UT n ... A J TZ v. Balionis. Tas tai nupeikė L N 9 tilpo A. J. Keisi o 
lenkus už nemokėjimą ra- l<oresp°ndencija_. Nesu- 
miai užsilaikyti. Iš to kilo l)r.antT’. ^5 noreJ° A. K. pa
dai’ didesnis triukšmas. sakyti, jog mano korsp. yra 

Lenkai verti papeikimo už say$s įsaugstmimas, o ki- 
nemokėjima ramiai užsilai- tų pazennnimas. Bet juk ji- 
kyti ant susirinkimu. sai pats pripažįsta kad ma- 

" no buvo tiesa rašyta.
i .vi i i i .v. . Bėda tame, kad juos kas 
Laiškas kun. Jakaičiui, tai erzina. Bet kas? Sa-

G. Kunige! Jau ir Tams- kytume socijalistai. Bet jie 
ta pradėjai negražų kolioji- tuomi neužsiima. Tai kas- 
mosi darbą, paversdamas gi? Gaila, kad taip greitai 

[sakyklą nepriderąmų kolio- užmiršo K., kad jam pačiam 
nių vieta. Tamsta jau iš- ta draugija uždarė duris ir 
plūdai taip vadinamus be- jisai savo prakalboje nupei- 
dieviškus laikraščius, nors, kė tų ypatų juodus darbus, 
rodosi, Tamsta neturėtum Bet, kada aš pasakiau teisy- 
kišties į politiką. bę — tada negerai. Gal rei-

Tamsta pasakei, kad soči- kia tą viską išgirti?
jalistai nesirūpina darbinin- Už tai, kad davė svetainę 
kais. Nurodyk man Tams- kooperacijos prakalboms, aš 
ta nors vieną darbininkų gi nepeikiu tos draugijos, 
reikalą, kurį neremtų socija- Bet reikia atsiminti, kad ir 
listai. Man rodos, kiekvie- šiandien ta draugija neduo- 
nas doras žmogus pripažins, da svetainės socijalistiš- 
kad socijalistai daugiau rū- koms prakalboms laikyti, 
pinasi darbininkais, negu Kunigas jiems tai uždraudė, 
kunigai altorium. Tai keno teisybė?

Tamsta-kunigas jau pra- Jaunas Vaikinas,
dėjai visokiais būdais ata- -------------
kuoti gerus ir naudingus su- Kewanee, Ill.
manymus, padėkime svetai- Kaip mūsų kunigaš atvy- 
nę. >vJūs pasakot, kad ten ko čionais, tai sakė, kad be
bus ištvirkimo vieta. dievių visai nėra. Paskui

Argi tai ne gėda. . Tokiu pranešė, kad jau ant pirštų 
keliu važiuodamas, Tamsta ga]ima suskaityti. Dabar 
nieko nepeši. .Męs, socija-L-au prjskaįto net iki septy- 
hstai, žinoma, ir netylėsime. nių> Tai kagi... bedievių 

Worcesterio Vaikas. skaičius auga. O kadangi, 
-- ( kai pats kunigas sako, be 

Kaip aš pasikalbėjau su p^yvo.žodžio jokių^gyvūnų 
dusių ganytoju?

Norwood, Mass. Mūsų jur- 
gučiai susilaukė kunigo, po
no Daugio. Iš pat pradžių 
stengiasi visiems įtikti. Kaip 
man teko tik su juom susiei
ti, tuojaus kalbina prie savo 

I parapijos. Aš atsakiau, kad 
parapijonai socijalistų ne
kenčia ir juos visur šmeižia. 
Tuomet kunigėlis pasisakė, 
kad ir pats esąs socijalistas 
(oho!) Tuomet/aš, links
mas, sakau, kad čia yra Liet. 
Socijalistų kuopa — tai gal 
teiksis prisirašyti, o męs tu
rėsime naują veikėją. Ta
da jisai manęs klausia, ar 
priguliu prie socijalistų? 

—Taip, jau trįs metai! 
—Mesk, vaikeli, tas soči j a- 

lizmo svajones (o dar pats 
tik prieš minutą sakėsi, kad 
yra socijalistas). Žadėjo ma
ne pamokint (žinoma, iš 
“Draugo”). Aš jam pasa
kiau: — Gerai, prisirašysiu

Detroit, Mich. 2 ir 3 
dieną vasario Liet. Soc. XI 
rajonas parengė prakalbas. 
Kalbėjo draugas Perkūnas 
iš Brooklyn, N. Y. Prakal
bos buvo pamargintos dek
lamacijoms ir pasikalbėjimu 
“Povylo su dėde.” Pertrau
koj, išėjo vaikas 8 metų am. 
(M. Baltakis) su deklamaci
ja, bet jam deklamuoti ne
pavyko.

