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IV Metas
siuntė $10,000 kovai už Airi
jos autonomiją.

Tai jau ne pirmas sykis 
;okia pinigų suma siunčia
ma Airijon.
Moteris skundžia senatorių.

Oklahoma City, Okla. Mrs 
M. E. Bond skundžia senato
rių Suvienytų Valstijų, p. T. 
Gore ant $50,000 už nepado
rų ant jos užsipuolimą.

Mūsų senatoriams tankiai 
prisieina atsižymėti. Tai 
oapuola teisman už politiš
kas suktybes, tai už kabini- 
mąsi’prie moterų ir tt.

Nušovė katalikų kunigą.
San Antonio, Taxas. Du 

turtuoliai, tėvas ir sūnus 
laumbergeriai, parvykę na
no, atrado ten katalikų ku
nigą S. Vinim B roles nepa
doriame stovyje. Jiedu ant 
vietos nušovė kunigą.

Kaip tėvas, taip ir sūnus 
nesuimti. Juodu randasi ant 
iuosybės po maža kaucija. 

Matomai, būta svarbių prie
žasčių, kad juodu taip, o ne 
kitaip pasielgė su tuo kuni
gu.
Rooseveltas ant guberna

toriaus.
Sekančiai rinkimais pro- 

gresistų partija žada statyti 
kandidatu į New Yorko 
valstijos gubernatorius T. 
Rooseveltą.

Socijalistų partija auga.
“The Party Builder” pra- 

leša apie narių stovį soči ja
ustų partijoje už sausio mė
nesį. Narių skaičius siekia 
jau 110,448. Taigi, partija 
abai smarkiai kįla.

“The Party Builder” ne
paprastai “busy”. Visur įsi
kuria nauji skyriai, visur 
veiklumas, visur agitacija.

Meiles aukos.
Baltimore, Md. Aleksan

dras Ovitskis norėjo vesti 15 
metų Godlevskaitę. Jinai at
sisakė. Tuomet jisai užmu
šė mergaitę, sužeidė jos tė
vus ir patsai nusižudė.

—Newark, N. J. Panelė 
H. Herdman užmušė ponią 
H. Manning ir pati save nu
sižudė. Ji buvo įsimylėjusi į 
ponios Manning vyrą ir su
silaukė nuo jo vaiko. Mer
gina norėjo, idant juodu 
persiskirtų ir Manning su ja 
apsivestų. Kuomet tatai 
neįvyko, ji nužudė konku
rentę ir pati save.

Senelė Jones serga.
Denver, Colo., 11 d. vas. 

Senelė Jones, kuri suimta ir 
laikoma po ginkluota apsau
ga katalikiškame šv. Rafae- 
liaus ligonbuty, gana smar
kiai apsirgo.

Norėjo užmušti Wilsono 
pasiuntinį.

Prezidentas Wilsonas.pa- 
siuntė Mexikon savo specia- 
lišką pasiuntinį J. Lindą. 
Neseniai buvo padarytas pa
sikėsinimas ant jo gyvasties. 
Taip-pat norėta užmušti vie- 
r^ą S. Valst. jūros aficierį.

Bevielinis telefonas tarpe 
Europos ir Amerikos.

Dienraštis “New York 
American” jau gavo prane
šimą iš Berlyno bevieliniu 
telefonu.

Tai pirmas dienraštis, ku
ris gavo pranešimą bevieli- 
jiiu telefonu.

Nepripažįsta “nekalto4' 
prasidėjimo.”

San Francisco. Kun. Ch. 
F. Akėd, prezidentas fede
racijos Sąn Francisco baž
nyčių, nepripažįsta “nekal
to prasidėjimo panelės šven
čiausios”. Todėl jį pavarė

Paskutinis “Laisves” 
numeris, išeinąs iš 

So. Bostono.
Šis “L.” numeris yra pas

kutinis, kuris išeina iš So. 
Bostono.

“Laisvės” N15 išeis iš 
Brooklyno. Visą savaitę 
“Laisvė” nebeišeis, kadangi 
tiek laiko užims kėlimasis. 
Vieton to, pavasarį skaity
tojai gaus specialį “Laisvės” 
kankinių numerį.

Nuo 20 d. vasario laiškus 
ir pinigus meldžiame siųsti 
jau Brooklvnan šiuo adresu.

“LAISVE” 
183 Roebling st., 

Brooklyn, N. Y.
Abrahomo Lincolno gimi

mo dienos apvarkšČio- 
jimas.

12 d. vasario visose Suv. 
Valstijojse atsibuvo iškil
mingas apvaikščiojimas gi
mimo dienos Abrahomo Lin
colno, vieno iš garbingiausių 
veikėjų šioje šalyje. Suėjo 
105 metai nuo dienos Lincol
no gimimo.

Lincolnas buvo žmonių 
draugas. Jisai daug kuomi 

-^prisidėjo prie paliuosavimo 
negrų iš vergijos. Lincol
nas buvo šalininkas moterų 
balsavimo teisių.

Jisai kilo iš liaudies tarpo 
ir buvo pasiaukavęš jos nau
dai darbuotis.

Bažnyčios ir taika.
Carnegie, kuris visuomet 

nori save išsireklamuoti, 
paskyrė du milijonu dolerių 
(žinoma, ne savo, bet darbi
ninkų) įsteigimui bažnyti
nės taikos unijos.

Jisai organizuoja draugi
ją, kurioj dalyvauja jau 29 
atstovai vyriausių religijų. 
Tikslas tos unijos per kuni
gų pagelbą įvykinti pasauly
je ramybę. 
Tik kvailinimas žmonių! v

Lietuviai gali imti pavyz
dį iš finų socijalistų.

Ishpeming, Mich., 12 d. vas.
— Čia atsibuvo iškilmingas 
atvėrimas finų socijalistų 
svetainės, kuri lėšavo $10.- 
000.

Pirmininkas Aaltonen pa
sakė prakalbą, kurią męs 
būtinai norime paskelbti dėl 
“Laisvės” skaitytojų.

Finų yra Suvienytose 
Valstijose ir Canadoj 300,- 
000. Socijalizmo agitacija 
dar ne .įaip seniai pradėjo 
skleisties tarpe finų. Pir- 
'mutinių socijalistų pasisten
gimai buvo labai trukdomi. 
Dabar jau galima esą pasi
džiaugti atsiektais rezulta
tais. Finai socijalistai turi 
savo nuosavybėje 17 puikių 
svetainių, kurios lėšuoja 
kiekviena nuo $10,000 iki 
$50,000. Mažesnių gi svetai
nių yra daug daugiau.

Finų socijalistai vadovau
ja finų kolionijose šioje ša
lyje. Jie turi savo 4 dien
raščius, daugelį mėnesinių 
ir savaitinių magazinų, ku
rie visi, krūvon paėmus, turi 
70,000 skaitytojų.

Finai socijalistai turi net 
n savo universitetą ir daug 

šiaip jau mokyklų, neskai
tant daugelio chorų, teatra
liškų kuopų ir tt.

Lietuviai darbininkai! Jū
sų šioje šalyje yra maž daug 
tiek pat, kiek ir finų.' Paly
ginkite savo spėkas su anų 
spėkomis ir stengkitės juos 
pavyti!

Amerikos airiai nesigaili 
aukų.

Suvienytų airių draugijų
Amerikoje kasierius vėl iš-1 nuo prezidentūros.

Liordai prieš Airijos au
tonomiją.

Londonas, 13 d. vas. Lior- 
dų augštasai rūmas smar
kiai priešinasi suteikti auto
nomiją dėl Airijos. Jau 30 
metų, kaip liordai stovi ant 
savo pozicijos ir nei per na^ 
go juodymą nenusileidžia ai
riams.

Liordai reikalauja pas
kirti naujus generališkus 
rinkimus. Jie mano, kad pi
liečiai nebalsuos už pirmei
vius ir socijalistus, kurie 
stovi už Airijos autonomiją.

^upjaustė tris vaikus ir 
' pats pasikorė.
Per dvi paskutini savaiti 

Vokietijoj buvo daug atsiti
kimų, jog išžudyta visa fa-

knygyną.
Birmingtam (Anglija). Su

tra gi stės padegė Carne- 
gie’jaus knygyną North- 
fielde. Tai dar pirmas atsi
tikimas, kad sufragistės 
kėsinasi ant Cornegie’jaus 
institucijų. Taip-pat sufra- 
gisčių kėsintasi sudinami- 
tuoti “Moor Green Hall”, 
kuris priguli Juozui Cham- 
berlainui.

Numirė renegatų karalius
Iš Maskvos praneša, jog 

ten nusižudė Levas Ticho- 
mirovas, redaktorius “Mos- 
xovskija Viedomosti” (di
džiausio juodašimčių laik
raščio Rusijoj).

Audringas buvo gyveni
mas Tichomirovo. Prieš 40 
metų tai buvo smarkiausias 
revoliucijonierius. Jisai da- 
yvavo revoliucijiniame ju
dėjime prieš užmušimą caro 
Aleksandro IJ. Savo laiku 
jis buvo garsus revoliucijos 
ideologas.

Po mirties Aleksandro II, 
Tichomirovui gręsė kartu
vės ar amžina katorga. Tuo
met jisai puolė ant kelių 
prieš Aleksandra III. Tas 
jam atleido ir jisai tapo 
bjauriausiu juodašimčiu iki 
pat savo baisios saužudys- 
tės.

Tai buvo 
uų karalius, 
renega tūliai 
ties negali.

Javų kainos atpigo.
“L. Žinios” aprokuoja, jog 

pereitais metais Lietuvoj ja
vų kainos nupuolė bent ant 
30 procentų. Bet ir pigio
mis kainomis pirkliai nela
bai nori pirkti.

Darbininkų algos žymiai 
pabrango. Manoma, kad 
net ant 20Pabrango ir 
kuras ir girių medžiaga. Gi
rios pasidarė neįperkamos 
ir kasžin kas dabar bran
giau: ar medžio ar grūdų 
svaras ?
Sako, Duonelaičiui pamink

lą reikia statyti mieste.
Vienas “Vilties” rašytojas 

sako, kad paminklą Kristijo
nui Duonelaičiui reikią sta
tyti ne ant kapinių, bet žy
mioje vietoje. Rašytojas 
kritikuoja sumanymą staty
ti paminklą ant Rambykal- 
nio, kur daugiausia lankosi 
patįs vieni ekskursantai.

Paminklas reikia statyti

<s/ ?<t:

.111.1

Julijus Vedrines —garsus 
francūzų/lakūnas, kuris sa
vo orlaiviu atliko ilgiausią 
kelionę iš Paryžiaus Egyp- 
tan.

Balandžio men. Vedrines 
žada lėkti Amerikon.

Prezidentas Yuanas bus 
dar ciesorium.

Pekinas, 13 d. vas. Prane
šama, jog prezidentui Yuan- 
Shi - Kai’jėii pasiūlyta tapti 
Chinijos ciesorium. Tą pa- 
siūlyjimą padarę jo priete- 
liai. Yuanas pasakęs, kad 
dar, esą, nepribrendus dir
va republika i panaikinti. 
Kada pribręs, tuomet jisai 
mielai taps ciesorium.

Taigi, faktiškai kalbant, 
Chinijoj jau nėra nei šešėlio 
republikoniškos tvarkos.

Advokatų streikas ple
čiasi.

Jau keli mėnesiai, kaip 
Milane ir Turine (Italijoj) 
prasidėjo originališkas ad
vokatų streikas prieš tūlas 
naujas, valdžios išleistas, 
taisykles. Streikas ne tik 
nesimažina, bet tolydžio vis 
auga. -

“šalin ministerija!”
“Šalin ministerija!” Tasai 

šauksmas skambėjo šiomis 
dienomis po visą Japoniją, 
kur tik žmonės buvo įtaisę 
demonstracijas. Ypač rei-

■ i-..... "VA-

kalaujama pasitraukimo jū
ros ministerio. '

Tokio laike demonstraci
jos areštuota 200 žmonių.

Saužudystės kariume
nėje.

Austrijos kariumenėje ne
paprastai auga saužudysčių 
skaičius. Iš tos priežasties 
socijalistai padavę užklausi
mą ministerijai. '

Daugiau pinigų ant lai
vyno.

Londonas. Jūros minis- 
teris Churchill vėl pareika
lavo iš parlamento daugiau 
pinigų karės laivams statyti. 
Jisai sako, jog Anglija ne
galinti apsileisti Vokietijai.

Standard Oil Co. Chini- 
joje.

Standard Oil Co. vėl gavo 
naujas koncesijas Chinijoj. 
Taigi, ji vėl galės išnaudoti 
gamtiškus turtus' Chinijoj, 
nors iš to būsianti didžiau
sia skriauda vietos gyvento
jams.

Senele Breškovskienė.
Paryžiuje atsibuvo iškil

mingas paminėjimas gimi
mo dienos Kateriuos Breš- 
kovskienės, garsios Rusijos 
revoliucijonierės. Jau suėjo 
jai 70 metų.

Iš visų pasaulio kraštų 
prisiųsta daugybė telegra
mų.

Senelė ta randasi caro 
naguose ir įmesta Irkutsko 
kalėjimam *

Ir tas į Ameriką.
Ko-ko, bet jau Bulgarijos 

caro Ferdinando negalima 
buvo tikėtis susilaukti Ame
rikos svečiu. Ogi... ir jis no
ri drožti Amerikon pasižiū
rėti šios šalies. Sakosi at
vyksiąs 1915 metais.

Ministerijos krizis Švedi
joje.

Švedijos karalius, 
su kitais patriotais,
kiai pradėjo agituoti už ka- 
riumenės ir laivyno padidi
nimą. Ministerial, su tuo 
nesutikdami, pasitraukė.

Dabar Stockholme viešpa
tauja didžiausia suirute. Ka
raliaus rūmas saugojamas 
kareiviais ir policija. Dau
gely vietų girdisi šauksmai: 
“tegyvuoja republika! ”

Perka kares laivą.
Turkija perka nuo Argen

tinos kares laivą. Tai jau 
antras laivas perkamas lai
ke pastarųjų šešių mėnesių.

Nuskendo prekių laivas.
Londonas, 14 d. vas'. Ka

nale nuskendo prekių laivas 
“My Own”. Žuvo 8 žmonės.

Neužsitiki Rusija.
Berlynas. “Deutsche Ta- 

genązcitung” praneša iš 
Londono, jog vietiniuose di
plomatiškuose rateliuose y- 
ra didelis neužsiganėdini- 
mas dėl Rusijos politikos.

Rusija rengia naujus su
kilimus ant Balkanų, kurie 
turės įvykti šį pavasarį. 
Taip-pat neramumo sėklą 
sėja Mažojoj Azijoj ir Chi
nijoj.

Mirė Augustas Rodin.
Paryžiuje mirė pagarsė

jęs visame pasauly skulpto
rius A. Rodin.

Varo žydus iš Lenkijos.
Berlynas; 14 <ji. vas. Iš 

Prievislio provincijų vis 
daugiau žydų ' išvaroma. 
Taip, iš vienos tik Petrako- 
vo gubernijos išyaryta 750 
familijų, kuriose ’ 
jna 3,750 ypatų.

Antroji Beilio byla.
Britanijos naujienų agen

tūra praneša iš Peterburgo, 
jog netoli Kijevo suimtas 
žydelis kriaučius Paškovas, 
kurį kaltina kokio tai Joše- 
io užmušime. Jošelis, būk 
tai esąs krikščionis ir Paš
kovas būk tai užmušęs jį su 
tikslu pasinaudoti ano krau
ju.

Sakoma, kad valdžia nori 
surengti antrąją 
bylą ir nori tokiu

Goremykin gavo 
vieta.

St. Peterburgas, 14 d. vas. 
— Buvęs savo laiku pirmuo
ju ministeriu, Jonas Gore
mykin paskirtas Ministeriu 
Tarybos pirmininku.

arši au siu j u o d a š i m či ų.
Kiek lenkų tarnauja ka- 

riumenėje?
Londonas, 13 d. vas. — 

Vietinis lenkų biuras ap- 
skaitliavo, kad trijų valstijų 
kariumenėse (Rusijoj, Aus
trijoj ir Vokietijoj) tarnau
ja iš viso 219. 000 lenkų. Jei
gu gi kiltų karė, tuomet len
kų kariumenėje yra 593.000 
(daugiau, nei pusė milijo
no). Gi tai didesnė kariu- 
menė, kaip pas anglus ir is
panus.

Rusijos kariumenėje tar
nauja 120.000 lenkų. Karės 
gi metu 400.000.

Įdomu būtų sužinojus, 
kiek lietuvių tarnauja Rusi
jos ir Prūsijos kariumenė
se?

Nusižudė pravoslavų 
vyskupas Joanikijus.

Dar pernai metą vysku
pas Joanikijus padavė šv. Si
nodui prašymą, kad jį pa
lių osu otų nuo vietos.

Išklausius vyskupo Joani- 
kijaus prašymą, šv. Sinodas 
gyvenimo vietą paskyrė jam 
Putviliaus vienuolyne, Kurs
ko vyskupystėje.

Atsisakymo priežastimi, 
kaip rašo “Rieč” N 11, esą 
buvusi nervų liga.