Antram deklamatoriui pa
vyko.

Pasikalbėjimas “Pavylo 
su dėde” menką įspūdį pu-

Gardner, Mass. Darbai ei
na silpnai. Nekurios dirb
tuves dirba nepilną laiką ir 
atleidinėja žmones.

Blogas padėjimas čionais.
M. J. Vai tekus.

Bradock, Pa. Pas mus 
nuo 1 dienos sausio kaip su
stojo dirbtuvės, tai mažai 
<as ir dirba. U.

S. K—viče.

Pirmoje kalboje kalbėto
jas pasakojo apie darbo 
žmonių skurdų gyvenimą.

Drg. Perkūnas aiškino so- 
cijalizmo naudingumą ir ra
gino kiekvieną darbo žmogų 
prisidėti prie Lietuvių Soci
jalistų Sąjungos. Drg. Per
kūnas sakė, kad merginos 
nesusidėtų su tokiais vaiki
nais, kurie girtuokliauja ir 
rūko.

Drg. Perkūno prakalbai 
simpatizavo didelė didžiuma 
žmonių. Padengimui lėšų 
surinkta virš $10.00.

Patartina Detroito vy
rams ir moterims vis prisi
minti drg. Perkūno žodžius 
ilgai. A. J. Putinėlis.

Oglesby, Ill. 1 d. vasario 
atsibuvo LSS. 12 kuopos 
prakalbos ir diskusijos. Kal
bėjo drg. Gvazdikas. Pas
kui buvo diskusijos. Minia 
užsilaikė ramiai. Šventa- 
kupriai taip-pat buvo atsi
lankę, bet, matydami, kad 
nieko nepeš — patįs prasiša
lino.

Męs, oglesbiečiai laukia
me ir daugiau prakalbų.

Trainaitis.

neatsiranda, tai ir bedieviai 
atsiranda su dievo žinia..

Kitą sykį dar truputį pa- 
briežšiu.

Buvęs Parapijonas.

Prakalbos.
Manchester, N. H. čia 

atsibuvo prakalbos su tikslu 
raginti paaukauti Vilniaus 
tautiškam namui. Kalbėjo 
p. Ramanauskas ir kokis tai 
nedaaugęs vyrukas.

Ką reikia pagirti, tai lie
tuvių kareivių beną, kuris 
ištikro puikiai pagrajino.

Pirmas kalbėjo tasai ne
daaugęs vaikinas. Pradėjo 
apie draugijas, bet veltui, 
nes nei apie vieną nepabai
gė. Nuo draugijų užsipuo
lė ant laikraščių, 
toniškių. Žinoma, 
lės pasipūtimas ir ’ norėji
mas tapti jaučiu, “K^L” ir 
“Laisvei” neužkenki . nes 
visviena tiedu laikraščiu 

prie parapijos, bet Tamsta I daugiausia išsiplatiiję tarpe 
prisirašykite prie mūsų kuo- Amerikos lietuvių. .
pos. Ramanauskas pasike ma-

Tuomet paprašė pinigų žai išmanąs apie tau 
ant pragyvenimo. Pasiū-Įmą. Paskui išpeik

ypač bes
tas var-

pos.

ant pragyvenimo

ni pas teisėją, tasai atsakys, 
kad neturi jokių tiesų tavo 
apgynimui. Toj vietoj, kur 
aš dirbu, taip jau pasielgta 
su 12 darbininkų.

Todėl, broliai, apsisaugo
kite. Bet kasgi kaltas ,kad 
visi mus skriaudžia? Juk 
męs išrenkame visą valdžią! 
Tai kasgi kaltas, jeigu ne pa
tįs darbininkai?

Todėl, draugai, susipras- 
kime. J. Jankins.

Fitchburg, Mass. Net 3 
korespondentai: J. Lietuvis, 
Bedievis ir Čiulbantis Pauk
štelis praneša “L-vei” apie 
katalikiškas prakalbas, ku
rias surengė Šv. Kazimiero 
draugija. Prakalbų tikslas 
—apmulkinti vietinius lietu
vius, bet tatai nepavyko. 
Kalbėjo Worcesterio zakris
tijonas ir kokis tai petliorius 
Norkūnas. Zakristijonas 
kalbėjo apie kunigų skver
nus, reiškia yra trumpa- 
skverniai ir ilgaskverniai. 
Matomai pas tą kalbėtoją 
tikras Babelio bokštas gal
voje.