Pagaliaūs jam buvo atim
ta teisė laikyti pamaldas, ir 
sausio 10 d. vyskupas Joani
kijus pasikorė savo kamba- 
baryje. Bet šv. Sinodas tu
rėdamas omenyje, kad jis e- 
są buvęs maldininkas ir kar
tu pamišęs, leido laidoti su 
visomis pravoslavų apeigo-

'■’’stė kalta.

Juodašimtis išėdė arcivys- 
kūpą iš Vilniaus.

“Kurj. Lit.” rašo, girdėjęs 
rusų tarpe šitokias paskalas. 
Za m i si o v skis, traukiamas 
tuo, kad jam lengvai pasise
kė pravoslavų arcivyskūpą 
Agafangelą išstumti iš Vil
niaus, pradeda ir kitiems 
au gš tesnie m s vai di ni n kams 
kišti koją, — visų-pirm gu
bernatoriui Veriovkinui, pa
skui gubernijos bajorve- 
džiui Krasovskiui.

Tuodu valdininku, kaip 
dabar paaiškėjo, yra vietos 
tikrųjų rusų laikomu per- 
mažai rūpinančiais rusų rei
kalais ir savo nuolaidumu 
kenkiančiais darbui, kurio 
galutinas tikslas — šio nuo 
amžių (iskoni) rusų šalies 
atgijimas.
Vieton universiteto, rusų 
, popų akademija.

Rusų valdžia rengia lietu
viams “gražią” dovanėlę. 
Visų vienu balsu reikalauja
ma, kad Vilniuje būtų įkur
ta universitetas. To reika
lauja visi lietuviai, visi len
kai ir visi progresyviški ru
sai.

Tuo tarpu rusų juodašim
čiai siūlo įsteigti Vilniuje 
rusų popų akademiją. Ir sa
koma, kad provoslaviškų po-

Kad tik užkenkus “Vilniai”.
Kaune, išeinant žmonėms 

iš bažnyčių, buvo dalinami 
plakatai, skelbianti, jog Ry
goje išeis tikrai darbininkiš
kas laikraštis “Vilnis”.

Vilniškė “Viltis” nusiduo
da neva nežinanti, kame ten 
dalykas ir sako, jog tai, tur
būt, “chuliganų” darbas.

“Vilties” pasakymas, tai 
tikrai chuliganiškas.
Nenori su J. Vanagaičiu 

paminklo statyti.
Prūsuose yra išrinktas 

tam tikras komitetas, ku
riam pavesta reikalai staty
mo K. Duonelaičio pamink
lo. Kiek anksčiau ir Vilniu
je buvo susitveręs panašus 
komitetas, kurin įėjo p. J. 
Vanagaitis. Dabar tasai 
Vilniaus komitetas bene bus 
tik miręs.

Iš tos priežasties Prūsų 
Lietuvos Savaitraštis sako, 
kad jųkia sriovė Prūsų lietu
vių visuomenės nenorinti 
bendrai veikti su p. Vana
gaičiu.

žiežmariečiai apsnūdę.
Vilniaus gubernijoj esa

ma lietuviškų parapijų, kur 
žmonių apvietimas nekįla,

1901 — 7.911 
1903 —11.657 
1905 — 33.799 
1 907 — 57.666 
1909 — 28.325 
1911—35.771

bet pliola. Prie tokių para
pijų priguli Žiežmarių para
pija Trakų pav.

Laikraščių tenais kasme- 
taį vis mažiaus pareina. 
Draugijų narių skaičius to
lydžio vis mažyn eina.

Apie “akalicų” šlėktą.
“L. Ž.” skaitome:

“Štai Liaudies (teka į Ne
vėžį) upės apilinkėję randa
me, pradedant nuo Baisoga
los iki Krekenavos ir Dotna- 
vos, pagal H. Senkevičiaus 
išsitarimą: “szlachty liau- 
danskiej” - (vietos žmonės 
vadina “liaudačyk z pagaliu- 
kem”) akalicas. Kiekvienas 
tų akalicų gyventojas geriau 
žino lietuvių kalbą, negu 
lenkų, bet ar daug žmonių 
tarp jų rasime, kurie save 
vadintų lietuviais? Galima 
drąsiai sakyt — nei vieno. 
Jie save dažniausia vadina 
katalikais lenkais. Namie, 
jie visi vartoja lenkų žargo
ną. Lenkų inteligentai, iš
girdę jų žargoną, labai rau
kosi. Kultūra pas tokius a- 
kalicų lenkus dažniausia 
vien paviršutinė: mėgsta 
puoštis ir girtis. Visi jie 
dažniausia skolose pasken
dę. Ūkius, nors ir viensė- 
džiuos gyvena, veda senoviš 
ku būdu — trilaukiais”.

Tai žmones, kaip ir žuvę 
mūsų kultūrai... “L. Ž.” ra
gina jais pasirūpinti.

Išeivy s te.
Per Liepojų į užsienį išva

žiavo šįmet 71,202 žmoner 
daug daugiau, ųegu kitais 
metais.
Metai Išvažiavo. Metai Išvž. 
1900 — 9.155 
1902 —13.706 
1904 — 21.180 
1906 — 50.506 
1908 — 19.342 
1910 — 39.948 
1912 — 57.714.
Suimtas baisus žmogžudys.

Ukmergės policistas Spi
ridonovas, sužinojęs, kad 
jau seniai policijos jieško- 
mas Ukmergės miestelio A- 
leksandras Mazurkevičius, 
(Grigurcevičius), pagrįžo iš 
Amerikos ir ruošiasi vėl pa
sislėpti — užklupo jį su 2 
miestsargiais ir suėmė. Tas 
Mazurkevičius kaltinamas, 
drauge su Pacuku, Panevė
žio apskričio dvarininko 
Karpio užmušime ir dar ki
tuose panašiuose darbuose.

žiema.
Visoje Kauno gubernijoje 
tiek prisnigo, kad kai-ku- 
riuose miesteliuose ir so
džiuose gyvenimas mirte ap
miręs. Taip užpustyti ke
liai, kad nei jų, nei tvorų, nei 
krūmų nėra žymės. Išva
žiuojami paprastai nauji 
keliai po tiesumui. Mieste
liuose pritrūko visokiu pre
kių: nėra kam atvežti to
kiais keliais. Kai-kur už 
svarą žibalo reikia mokėti 
po 8 ir 10 kap. Į miškus irgi 
ncį b rodama. Visur stinga 
kuro. Žmonės išsižioję lau- 
kiąatmainos.

Kbrapkų naikinimas.
Pandėlyje (Zarasų ap- 

skr.). Vieną turgaus dieną 
vietos policija atėmė iš žmo
nių daugiau, negu 80 užmuš
tų kurapkų ir patraukė vi
sus teisman už paukščių nai
kinimą.

Ligos.
Alunta (Ukm. apskr.) Mū

sų apielinkę aplankė skar
latina' ir karštligė. Ligos 
taip pamėgo mūsų apielinkę, 
kad daugelis šeimynų visi li
gi vienam susirgę guli. Ar
ti nėra gydytojo, o iš tolinus 
pasiekti nepigu, tai ligos 
niekeno nestabdomos — pla
tinasi



•itf-

f

MMfl

O. Ameringer.

kitur girdisi, jog

susipratęs pro-
mums, valandą, 

lig kas persimainė 
metų mūsų gyveni-

jau pradedama galvoti apie 
tai, kaip oaminėjus tą, taip 
svarbią 
DaūP,-^n'

Socijalizmas— 
kuomi jis yra ir kaip jį įkūnyti?

(Verte J. Europietis)

Paminėjimas 10 metų su
kaktuvių nuo spaudos 

itgavimo.
Vienur

"i?-

SPAUDOS BALSAI Naujas galvosūkis
Aštrys žodžiai.

“Keleivio” N7 telpa ve ko
kis pranešimas iš Chicagos: 
“Chicagos socijalistai ilgai 
vedė tarybas su “Laisve” ir 
“Pirmyn”, tečiaus negalėjo 
prieiti prie geistino rezulta
to, kadangi abu minėti laik- 
raČiai perdaug augštas išly
gas statė — “Laisvė” apie 20 
tūkstančių, “Pirmyn” 19 
šimtų, per tai nebuvo gali
ma susitaikinti. Šių dviejų 
laikraščių augštas pasista
tymas chicagiečiams labai 
nepatiko, per tai ir gimė 
taip ūmai toks karštas ūpas 
užsidėti savo laikraštį.”

Ar tas pasakymas, kad 
“Laisvė” augštai save pasi-x 
statė, turi bent kokį pama
tą? Jokio pamato neturi. 
Męs nesikėlėm Chicagon 
štai dėlko:

1) “Laisvei”, kaip du-kart 
į savaitę einančiam laikraš
čiui, nepaprastai būtų bu
vusios sunkios Chicagoje 
pačtos teisės (reikia lipinti 
štampas, o pačtos apskritis 
labai didelis.)

2) Mums buvo labai nepa
togu atsidurti konkurentų 
eilėje su kitais socijalistiš- 
kais spaustuvninkais.

3) Sutvėrimas korporaci
jos ant tų pamatų, kaip no
rėjo chicagiečiai, darė di
džiausią revoliuciją mūsų 
gyvenime ir todėl supranta
mas mūsų nugąstavimas dėl 
laikraščio likimo.

Buvo ir mažesnių priežas
čių. Sulyg paskelbtos sumos 
$20,000, — tai juk visai ne
kalbėta apie “Laisvės” at
pirkimą. Kalbėtasi tiktai 
apie biznio inkorporavimą. 
Mums rodosi, kad draugas, 
“Kel.” korespondentas, nė
ra kompetentiškas spręsti 
apie stovį, reikalus ir visą 
situaciją mūsų biznio. Mums 
rodosi, jog nepadoru taip 
atsiliepti apie mus. Aštrių 
žodžių nereikia, nes jie nie
ko neišaiškina. Ypač dabar 
nereikėjo jų tarti, kuomet 
“Naujienoms” reikia įgyti 
simpatija.

Aštrus žodžiai, paleisti 
publiką, sukelia daug nepa
matuotų šnekų. Tuomet ir 
vėl męs užmirštame apie ne
atidėtinus reikalus, ir pra
dedam, visai be reikalo, 
šnairuotas!

Męs bevelyjam laikyties 
švelniausios taktikos su sa
vo draugais.

Dviejų kuopų sistema.
Kadangi tūlose vietose 

šalę jau gyvuojančių LSS. 
kuopų mėgina tverti naujas 
kuopas — tai LSS. Pildanty
sis Komitetas svarstė apie 
šį reikalą. Draugai J. Šu
kys ir V. Paukštys davė 
greitą pavelyjimą kurti nau
jas kuopas.

Kitaip į dalyką pažiūrėjo 
drg. J. Pruselaitis. Jisai no
ri žinoti priežastis skyrimo
si ir todėl rekomenduoja 
tardymą per rajono įstaigą, 
ar su pagelba trečiųjų teis
mo.

Manome, kad drg. J. Pru
selaitis čia turi daug dau
giau teisybės, negu draugai 
V. Paukštys ir Šukys. Ko- 
leik dar mūsų tarpe nėra to
kių griežtų skirtumų pa- 
žvalgose, koleik anarcho- 
sindikalistų sektos principai 
dar visiškai pas mus nepri
gijo — pilnai galima sugy
venti ir vienoj kuopoj.

Pasmerktas mirtin
(Monologas.)

Žmonijos protas, tai lyg
ias katile vanduo, nuolatos 
kunkuliuoja, nuolatos suka
si ir niekados neturi poilsio. 
Neperseniausiai tapo išras
tas bevielinis telegrafas. Šis 
išradimas buvo priskaitytas 
prie dvidešimto metšimčio 
stebuklų.

Prasidėjo naudojimos be- 
vieliniu telegrafu ant laivų. 
Laivai, plaukiodami vande
nynuose, pradėjo susineši- 
nėti vienas su kitu ir, išti
kus nelaimei, gali prisišauk
ti sau pagelbą.

Bet to neužteko. Bevieli- 
ų telegrafą pradėjo vartoti 
karėse. Kadangi elektros 
bangos eina gana plačiai, tai 
paduotą žinią tankiai pa
gauna priešai ant karės lau- 
<o ir ta proga pasinaudoja. 
Anglijos kariumenėj tapo 
’šrasti tokie aparatai, kad 
svetimiems labai sunku pa
gauti telegramą. Reiškia, 
jau bevielinis telegrafas di
delę rolę lošia karės lauke. 
Vienas iš puikiausių išradi
mų tapo puikiausiu žmogžu
dystės įrankiu.

Bet ar tai jau viskas? Kur 
tau! Žmogus niekuomet ne
gali užsiganėdinti. Ir štai, 
toj pačioj Anglijoj sugalvo
ta, kad su pagelba elektriš
kų bangų, kurios randasi 
ore, galima sprogdinti lai
vai, ant kurių randas sprog
stančios medegos. Kad iš
bandžius šį sugalvojimą, 
buvo paskirta vienas senas 
garlaivis, prilioduotas 
sprogstančiomis medegomis, 
pastatyta ant jo tam tikras 
aparatas, kuris gaudo elek
triškas bangas ir išvežtas 
m t jūrių. Kitas gi laivas 
nuplaukė nuo jo ant aštuo- 
nių mylių atstumo ir pradė
jo leisti elektriškas bangas 
mt stovinčio laivo. Po trum- 
•)o laiko ant “afieravoto” 
oražučiai laivo sprogo tos 
medegos ir laivas nuvažiavo 
ant jūrių dugno.

Tyrinėtojai buvo pradėję 
'abai džiaugties, jog dabar 
jie galės laike karės kiekvie
ną garlaivį sprogdinti, ant 
kurio tik rasis sprogstan
čios medegos. Bet tas jų 
Ižiaugsmas nuėjo sykiu su 
uom laivu ant jūrių dugno. 

Mat, jie visai buvo užmiršę, 
kad ant to laivo, kurį jie no- 
•ės susprogdinti, turės pir- 
niau pastatyti tam tikrą 
iparatą dėl sutraukime 
dektriškų bangų ir tik tuo
met jau galės susprogdinti.

Dabar vėl reikia džiovinti 
unegenįs, kaip galima pa
statyti ant neprieteliaus 
laivo tą aparatą. Man rodo-

Kunigo J. Žilinsko raštai 
jau išėjo.

“Prūsų Lietuvos Savait
raštis” praneša, jog Tilžėje 
jau pasirodė, tik ką išėję IŠ 
spaudos, kun. J. Žilinsko 
raštai, kuriuos išleido Tė
vynės Mylėtojų Draugija.

Savaitraštis tvirtina, kad 
raštai esą labai gražiai išlei
sti ir jog tai bus papuošalas 
mūsų literatūroje.

Kun. J. Žilinsko raštų yra 
trįs knygutės.

Geistina, kad bent ateityj 
T. M. D. sutvarkytų knygų

Betvarkė, kuri

nai tiek pelnys su šiuom iš
radimu, kiek mūsų Sutkai- 
tis su amžino judėjimo ma
gina.

Ir taip nuolatos, jeigu iš
randa kas nors kokį naudin
gą išradimą, tai, žiūrėk, jau 
tą išradimą pradeda taikyti 
dėl žmogžudystės. Sakau, 
dėl žmogžudystės, nes karė, 
tai ne kas kitas, kaip tik le
gal iška žmogžudystė, už ku
rią niekas neatsako. Ir kaip 
liūdna, kad išradėjas vargo, 
rūpinosi, tyrinėjo ir štai, jo 
rankų bei smegenų darbo 
vaisiai naudojami žmogžu-

Tik tas reikia pastebėti, 
kad tie visi išradėjai, kurit 
darbo vaisiai yra vartojami 
Žmogžudystei, tyli ir nepra- 
bilsta prieš tokį barbarišką 
darbą. Rodosi, kiekvienas 
išradėjas, kurio sąžinė ty
ra, turėtų smarkiai prieš ta 
užprotestuoti ir nepavelyti 
savo švento rankų darbo 
naudotie tokiems bjauriems 
darbams, kaip žmogžudys
te. Jie, turbūt, nežino, kac 
per savo tą tylėjimą prisi
deda prie to bjauraus darbo 
ir lieka šalininkais tų žmog
žudysčių.

Bet taip ilgai negali būti. 
Jeigu jie patįs, iš geros va
lios, nepradės protestuoti, 
tai ateis laikas, kada juos 
varu privers užprotestuoti 
arba visai persikelti į žmog
žudžių eiles.

Tą atliks 
letarijątas...

(Scena perstato kalė ji- h 
mą. Kalinys turi būti ka- i 
linio rūbuose. Iš pradžių 
sėdi ant narų, vėliaus ne- : 
ramiai vaikščioja ir lėtai, 
bet sujudinančiai, kalba):

Tik kelios valandėlės li
to gyventi. Netrukus... at
eis, nuves ir budelis pakars 
mane... Mano širdis sustos 
krutėjus, kraujas atšals ir 
aš liksiu lavonu... (Užsi- 
tarščiuoja):

Greičiau, budeli, prie ma
nęs! Greičiau šalta virvė 
ant mano kaklo.. . Greičiau 
paverskite mane lavonu! 
Nekankinkite manęs lauki
mu tos baisios valandos — 
mirties..v. Man ji nebaisi. 
Aš laukiu ir tas laukimas il
gas ir baisus. ... Jūs norite 
mano gyvybės? — štai ji! 
Norite kraujo? — lakite jį!