Abudu kalbėtojai, kaip 
elniai, ištroškę, vanden 
maukė. Jiems tiktų tik bul
ves skusti. Žinoma, abudu 
išvadino socijalistus išga
moms ir tt., bet ant to never
ta paisyti. Užtat nei vienas 
naujas narys neprisirašė 
prie minėtos draugijos.

Jokių užklausimų nevalia 
buvo duoti. Grasino net po
licijos pašaukimu.

Nors jie išplūdo socijalis
tų raštus, bet Muraška par
davė 50 “Šakių”.

Ponai katalikai iš Fitch- 
burgo! 15 d. vasario bus 
diskusijos, kurias perengė 
134 kuopa LSS. Užkviečia- 
me visus atsilankyti.

Wasson, III. Darbų čia 
šitokių visai nėra, kaip tik 
anglių kasyklose. Dirba a- 
)ie 400 darbininkų. Uždir- 
3a nuo $2.00 iki $8.00 už 8 
valandas darbo dienos. Dar
aus nesunku yra gauti.

Nuo 1 d. vasario sustojo iš 
priežasties streiko (? Red.) 

Wassonietis.
Shelton, Conn. Streikas 

jau pasibaigė. Jisai tęsėsi 
ilgą laiką. Darbininkai 
streiką pralaimėjo. Vienok 
nors nedaug visiems pakėlė 
mokestį. Pralaimėjo todėl, 
kad vienybės nebuvo. Taip- 
pat prie pralaimėjimo prisi
dėjo ir bedarbės, kurios 
daugelį baugino. Laike be
darbių visuomet randasi 
daug skebų. M. Chupas.

Montello, Mass. Darbai 
ikišiol čia gana gerai ėjo, bet 
štai 31 d. sausio W. W. Cross 
Co., kurios pereitą vasarą 
darbininkai tris mėnesius 
streikavo, atleido didesnę 
pusę darbininkų (apie 200 
žmonių). Dėlei kokios prie
žasties atleido — nėra ži
nios. Bet visgi navatna, 
kad dauguma atleistų — tai 
buvę geriausi kompanijos 
streiklaužiai, kuriuos laike 
streikų vežiojo automobi
liais. Iš streikierių liko 
dirbti ir tie, kuriuos laike 
streiko areštavo. Pasirodė, 
kad net kompanija nekenčia 
streiklaužių.

Laisvas Vaikas.

|Literaluros naujienos.
žemaitės Raštai. Jau ga

vome ir trečią knygelę abel- 
no Žemaitės raštų rinkinio. 
Telpa sekančios apysakai
tės: Sučiuptas Velnias ir 
Sutkai.

Skaityk ir grožėkis! Tik 
ir mokėjimas tos Žemaitės 
taip paprastai, bet sykiu ir 
patraukiančiai rašyti. Tik
ros fotografijos.

Tik-

Pri- 
ga-

Tortures of Political 
soners in Russia. Męs 
vome tą knygą*iš Krakovo. 
Ją išleido lenkų Susivieniji
mas politikos kaliniams 
šelpti, kuris leidžia knygas 
ne vien lenkų kalba, bet 
francūzų, anglų ir rusų. Ma
tomai, knyga skiriama supa
žindinti anglišką publiką su 
tuo baisiu padėjimu, kuria
me randasi politikos kaliniai 
Rusijoj.

Knygoj, veik išvien, kalba 
patįs kankiniai. “Laisvės” 
kankinių numeryj bus pada
ryta daug ištraukų iš tos 
knygos.

Antroji Adomo Pati. Pa
rašė A. Montvidas. 
“Šakė” Chicagoje. 
25 c. Knygelėj yra 
Išleista švariai.

Išleido 
Kaina 
juokų.

O. S. S. arba šliūbinė Iš
kilmė. Vieno akto farsas. 
Parašė Feldman. Vertė Uk- 
tveris. Išleido “Keleivis”.

Rašybos Mažmožiai. Pa
rašė K. Būga. Išleido ma
gazinas “Draugija” Kaune. 
Knygelėj kalbama apie ra
šybos dalykus, kas daugu
mai mūsų skaitytojų nebus 
taip įdomu.

Dumblynė. Penkiaveiks- 
mė drama. Parašė Dvi lie
tuvaiti. Išleido M. Piasec-

Kuomet! kaitės-Šlapelienės knygynasGlen Lyon, Pa.
kitur darbai sumažėjo—pas 
mus dirbo gerai. % Tad ir 
darbo jieškančių prigužėjo 
nemažai. Dabar darbai su
stojo. šešios anglių kasyk
los dirbs tik dvi dienas į sa
vaitę.