Atneškite grabą, aš pats į 
jį eisiu ir jame pasislėpsiu 
nuo širdies skausmų ir šio 
pasaulio bjaurybių... (Gir
disi lengvas takšėjimas už 
sienos. Jis prieina, klauso 
ir taip-pat su .paišeliu taksi. 
Atsitraukia ir vėl kalba):

Draugai takšėjimo ženk
lais duoda paskutinius atsi- 
sveiknimo žodžius: — “Su
diev, drauge! Nesikrimsk!” 
Aš jiems atsakau, kad lau
kiu mirties gana tvirta dva
sia.

Mane pakars ir netrukus... 
už valandos, kitos ir nėra | 
manęs, bet mano dvasia ne
mirs, mano idėja gyvens, 
kaip gyveno ir veiks, kaip 
veikė!...

Mūsų kiltą dvasią niekas! 
neįveiks pakarti, ji nebijo 
budelio, ji neturi mirties ir 
ji pergalės tvirtus savo prie
šus.

Mane pakars todėl, kad 
skelbiau žmonijai laisvę, kad 
vedžiau minias prie laimin
gos ateities, kad norėjau at
imti gyvenimo taurę iš kru
vinų rankų ir kad nešiau 
šviesos spindulėlį į vargšo 
grintelę...

Ir kuomet užners man ant 
kaklo virvę, išmuš krėsliuką 
iš po mano kojų, sutrenks 
būbno balsas ir manęs neliks 
gyvo...— tuomet budelis ir 
visi tironai, patrins rankas 
iš džiaugsmo ir sušuks: 
“vienas prakeiktasis ma
žiau!” Kunigas, sėdėdamas 
šiltam savo kambaryj, per
skaitys žinią apie mano mir
tį, pakels taurę vyno augš- 
tyn, išgers ir sušuks: “dau
giaus tokių malonių žinių!” 
Draugai mano, kurie laisvi 
yra, išgirdę apie mano liki
mą, atsidus iš gilumos šir
dies, nušluostys savo ašaras 
nuo veido, sugniauš kumštį 
ir drebančiu balsu sušuks: 
“Nekaltas draugo kraujas 
šaukia atkeršijimo!”

Aš būsiu drąsus ir nesi
duosiu save pakarti! Lai 
nesidžiaugia mano mirčia 
tironai, neužsiganėdins bu
delis ir negers taurę vyno 
kunigas. Aš duosiu supras
ti, kad nebijau mirties... Aš 
pats save padarysiu lavonu, 
pats liepsiu sustoti krutėti 
savo širdžiai ir pats įžengsiu 
į grabą... (Išlaužia lango 
stiklą)

Štai. Nors sunki bus mir
tis. .. Daug skaudesnė, ne
gu budelio ranka, bet pa
rodysiu, kad nesidaviau nu
žudyti ir užsiganėdinti tiro
nams ...

Dabar reikia atsisveikinti 
draugus. (Taksi į sieną. Už 
sienos taip-pat atsiliepia)

Pasakiau — sudiev, drau
gai paskutinį kartą. Ąš 
mirštu pats iš savo valios. 
Jie atsako: “Lai būna leng
va draugo mirtis” (Kali
nys su baisiu skausmu ant 
veido, grūdžia stiklus į savo 
krūtinę, stiklai trata. Iš ki
tų kamerų girdisi laidotuvių 
liūdna giesmė):

“Daug žuvo mūs brolių už 
laisvę kovoj

Su priešu teisybės piktuo
ju” ir tt.

(Kalinys virsta ant žemės 
ir, baisiose kančiose mirda
mas, sušunka): \ 
į^Ne jūs, tiroh--*’

pauzos įeina viršininkas su 
nuogu kardu, spiria kalinį ir 
rūsčiu balsu taria):

Kelkis... kelkis! (Paver
čia koja aukštieninką). Pa
sipjovė prakeiktas. Vot, 
pasiutus sėkla. Ah, tu šu
nies vaike!. (Griežia dan
tims ir spardo. Uždanga 
nusileidžia).

Senas Vincas.

Friedmanas... ir 
radijus.

Žmonės negali, veikiau
sia, be sensacijų gyventi, be 
kokių nors triukšmingų ži
nių. Laikraščiai yra pato
giausia vieta, kur iš mažo 
daiktelio padaroma didžiau
siai atsitikimas.

Man rūpi čia sulyginti du 
dalyku, kurie tiesiai palie
čia žmonių sveikatbs klausi
mą.

Kas gi neatsimena apie 
aną garsųjį daktarą Fried- 
maną, atvykusį iš Vokieti
jos, kuris sakėsi išradęs 
stebuklingą vaistą prieš 
džiovą. Kaip angliški dien- 

ir lietuviški sa- 
paspringdami, 

žinių apie 
Viename nu- 

daktaras ir jo

raščiai, taip 
vaitraščiai, 
pranešinėjo 
Friedmaną. 
mery tasai 
vaistai baisiai išgiriami, ki
tame numery — vėl viskas 
virš kojom perverčiama ir 
talpinama kuoblogiausios ži
nios. Žmogus, o ypač ligo
nis, perskaitęs gerų žinių, 
įgydavo viltį pasveikti. Męs 
žinome, kiek tūkstančių 
žmonių žiūrėjo į Friedma
ną, kaip į didžiausį išgany
toją.

Bet... kas iš to išėjo? Ta
sai daktarėlis strimagal
viais iškeliavo namo. Kiek 
žmonių tapo apvilta, o per 
ką? Daugiausia per laik
raščius, kurie, neištyrę da
lyko, skelbdavo sensacijo- 
niškiausių žinių, (žinios 
apie Friedmaną buvo tokios, 
kaip ir dauguma žinių. Lai
kraščio priedermė infor
muoti skaitytojus, kas de
dasi pasauly. Kadangi męs■ 
pranešame apie visus nuoti- 
kiūs, tat kaip-gi galima bu
vo tylėti apie Friedmaną? 
Politiškas žinių laikraštis — 
nėra medicinos laikraštis. 
Red.)

Dabar, užsibaigus Fried- 
mano avanturai, laikraščiai 
plačiau pradėjo kalbėti apie 
radijaus ypatybes. Vieną 
dieną praneša, kad radijum 
galima išgydyti vėžio ir ki
tas odos ligas, kitą dieną 
tvirtinama, kad radijus jo
kiu būdu neturįs tos stebuk
lingos ypatybės išgydyti vė
žio ligą. (Mokslo vyrai dėlei 
to dvejoja. Red.

Neseniai man teko skaity
ti Chicagos “Tribūnoje”, 
kad nuo vėžio ligos Suvieny
tose Valstijose kas metai 
įniršta 75,000 ligonių. Su
prantama todėl, kad tasai 
radijaus stebuklingas spin
duliavimas visiems baisiai 
rūpi. Vienas laikraštis net 
patalpino paveikslą, kur ra
dijaus elementas nupieštas 
pavidale saulės, prie kurios 
milijonai žmonių, iškėlę sa
vo rankas, veržiasi, mels
dami išgydymo. Vienok, 
daugelis daktarų sako, kad 
radijus neturįs tos stebuk
lingos spėkos gydyti vėžio 
ligą.

Kas gi dabar bedaryti pa
prastam laikraščio skaityto
jui, arba ir ligoniui? Laik
raščiai, skelbdami šiandien 
vieną, o ryt jau kitą nuomo
nę, galutinai sumaišo pė
das.

Vienok, aš spėju, kad ra
dijaus nepaprastos ypaty
bės nebus taip apgaulingos, 
kaip tie Friedmano vaistai.

Geistina būtų, kad kas 
plačiau parašytų apie radi
jų “Laisvėje”.

“L.” skaitytojas.

Kaip pabūdavo ta gelžkeliai?
Daugely šalių, kur gelžkelius kadaise 

pabūdavo j o kapitalistai, dabar jie pridera 
visiems, visai nacijai. Mūsų šalyje gelžke
lius nutiesė patįs žmonės savo iškaščiais, 
vienok mūsų gelžkeliai ne žmonėms, bet ka
pitalistams pridera.

Suvienytų Valstijų valdžia davė kapi
talistams puikią dovanėlę: ji paskyrė jiems 
266 milijonus akrų žemės. Ar jūs žinote, 
kad tai tokis didelis žemės plotas, kuris ly
gus Franci jos ir Vokietijos plotui, ant ku
rio gyvena 100 milijonų žmonių? Iki 1896 
metų tų gruntų, paaukautų gelžkeliams, iš
puolė jio 9,600 akrų ant kiekvienos gelžkelio 
mylios. Jeigu gelžkelių spekuliantai par
duotų tą žemę vidutiniškai po $2.00 už ak
rą, tai jie gautų daugiau pinigų, negu tie 
gelžkeliai verti. Bet tai dar toli gražu ne 
viskas, ką padovanojo mūsų geraširdė val
džia dėl kompanijų. Ji davė jiems ir dideles 
pinigų sumas. Taip, paveizdan, Central 
Pacific gavo nuo kongreso netik žemės, bet 
dar priedų už kiekvieną mylią nuo $25,000 
iki $166,000, žiūrint į tai, kokioje vietoje 
reikėjo gelžkelio linija tiesti. Sakoma, kad 
minėta kompanija tyčia perkėlė uoluotųjų 
kalnų liniją ant 40 mylių į vakarus, kad ga
vus daugiau pinigų. Tokiu būdu pavyko 
gauti pinigai už gelžkelio liniją, kuri nie
kuomet nebuvo pabudavota. Apie 115 mili
jonų akrų žemės tie lupikai gavo už tuos 
gelžkelius, kurie niekuomet nebuvo būda
vo j ami.

Paprastai, už tokį pinigų ėmimą iš sve
timų kišenių reikia atsisėsti ant kriminali
stų suolų ir pamatyti kalėjimo gyvenimą!

Kaip suvisuomeninti gelžkelius?
į Žinant tą viską, męs turime patirti, 

dė tyrinėjimą veikimo Standard Oil Co.' Pa- kiek S1 reikės pinigų, kad apmokėjus dabar- 
si remdamas žinovų - ekspertų parodymais, toliams savininkams už jų nuosavybę?
tardytojas tvirtino, kad pagaminimas ga- Dabar ,iau nereikia prirodinėti, kad 
liono gesolino ar žibalo lėšuoja tik vieną gelžkeliai Suvienytose V alstijose nelėšavo 
centą? Panašus tvirtinimas įpykino Rocke- Al savininkams nei sudilusio nikelio. Kiek 
fellerį. Tuomet jisai pareikalavo balso ir tad męs turime jiems atmokėti? Darneuž- 
po prisiega pripažino, kad prokuratoriaus gbpė tas Yankė , kuris mokėtų už tokį 
tvirtinimas melagingas, nes galionas ge- daiktą, kurį galima veltui gauti. Kuomet 
solino ar žibalo- kaštuoja... na, įspėkite! amerikiečiai sužinos tikrą teisybę apie tai, 
Ogi... du centu! kaip buvo budavojami gelžkeliai, jie, be

Žmogus, kuriam visi šulai galvoje, ga- abejonės, nieko neduos nei ačiū, nei iš-
11 pigiai suprasti, kad tarpe 2 centų ir 10 ar griauš! Pridursiu dar, jog gelžkelių speku-
12 centų (kokia kaina parduodama) yra di-1 liautai ir sukčiai galės padėkavoti ponui
džiausiąs skirtumas, '___________
pelnas.

Tai kaipgi ? Ar mažai čia pinigėlio ? !
Well, aš sutinku, kad šimtas milijonų 

dabartiniuose laikuose dar nėra tokis dide
lis pinigas. Taip smarkiai pabrangus mė
sai ir miltams, taip dikčiai pakilus randoms 
— argi tai dideli pinigai, tas šimtas milijo
nų? Jeigu čia męs kalbėtume apie ką kitą,— 
ne apie Rockefellerį, — tuomet pasakyčiau: 
duot jam daugiau! Bet tas senis, norėda
mas vis daug-au pinigų gauti... sugadino sa
vo pilvą. Ir šiandien jisai nieko daugiaus 
negali valgyti — tik sukorius ir rūgštų pie
ną. Už šimtą milijonų būt galima jam nu
pirkti didžiausius kalnus sukorių ir okeaną 
rūgštaus pieno. Visi Rockefelleriai ateity 
negalės suvalgyti ir išgerti tą “dievo dova
ną”, kurią męs galėtume nupirkti už šimtą 
milijonų dolerių. Manau, jog jiems būtų 
dar ir ant magaryčių: ant iškilmingų pietų 
beždžionėms, šunų vestuvėms, kačių ba
liams, deimantų žiedams dėl šuniukų ir ki
tų dvasinių pasismaginimų, kuriuos jie taip 
mėgia...

(Tąsa.)
Melas, didžiausias melas. I

Tūli žmonės nenori tikėti, kad Rocke
felleris ypatiškai anaiptol neveda savo biz
nio. Jie mano, kad patsai Rockefelleris vis
ką sužiūri.

Panašiai manantiems žmonėms atsaky
mą lai duoda patsai Rockefelleris. Prieš 
kelis metus Rockefelleris buvo patrauktas 
teisman. Jisai stojo prieš teisėją Landis, 
.Chicagoje, kur, kaip žinoma, jisai buvo 
nubaustas užsimokėti net $29,000,000 (iš1 
kurių, suprantama, anei cento neužsimokė
jo). Tuomet jisai po prisiega pasakė: “Per 
9 metus nebuvau nei vienam ofise, pride
rančiam Standard Oil Company.” Netgi 
daugiau. Tasai senas pilietis nesižinojo tu
rįs savo nuosavybėje Standard Oil Co. Indi
anos valstijoje ir užmiršo, jog Waters- 
Piers Oil Company Texase taip-pat yra jo 
nuosavybė. Kaip matote, tiedvi kompaniji 
jam buvo tik mažmožis, nors jų vertė siekia 
$20,000,000.

Taigi, ar neparankiau panašų poną iš
mesti iš biznio, ir pavesti reikalą tiems žmo
nėms, kurie dirba minėtoje fabrikoje? Yra 
dar ir daugiau netikinčiųjų Tamošių, kurie 
sako, kad Standard Oil Company pelnas 
anaiptol nėra toks milžiniškas. Jeigu neti
kite, męs galime pašaukti liudininku vėl pa
tį Rockefellerį. Prieš kelis metus prokura
torius Ohio valstijos, Frankas Monett, ve

Transportacijos (kelių susinešimo) tru- 
stas taip-pat turi pereiti visų žmonių nuo
savybėn. Gelžkeliais gabenama laukų ir 
Garmų produktai į miestus, o fabrikų pro
duktai gabenama iš miestų į sodžius.

Duokime sau, jog tūloj apygardoj turi
me upę. Vienoj upės pusėj gyvena žmonės, 
kurie gamina maisto produktus ir žalią me
džiagą, kitoj gi pusėj gyvena žmonės, ku
rie išdirba batus, drapanas, rakandus, kny
gas, stato namus ir tt. Tie žmonės, kurie 
gamina rakandus, drapanas, negali gi gy
venti be maisto produktų. Antra puse ver
tus, tie, kurie maistą gamina, negi gali pa
silikti be drapanų, batų ir rakandų! Vieni 
ir kiti darbuojasi bendrai. Tarpe vienų ir 
kitų yra tiltas. Tuomi tiltu persiunčiama 
maistas ir visi kiti dalykai. Tasai tiltas pri
dera riebiajam kapitalui. Ponas tilto savi
ninkas užsiima tarpininkyste. Jisai kuopi- 
giausia kaina superka maistą nuo vienų ir 
kuobrangiausia kaina parduoda tatai tiems 
žmonėms, kurie gyvena kitoj upės pusėj ir 
atbulai — superka įvairias reikmenas kitoj 
pusėj ir parduoda tiems, kurie tik maistą 
gamina. Pasekmės to viso yrą gana liūdnos. 
Kuomet visi vaikščioja nuvargę ir nudriskę, 
tik jisai vienas žvitriai ir sąmoningai dairo-

Tas skirtumas_ tai dievui, jog jie išvengs kalėjimo bausmės.
Bet jeigu męs tuos gelžkelius nutarsime 

išpirkti, tai ką gi jau darysi!
Taip pasielgė ir Vokietijos valdžia^ ku

ri tarpe 1873 ir 1878 metų išpirko gelžkelius. 
1898 metais ir Šveicarijos valdžia pradėjo 
rūpinties gelžkelių nacionalizacija. Ji iš
pirko didžiumą akcijų vyriausių gelžkelių • • 
kompanijų, uždėjo didelius mokesčius ant 
palikimų ir tokiu būdu konfiskuodama nu
mirėlių turtą, atlygino gyviems kapitalis
tams. Tai yra gana patogus metodas įgyti 
gelžkelius, kadangi mirusieji kapitalistai iš 
erabo nesikeis!

Ponas A. Carnegie viename iš savo 
straipsnių prieš kelis metus davė mums gra
žų pamokslą, kaip paversti atskirų kapita
listų nuosavybę visuomeniška nuosavybe.