Daug bedarbių vyrų pri
važiavo iš Chicagos ir iš kitų 
miestų. Dabar jie randasi 
sunk i au si am e pa dc j i me.
Jieškantiems darbo patarti
na apsilenkti su šiuo kampe
liu. Našlės Vaikas.

Laisvietis.

Redakcijos atsakymai.
Vincentui Kareiviui. Per

I

Gardner, Mass. 8 d. va
sario LSS. 89 kuopa parengė 
paskaitą ir diskusijas. Drg. 
V. Ivonaitis skaitė apie “a- 
narchizmą”. Paskaita bu
vo gana aiški.

Po tam buvo diskusijos 
ant temos, kokiu būdu įvyks 
socijalizmas. Pripažinta, 
kad revoliucijos būdu.

Pranešimas iš Floridos.[ 
Draugai darbininkai! Apsi- j 
sisaugokite nuo tokių kom- Į 
panijų, kurios duoda darbus ' 
už 2000 mylių. Nesidžiaug-' 
kite, kad jumis už dyką taip ■ 
toli veža. Nesirašykite ant' 
kontraktų savo pavardės.

Kompanijos susirenka to
kiu darbininku, kurie neturi, 
darbo, nei pinigų. O kaip 
tave atveža išalkusį į nežino
mą vietą, tai kasgi bedary
ti? Praeina kiek/ laiko ir 
prašai boso pinigų. Tuomet 
tau atkerta, kad neuždirbai 
už kelionę ir valgį. Paskui 
tik įieško priekabių, kad pa-. 
varyti iš darbo. Jeigu nuei-

P. K—kui (Lewistone). 
Netilps. Tamsta negali tu
rėti pretenzijos būti kompe- 
tentišku kritiku mūsų laik
rašti jos.

J. W. N. (Wilkes Borre). 
Męs matėme griežtai prie
šingų pranešimų. Jūsų 
mieste yra dvi sriovi. Ažuot 
besipešus, pagalvokit apie 
susitaikymą.

P. Masiuliui (Harrisburg, 
Ill.). Apie darbus Alaskoj 
męs nežinome nieko.

Skaitytojų ir Agen
tų Atydai.

“Laisvė” keliasi Brookly- 
nan, todėl nuo 25 d. vasario 
su visais reikalais kreipkitės 
šiuo adresu:

“LAISVĖ”
Roebling St.

Brooklyn, N. Y.

i

Ji

Youngstown, Ohio. 1 d. 
vasario čia kalbėjo J. Perkū
nas Y. L. P. klubui. Dau
giausia kalbėjo apie draugi
jų tvėrimąsį ir tyokią rolę jos 
lošia žmonijos gyvenime. 
Kalba publikai labai patiko. w apįe ug

'4uotį bal-
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1112 West 35th St. Chicago, III.
VIENATINIS BANKAS BRIDGEPORTE 

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

Kvaili tiki apgarsinimams be darodymy.
Štai kodėl mūsų bankas yra geras:

Yra po kontrole valdžios.
Turi kapitalo 250,000,00 dolerių (bondsaš saugumo). 
Suvienytų Valstiją Rėdąs čia laiko pačto banky pinigus. 
Milijonieriai Stock Yardy yra atsakomingi už banką.

* Mandagiai, tvarkiai, padoriai ir rūpestingai viskas atliekama.
Valstybinis bankas yra vien atsakanti vieta protaujantiems žmonėms 
laikymui savo pinigy. , 

-------- Lietuviškai kalbama--------
Valandos: Subatomis ir panedėliais iki 8 vakare; šiaip iki 4.
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VIETINES ŽINIOS.
Mūsų prašo paskelbti apie 
Bostono mokyklos socijališ- 
kų mokslų veikimą.

Pradėjus nuo gruodžio 
men., toji mokykla kas pane- 
delis rengė įdomias prelek- 
cijas, diskusijas ir tt. Vis
kas atsibūna Lorimero salė
je Tremont Temple. Prelek- 
cijų kursas yra gerai susi- 
stematizuotas.

Pradėjus nuo 23 d. vas. 
(pradžia 7:30 vai. vakare) 
prasidės trečioji lekcijų se
rija. 23 d. vasario bus už
duodami klausimai ir atsa
kymai socijalizmo dalykuo
se. Kovo mėn. 2, 9, 16, 23 ir 
30 bus penkios prelekcijos 
D-ro A. S. Crapsey, ant te
mos: socijališka evoliucija 
ir revoliucija.

6 d. balandžio bus užbai
ga kurso. Ant visų 7 vaka
rų įėjimas 50c.

Geistina, kad ir lietuviai 
pradėtų daugiau įdomauti, 
ką veikia mūsų draugai an
glai.

Viename tik Lowell’y jie iš
nešiojo ir sumetė į namus 
3,573 biblijas.

Mat, - išsimokino nuo biz
nierių, kurie nešioja savo 
humbugiškus apgarsini
mus ir mėto į namus.

Atpigo

LAIVAKORTES
Tik 22 dol. j Europą

Brightone, per krikštynas 
pas drg. K. Vaškį 1 d. vasa
rio susirinko gražus būrelis 
svečių. J. Petrauskas trum
poj prakalboj nurodė var
gingą padėjimą politikos ka
linių ir paragino sumesti ke
lis centus. Iš viso suaukau- 
ta $7.75.

Pravardės aukavusių tilps 
vėliau.

Ar jūs žinote, kad Bosto
no vyriausia “kvatiera” su- 
fragisčių randasi ant Boyl- 
ston st. N585. Ten-pat ran
dasi ir redakcija gana pui
kaus savaitraščio “The Wo
man’s Journal.”

Jeigu jums reikės kokių 
nors informacijų — nueikite 
tenais ir viskas bus jums 
maloniai paaiškinta.

Pažangesnieji Hyde Par
ko lietuviai, susidėję su len
kais socijalistais, rengia 
prakalbas, kurios atsibus 
15 vasario, 1:30 vai. po pie
tų, svetainėje Liberty Hali. 
Lietuviškai kalbės S. Michel- 
sonas.

Ateinantį nedėldienį, 15 d. 
vasario, atsibus mėnesinis 
susirinkimas So. Bostono 
Lietuvių Ukėsų kliubo. 
Viršminėtas susirinkimas 
prasidės 2 vai. po pietų Lie
tuvių Labdarystės D r-jos 
svetainėje.

Visi nariai malonėkite 
pribūti. Taipgi atsiveskite 
naujų narių prisirašyti.

J. Povilonis.

So. Bostoniečiai ir apy
gardų lietuviai! Neužmirš
kite, kad So. Bostono soči j a- 
listai šią savaitę paskyrė 
kuoplačiausiai agitacijai 
tarpe žmonių. Tai raudono
sios agitacijos savaitė. Se- 
redoj, 11 d. vasario, 7:30 
vai. vakare, Lietuvių svetai
nėj atsibuvo paskaitos.

Pėtnyčioj, 13 d. vasario, 
bus prakalbos ir teatras. 
Bus sulošta “Saliamono 
Sapnas.”

Nedėlioj, 15 d. vasario, di
džiausios prakalbos ir dai
nos. Dalyvaus dainininkų 

„ chorai.
Įžanga veltui. Pradžia vi

suomet 7:30. Viskas atsibus 
Lietuvių svetainėje.

Draugai ir draugės, į- 
tempkite visas spėkas, kad 
sutraukus kuoskaitlingiau- 
sią publiką. Išsijuosę, agi
tuokite tarpe žmonių, kad 
rašytųsi prie LSS. 60 kuo
pos.

Neužmirškite atlikti savo 
priedermes.

Cambridge’iaus Lietuvių 
“Laisvės” choras rengia pui
kų koncertą su šokiais ant 
21 vasario, 7:30 vai. vaka
re, 2 Central Sq., Cam
bridge, Mass., svetainėj St. 
George Hall.

Taipgi ant 21 kovo LSS. 
71 kp., Cambridge, Mass., 
rengia sulošti penkių aktų 
dramą “Dumblynėje. Pirmu 
kartu Cambridge’iaus soci- 
jalistai sulos tokį didelį vei
kalą. B. A. S.

Skaitytojų ir Agen
tų Atydai.

“Laisvė” keliasi Brookly- 
nan, todėl nuo 25 d. vasario 
su visais reikalais kreipkitės 
šiuo adresu:

“LAISVĖ”
183 Roebling St.

Brooklyn, N. Y.

Ką tik išėjo iš spaudos 
puiki knygelė

Gyvas Grabe
Tai yra labai puiki apysa

kėlė iš Scotlando lietuvių 
gyvenimo. Patartina kiek
vienam ją įgyti. Kaina tik 
10c. Galima gauti “Lais
vės” redakcijoj. Užsisaky- 
kit tuojaus.