Jisai rašė: “Kodėl liaudis nori mums, 
darbščioms bitėms, uždrausti rinkti medų? 
Kodėl gi nepalaukiama, kol męs numirsime 
ir neatsiima tuomet medaus?” Milijonieriai 
nuolat miršta, bet valstija dar ilgus metus 
gyvuos. Tat ar negali valstija elgties, kaip 
kraičio paveldėtojas?* Tuomet, .besijuo
kiant, galima tapti savininku. Yra dar ant
ras būdas įgyti gelžkelis. Męs galime pasi- 
budavoti juos. Tūli tvirtina, kad tai yra 
perbrangu. Vienok, męs negalime užmirš
ti, kad dabartiniai Amerikos gelžkeliai, vi
dutiniškai imant, perstato savimi $63,000 
kapitalizacijos už mylią ir jog žmonės turi 
mokėti už tai dividendus ir procentus. Tuo 
tarpu, už $20,000 galima pabudavoti mylią 
geriausios gelžkelio linijos. Taigi, męs pri
einame prie išvedimo, jog net pasiskolinus „ 
pinigų ir mokant už juos procentus, vistiek 
apsimokėtų tokiu būdu įgyti savo gelžke
lius, nors jau tik vien dėlto, kad reikėtų 
mokėti procentai nuo $20.000, bet ne nuo 
$63,000, kaip tai dabartės yra. Ir gelžkeliai 
tuomet būtų geresni ir mums patiems pri
derėtu ! (Bus daugiaus)

Epitafija.
Praeivi! Priešais kapą tą 
Palenkie galvą nuolankiai!— 
Čia ilsis vargšas — poetą, 
Užpiltas žemėmis giliai! 
Dar negirdėta jo daina 
Ant lūpų žuvo amžinai...— 
Dar ją vėjai kaip-kada 
Ant kapo švilpauja liūdnai.
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Ir mano žodis na į mūsų prūdą žuvauti, I gali, 
męs negalime jais apsileisti. 
Vienok, nedaug jie savo 
šauksmu pešė.

Lietuvos Sūnus.

■ ,4*

Dabar “Laisvės” skiltyse 
’ra apkalbama klausimas: 
xodel merginos rūpinasi ap
sivesti? Šį. klausimą pakėlė 
Nieniuvienė “Laisvės” N8. 
Ir ji savo straipsny nurodo, 
kad merginos rūpinasi apsi
vesti todėl, kad apsivedus 
būti gaspadine ir bosauti. 
Bet “Laisvės” N12 M. R. 
Lietuvaitė kritikuoja Nie- 
niuvienės nurodymus. Pa
gal mano numonę, tai abi 
apsilenkė su tikra teisybe. 
Išdalies dar galima sutikti 
su Nieniuvienės nurody
mais, bet toli gražu ne viso^ 
taip mano. Nežinau, kodėl 
Nieniuvienė ir Lietuvaitė 
nesistengė pasakyti tikrą 
teisybę. Todėl aš čia bandy
siu pasakyti nors trumpai, 
kas verčia merginas rūpin- 
ties apsivesti.

Abelnai, galima pasakyti 
apie visas merginas, jog 
joms yra baisiausia, tai sen
mergės vardas ir jos, to bi
jodamos, iš kailio verčiasi, 
kad tik greičiau apsivedus. 
Tai viena. O antra, tai 
gamtos reikalavimas sueiti į 
porą. Merginoms žodis 
“senmergė”, baisesnis už 
viską. Aš manau, kad te 
negalės užginčyti ir Nieniu
vienė su Lietuvaite.

Bet dabar klausimas kįla. 
kodėl gi merginos neapsive- 
da, nors ir rūpinasi nuolat 
apsivesti ?

Į šį klausimą yra daug at
sakymų, bet visapusiškai iš
gvildenus, pasirodytų tik 
vienas: tai netikęs šis kapi
talistiškas surėdymas. I

• Šios nelemtos gyvenime 
aplinkybės neleidžia vaiki
nams apsivesti. Kiekvienas 
vaikinas stengtųsi apsivesti 
-bet apsižiūrėjus aplink, vis 
kas lieka tik svajonėmis apie 
ženybinį gyvenimą. Ištik- 
rųjų, kaipgi gali žmogus ii 
svajoti apie ženybą, kuomet 
laukia ir matos kiekvieną 
valandą juoda diena ir be
darbė. Vaikinai, permaty- 
dami tokį stovį, numoja ran
ka ir gyvena sau vieni. I

Ve, kame randame kaltę 
kodėl merginos negali apsi-1 
vesti. Tegul ir labiausia rū- 

— pintųsi, bet vistiek neapsi
ves, nes su stulpu negali ve
sti. Tiesa, apsiveda daug 
vaikinų ir tokiose gyvenimo 
aplinkybėse, bet įsižiūrėjus 
i ją gyvenimą — baisu daro
si !
. Taigi, sesutės, jeigu jūs 

. norite apsivesti ir apsivedus 
gyventi, kaip pridera, tai 
stokite į socijalistų eiles ir 
padėkite jūs savo bro
liams kovoti už socijalizmo 
idėją, už socijalistišką surė
dymą! Nemanykite, sesu
tės, kad jūs sulauksite ge
resnio gyvenimo prie šios 
kapitalistiškos tvarkos. Nie
kados! Jūs pačios matote, 
kad kiekvieną dieną yra 
sunkiau darbas gauti ir 
kiekvieną dieną vis daugiau 
ir daugiau atleidžiama dar
bininkų nuo darbo.

Sesutės lietuvaitės, ku-

siliepė Kleinberger’is, di
džiausias Franci j oje senais 
paveikslais prekiuotojas. 
“Labai sunku, — sakė jis, — 
nustatyti rinkos kainą tokio 
puikaus paveikslo, kaip Mo
na Liza. Gal reikia remtis 
kalbomis, kokios pa
starame laike buvo dedamos 
už veikalus iš tos pačios ga
dynės. Už vieną Raffaelio 
paveikslą užmokėta 2 milijo
nu frankų (750 tūkst. rub.), 
už Leonardo mokyklos pa
veikslą, atvaizdinantį mer
gelę su kūdikiu, Peterburge 
neseniai užmokėta 800 tūks
tančių frankų (300 tūkst. r). 
Taigi, statant žemiausią 
kainą, Mona Liza kainuos 
pusantro milijono . frankų 
(562500 rub.).

Kitas pirklys Durand’as 
Ruel’is Moną Lizą įkainuoja 
brangiau; jis stato jai kainą 
2 milijonu frankų ir mano, 
kad dar būtų galima gauti 
brangiau.

Trečias pirklys Jurgis Pe- 
tet’as įsitikrinęs, kad už Mo
ną Lizą būtų gan-greit gali
ma gauti 5-6 mil. fr. (2,250,- 
900 rub.).

Marcelis Berheimas įkai
nuoja paveikslą į pustrečio 
milijono fr. Taip tai bran
giai skaitoma Monos Lizos 
nuveiksiąs dabar. O toje ga
dynėje, kuomet buvo sutver
tas, buvo pardavinėjamas 
kelis šimtus sykių pigiau.

“Viltis”.

atsakančiai ir visko nesusi
žiūri. Publika taip smarkiai 
jradėjo juoktis, kad tasai 
žmogus vos keturias minu- 
tas teiškalbėjo.

Antras kalbėtojas geriau 
nupasakojo. Nekaip nupa
sakojo ir trešias kalbėtojas.

Užtat atsižymėjo tame 
vakare bažnytinis choras po 
vadovyste p. Mikalausko. 
Sudainuota pora tautiškų 
dainelių, kurios publikai la
bai patiko.

Publika užsilaikė labai ne
ramiai. Tas labai negražu 
ir nemalomj įspūdį daro.

Po užbaigos prakalbų bu
vo balius ir šokiai. Prie ba
ro tankiai girdėjosi “ura!” 
iš ko jaunimas labai piktino
si. ' Jaunikaitis.

KORESPONDENCIJOS.

Bjaurus jaunimo pa
pročiai.

So. Omaha, Nebr. Pas 
mis yra du bjaurus papro
čiai tarpe jaunimo. Mūsų 
•pprtai yra išsimisliję leisti 
.'išokius niekniekius ant iš- 
nimėjimo. Vieni leidžia se
ną armoniką, kiti išklerusį 
■autuvą, treti surūdijusę 
įlėkinę triūbą ir tt. Jau, 
turbūt,išmislys ir senas kur
nės leisti ant lioterijos. Su- 
•enkama yra nuo 25 iki 50 
lolerių už supuvusį daiktą. 
Tuomi labai išnaudojama 
zisuomenė. Vertėtų sustab- 
lyti tokį nelegališką biznį.

Antras indi joniškas pasi
ūgimas' jaunimo, yra su- 
n tvėrimas tokios gaujos pa
baldų, kurie, kaip tik išgir
sta kur veseliją, tai atėję, 
nradeda kaip vilkai staugti., 
Potam jaunavedis turi duoti 
bačką alaus arba ir daugiau. 
Ir pinigų baudžia. Kaip kur 
šuniškai gauna pavaišinti.