ANT PARDAVIMO.
Pajieškau kostumierių bnrberių ir no

riu parduoti savo barzdaskutyklą. Kas 
norėtumėte pirkti, tai pasiskubinkite, 
nes labai gera proga. B:znis išdirbtas 
r labai geroj vietoj. Pinigų ant nedė

lios padaro po 70 ir 80 dolerių. Yra 8 
skutami krėslai ir vienas belinis stalas. 
Bar beri ai gali gerai išmokti bolesna 
grajyti. Taipgi yra maudyne su karš
tu vandeniu. Daug žmoniy ateina mau- 
dyties. Vien tik iš maudynės galima 
padaryt po 3 ir 4 dol. ant dienos.

Pardavimo priežastis tame, kad man 
peršalta gyventi So. Bostone ir noriu iš
važiuoti ten, kur šilčiau. Antra prie
žastis tai ta, kad So. Bostone perdaug 
priviso bedievių. Atsišaukite greitai 
šiuo adresu:

L). GALINIS
čl-i Broadway, So. Boston, Mass.

Ant randos.
Išsirandavoja 4 rūmai už $10.00 ant 

mėnesio, 3 rūmai už $9.00. Rūmai ant 
C st. Klauskite .Janitoriaus ant 243 C 
st. l-mo fl. Taipgi išsirandavoja 4 rū
mai ant 25 35 West Second st. už 
$10.50; 2 rūmai $1.25. Klauskit pas 
janitor.

Pirkit pas

GEORGE BARI ASZIŲ
261 W. Broadway,

So. Boston, Mass

arba

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

Lenkai patriotai švenčia 
pergalės šventę. 4 d. vasario 
Bostone buvo imtynės lenkų 
drūtuolio V. Zbyszko su 
Lemlem. Pirmą sykį Zbysz
ko nuveikė savo priešą į 75 
m i nu tas, o antrą sykį į 4 
minutas. Iš to džiaugsmo 
lenkai patriotai gieda “Glo
rija!”

Biblijos pasekėjų draugija 
pradėjo platinti bibU- 

apielinkėse.

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 pasiskubinki t su už
sakymais.

Viršminėti laiškai yra 
gaunami “Laisves” krautu 
vėje.

LOŠĖJAMS.
Jau išėjo antru 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-

• •■■■ 4

Aptiekorius itSawninkas

“MEILĖS KARŠTLIGĖ .20c.

ŽENYBA ir žmogaus gyvenimo siek. 10c

“GYVENIMO BANGA 15c.

u Laisvesbet taip-pat labai gražiai, kaip

Spaustuvę

Speciiališkas Rinkinys dėl šio mėnesio4

RINKINYS No. 5.

Viskas už1.

$1.99

(2

1.
1.

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

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

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

4 pilnos kvortos vertes ant $3 50

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

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

“LAISVE”

KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” • • • • 50c.

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. 13OSTOIN. MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

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

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

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

RI€^S

Naujos Mados
GRAMAFONAI

VICTOR MAŠINOS
Negausit geresnes progos, kaip dabar atiduodu

$15 vertės mašinų atiduoda tik už $13

Reikalaudami knygų, rašykite se
kančiu adresu:

Lietuvių Tautiškam Name

SPAUSTUVE LAIVAKORČIŲ

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

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

PUIKI DOVANA
SU NAUJAIS METAIS, 

KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia daryti apslrgus, talp-pat 
ir kur greit išsigydyti, ly
giai ta knyga

"DAKTARAS"

“GIEDROS KALENDORIUS.” 15c.

ir

N EXPELERIU

“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.
PzVSLAPTIS. Puikių dialogų ir mo

nologų rinkinys.........................15c.
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI. Dai

lus apsakimėlis iš revoliucijos lai
kų...............................  15c.

Dr. Ignotas Stankus
1210 S

?arduodu laivakortes ir siunčiu pinigus. 
Jeigu kas neturi užtektinai pinigų iš
mirkti 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 
turinio.

W. J. PLTKON
664 No. Main St., Montello, Mass.
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LIETUVIŠKA <*** M -*
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natinė lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios t ik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiS- 
kus, o aš prisiusią per *sxpresą.

p. ft p 
I>. 5 K 

o' o t?-

Serganti netrotykit laiko ir pinigų.bet tiesiog
kreipkitės ypatiškai arba laišku prie daktaro 
Stankaus, o apturėsite tikrą ir teisingą gydy
mą. Atmink skaitytojau, jog Dr. Stankus yra 
baigęs didesnj daktarišką mokslą, kaip tai: po 
užbaigimui medicinos moks)© GARSIAME 
STE1TAVIŠKAME UNIVERSITETE, važia-

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

C-«Y" GYDO LIGAS
Nuo skaudėjimo strėnų,sąnarių rankų ir ko

jų, skaudėjimo paširdžių, pečių ir kaulų, reu
matizmo. Nuo visokių kraujo ligų, užkrečia

mų ir slaptų lytiškų ligų. Augimo spuogų ant 
veido ir kūno, užkietėjimą ir nedirbimą vidų- i 
rių, niežėjimą skuros, dedervinių, slinkimą 
plaukų, skaudėjimo galvos. Visokias širdies, 
inkstų, plaučių ir kepenų ligas, neuralgijos, 
negalėjimo miegoti ir išgąsčio, nuo slogų, per
šalimo, kosulio sunkaus kvėpavimo, negalė
jimo valgyti ir abelną nusilpnėjimą. Visokias 
moterų ligas; nereguliariškas mėnesines,skau- 
dėjimą strėnų ir paširdžių. Visokias vyriškas . 
ligas, paslaptingas ir įgautas per išdykumą. 
Gydo ligas su liekarstomis kokios tiktai yra 
ant svieto. Ligas, kurias negalima išgydyti su 
iiekars .nis 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 šimtus padėkavonių už išgydymą nuo 
visokių ligų. Gyduoles siunčia toliau j kitus 
miestus ir miestelius Amerikoje. Kanadoje, 
Anglijoje irį kitas šalis. Visuomet kreipki
tės ypatiškai arba laišku ant tikro adreso taip: 

Dr. Ignotas Slankus 
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

Muzikos Mokykla
Panecįėliais, seredomis ir petnyčio- 

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

Mokytojas A. M. Grubis, D. L. K. 
Vytauto Beno. (2|13|14)

Aš užlaikau Columblos gramafonus ru lietuviš
komis dainomis, kurias išrieda labai Kražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainelė. Re
kordai yra padaryti stipriai ir Kali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.

Jeijru norite turėti gera gratnafoną, lai tuojaus 
rašykit pas mane, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausia kaina. Jeigu nori mano katalo
go, tai atsiuskit štampu už 2c., aš nusiusiu jumis 
didelj puiku katalogu, 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, Ma«s

Telephcnc So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

WILLIAM F. J. HOWARD
Lietuviška pavarde buvo 

Vincus F. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

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

Męs norėtume, kad kož- 
nas mūsų skaitytojas iki 
Velykų 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 

K. Jasiukaičio apysaka.
4) Moterų padėjimas bei 

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

5) Macochas.
6) Lekcijos apie atskyri

mą ženklų.
Pasidarbuokit sau ir 

mums!
“Laisves” Išleistuvė.

TAIN-EXPELLEK
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
bo pagelbos kaipo akrutas sudaužytas 
ant skani. Ar kenčiate skausmus Hotnn- ~ 
lizino, Neuralgijos, Užsišaldyino ir 1.1, 
tada pamėginkite pora sykiu sutepti su

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

out ant t&nkvrlo — avnklo

F. Ad. Richter & Co.
r., NEW voKk.

Didžiausias
Darbininkų 
Sąvaitinis 
Laikraštis

“KOVA Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

A-Vzr/fo Nauj i Lietuviška
OLkrautuvė

310 Broadway, So. Boston, Maas.

1
Užlaikomo, parduo

damo ir pataisomo ge
riausia SIUVAMAS 
MAŠINAS. puikiau
sius Grnmafonus ir ki
tokius muzikališkus 
instrumentus. Vai
kams kei ičiukus, Bai- 
sikclius, visokius laik

rodžius ir tam panašius daiktus. Duodame 
lekcijas ant visu inuzikališku instrumentu.

A. RAULUKAITIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

THE
MAGIC
SILENT
VAW

parodo, kaip 
nuo Ilgu apsi
saugoti.

Jeigu norit, k rd jiy f 
darbai būty atlikti greitai, 
gražiai ir suprantamoj kalboj, 
tai duokit spausdint j

Hamburg—American
Didžiausia kompanija 
visam pasaulyje!

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

Vienatinė ir tiesioginė linija tarp
Bostono ir Hamburgo.

Laivai didžiausi ir kiekvienas su 
dubeltavais šriubais.

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

Taipgi mils kompanijos laivai iš
plaukia iš New Yorko, Philadelphi- 
jos ir Baltimore^ tiesiog į Hambur
gą.

Artesniy žiniy klauskite pas:

Hamburg-American 
Line

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

Arba pas vietos agentą

ŠITOJ KNYGOJ "DAKTARAS” netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų apsisaugoti.

KNYGOJ "KAKTARAS” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorą bei morališką 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdės- 
tinėja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kaip ir ką daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygą atra
site.

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais moks
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimą su visokiomis paslaptybėmis 
užaugusiems žmonėms tinkama.

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, sukliu
rę, pasigadinę per jaunystės klaidas ir vargi
nami visokiomis, kaip paprastomis šviežio
mis teip užsisenėjusiomis ligomis, šitoje kny
goje atrasite tikrą rodą.

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gą "Daktaras’!, nes didelės daugybes žmonių, 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas ją apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletą štampų už 
prlsiuntimą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi kokj nors nesveikumą ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, Ph. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk arba ateik.

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 iš 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utarnin- 
ke ir pėtnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

Męs atliekam visokius spau
dos darbus daug gražiau, negu 
kitos spaustuvės ir už pigesnę 
kainą. Spausdiname

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus 
Visokius Darbus.

Ypatingai atydą atkreipiau) 
į draugijų darbus. Niekad 
nereikia duoti darbą į tokias 
spaustuvėles, kuriy darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbos 
ir nepažįsta savo amato, nes 
ten tik sudarko darbą. Jeigu 
turit kokį spaudos darbą, tai 
siųskit jį mums šiuo adresu:

242 W. Broadway
So. BOSTON, MASS.

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

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

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

“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams Amerikoj ir kitur.

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

£61^ 99 1815 E. Aloyamensing Avė
IVUN Ll PHILADELPHIA, PENN’A

KA44444444444'r444444444:*4444444444444«44444«444<44«

T RIS GEROS KNYGOS;

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

PASAULIŲ RATAS
ir kitas planetas. Su paveikslėliais...........................  25c

MEILĖS KARŠTLIGE
meilę..................................................................................... 2Oo.

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c 
Pinigus siuskit pačtos ženkleliais šiuo adresu.

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

Išsiųsui k šiar.dte.i t.u tai 
vieną dolerį, o apturėti 
Edmundo Steponaičio raš
tų knygą, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška

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

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

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

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

SENI VYNAI IR TYRI LIKIERIAI

Akušerkai
Pabaigusi kurną Womans Medical m 

College, Baltimore, Md. į}
Pauekmingoi atlieka aavo darbą prie @ 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir JF 
pagelbą invairiose motoru Ilgose. S

F. Stropiene.6.L°rlnstst- S
SO,

Važiuokite į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA

Tiesiog iš Bostono už pigiausiu kalną ir 
didžiausiais laivais, ant kurių yra ge
riausia patarnavimas. Laivai išplaukia 
reguliajriškai iš Charlestown’o (dalis 
Bostono). Atsikvieskite savo gimines 
ir draugus iš senos tėvynės ir išpirkite 
laivakortes ant White Star Linijos. Dėl 
pk ių žinių kreipkitės j šias agentū
ras ..
Kompanijos Offisas, 84 State St.,Boston 
G.Bartaszius, 261 Broadway, So. Boston 
Polish Uidustrial Ass'n, 31 Cross St.
P. BarWceVicz, 877 Cambridge St.,

'J v East Cambridge, Mass, 
enberg, 115 Salenr-St., Boston., 

kitus mūs užtvirtintus agentus 
7toae Valstijose arba Kanadoje

DIDELE SĄKROVA
Visokių lietuviškų,polskų ir rusų knygų, 
laiškams popiery, tikrų trejanky,geriau
sių britvy, puikų biznieriams kalendo
rių, laikrodėlių, retežėlių, žiedų, špilkų 
ir kitų auksinių daiktų. Reikalingi agen
tai. Knj gu kataliogą siunčiam gavus 
už 2c. štampą. (hl’OS Z)

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

• Telephone So. Boston. 845 M

| DR. F. MATULAITS
W 495 Broadway
§ SO. BOSTON, MASS.

9 Valandost
W Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
•t Nedėliomis iki 3 vai. po plet.

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

Viskas už

$1.75
bonka Kentucky Degtinės

“ Kalifornijos Brend s
“ Višniuvkos
“ Seno Ispanų Vyno

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

vimassumažu uždarbiu. Užsakymą išsiunčiame tuojaus, kaip tik gaunatn

H. L. Golden & Co
352*354 Harrison Avenue

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE t-IKIERIŲ PARDAVBJAI

BOSTON, MASS.