Gėda žiūrėti į tokius gai
valus.

E. Pittsburgh, Pa.
Mūsų miestely daugiausia 

gyvena vokiečių ir graikų, 
rietuvių yra apie 20 famili- 

; ų ir apie 30 pavienių. Jo
kios kitos draugijos nėra, 
<aip tik LSS. 117 kuopa, ku
ri yra turtinga nariais. Tik 
dvasiškai kuopa labai nu
puolus. Kas svarbiausia, 
;ai kad kuopa stengtųsi ves- 
:i susirinkimus tvarkiau, nei 
igišiol. Nekurie draugai 
statosi labai augštai. Dau
giausia patįs svarbiausi įne
šimai apjuokiami, į socijaliz- 
mo principus nepaisoma.

LSS. 117 kuopos drau
gams reikia suprasti vertę 
susirinkimų ir garbę savo 
draugų ir socijalizmo.

Kaip girdėt, tūli draugai 
ir dirbtuvėje nekaip užsilai
ko. Patarimo jokio nei ne
klausk.

Draugai, pagalvokite, ką 
darote?! S.

Worcester, Mass.
8 d. vasario LSS. 40 kuopa 

nurėjo puikų koncertą. Vis
kas puikiai nusisekė. Buvo 
oerstatytas “Penktas Prisa
kymas”. Publikos buvo dau
giau 500.

Tą dieną prie kuopos pri
sirašė 9 nauji nariai.

5 d. vas. “Birutės” teatra- 
iška draugystė lošė “Ponas 
ir Mužikai”. Lošė blogai ir 
nieko gero negalima pasaky
ki. Kaip sufliorius šaukė, tai 
ir pas duris buvo girdeties. 
Aublika labai prastai užsi- 
aikė. Vien tik buvo girdima 

besijuokiant.
M. Vaikas.

E. Pittsburgh, Pa
Galima sakyt, kad E. Pitts- 

burgo Elek. F. Man. Co. dar
bininkai susiorganizavo per
eitą nedėldienį Pittsburge 
Lyceum teatre, kur jie turė
jo savo susirinkimą. Ten 
atsilankė virš 8 tūkstančių 
darbininkų. Tapo išrinktas 
bendras komitetas ir po du 
nuo kiekvienos sekcijos. 
Taip-pat buvo delegatų iš ki
nų Westinghauzo dirbtuvių, 
išėmus Wilmerdingo dirbtu
vę. Susirinkimas buvo la
bai puikiai vedamas. Kal
bėtojais buvo patįs darbi
ninkai, bet jie geriau kalbė- 
o, negu tūli iš kitur atvyku- 

siejie organizatoriai. Dau
giausia buvo užsiimta tvar
kymu unijos dalykų.

Buvo ir šiaip įvairių pa
in arginimų. Puikiausia pa
sižymėjo Lietuvos Sūnų be- 
nas iš Wilmerdingo. Publi
ka po kelis sykius iššaukė 
beną.

Dabar jau kompanijai 
sunku bus mulkinti darbi
ninkus. Buvo norėję pri
gauti žmones, kviesdami pa
sirašyti ant tokių korčiukių. 
Šakė, kad bus didesnė mo
kestis. Vienok klasta grei
tai buvo susekta. O iš teisy
bės, tai norėta, kad žmonės 
savo parašais užtvirtintų, 
og unijos nereikia ir jog 

sutinkama dirbti ant tų pa
čių sąlygų.

Dabar žmonės dar smar
kiau sujudo. Susirinkimams 
laikyt norima gaut jau Du
quesne Garden, nes tiktai 
Lenais ta skaitlingoji publi
ka galės sutilpti.

Dabar apie Pittsburgą 
dirbtuvėse užvesta tikra 
šnipinėjimo sistema. Kai- 
kurie darbininkai prašalina
mi. J. K.

, Teismas atsibus pa
baigoj šio mėnesio. Byla la
šuos apie $1400. Bet yra vil
tis, kad ir vėl praloš vysku
pas airis. Byloje padaryti 
kaštai turės būt sugrąžinti 
to, kas praloš bylą.

Eržvilkielis.

Lawrence, Mass.
“L.” N 12 tūla mergina 

protestuoja prieš ponią Ra
manauskienę. Ji sako, kad 
o. R. vedžioja ‘Birutės’ kliu
do merginas už nosių. Tas 
visai netiesa. Kaip visos 
draugės nutaria, taip ir da
rosi. Ir jeigu nekviečiama 
socijalistų kalbėtojų — tai 
yra didžiumos noras.

Jeigu kas ant ponios Ra
manauskienės turi ypatiš- 
kus piktumus — lai protes
tuoja, tik tegul pasirašo sa
vo pavardę. Tuomet bus 
daug gražiau. Aš peikiu ko
respondentę už nepasirašy- 
mą savo pavardės.

G. Pušiniūtė.

Montello, Mass.
Vasario 1 d. atsibuvo “San

taikos lietuvių draugysčių” 
susirinkimas. Tarpe kitko 
nutarta, kad draugystės at
kreiptų domą savo narių, 
idant jie nesilankytų ant at- 
žagareiviškų draugysčių pa
rengimų, kurios nepriguli 
prie “Santaikos”. Nes ir 
jrogresy viškos draugystės 
parengia užtektinai įvairių 
pasilinksminimų. Taigi, nė
ra jokio reikalo lanky ties 
ant atžagareiviškų vakarų 
ir remti juos, kurių tikslas 
yra tik kenkti progresyviš- 
kiems darbams.

Laisvas Vaikas.

Krivų Krivaitis.

Ansonia, Conn.
Per storonę nekuriu SLA. 

narių tapo sušauktas visuo
meniškas susirinkimas vas. 
3 d. su tikslu atnaujinti pa
krikusią minėtos organiza
cijos kuopą.

J. Tarailai plačiai išaiški
nus rnierį ir naudą organi
zacijos, prisirašė vyrų ir 
moterų apie 37 nariai.

Prieg to, J. T. buvo para
riąs jau skaitote laikraščius I sės paskaitą, kuriai nei pats 
ir knygas — nepamirškite ir nežinojo, kokį užvardijimą 
tų, kurios dar bijosi paimti duoti. Paskaita buvo paga- 
j rankas laikraštį; duokite minta iš lietuvių istorijos; 
joms skaityti ir veskitės ant ^ors buvo trumpa, bet aiški, 
prakalbų. Taipgi būtų geis- Žmonių susirinko nemažai, 
tina, kad ir merginos išreik- kurie užsilaikė ramiai, išski
ntų savo nuomones, kaip jos riant.vicną._ 
žiūri į gyvenimą! Kaip girdėt, lietuviai žada

V. A. Zaperiackas. | sutverti valgomų daiktų koo 
neratyvišką krautuvę. Lin
kime pasisekimo.

Taipgi tveriasi čia “Lietu
vaičių Lavinimosi ratelis”, 
kurio tikslas bus lavinties 

Monos Lizos paveikslo at-1 sceniškuose.dalykuose. Gra- 
radėjas frorentietis Geri no- žu ir pagirtina, 
ri gauti iš Franci jos vy
riausybės radybų bent 10 —-----------
nuošimtį iš to, kiek vertas Cicero, III.
pinigais jo atrastasis pa- Vasario 1 d. Cicero Ukėsų 
veikslas. . kliubas turėjo balių su gana

Paryžiuje į tokį Geri’o rei- margu, programų. Ir aš ne- 
kalavimą domos neatkreipė, iškenčiau nenuėjęs.į tą ba- 
tačiaus pasaulis užsiintere- lių. Bet čia pamačiau, kac 
savo, kiek ištikrųjų šiandien daugelis mūsų ūkėsų labai 
kaštuotų tasai Leonardo toli atsilikę civilizacijoj, ką 
tvarinys, jei jis šiandien dai- liudija nešvarus jųjų 
lės rinkoje pasirodytų. Tuo užsilaikymas svetanėje. Pa- 
reikalu vienas francūzų sirodžius kalbėtojui ant pa-
1 ai kr aštis klausinėjo žymius grindų, publika pradėjo 
dailės dalykų pirklius Pary- kuonuobalsiausia juoktis. Ir 
žiuje. Gautiejie atsakymai ištikro, į ką tai panašu, jėi- 

auBiaat-|gu kalbėtojas neapsivalęs

Scranton, Pa.
8 d. vas. buvo susirinki

mas Jaunuomenės švietimo 
Būrelio. Susirinkimas buvo 
abai smagus ir draugiškas.

Draugijos pakraipa, kaip 
matyt, bus švari, pirmeiviš
ka.

Praėjo įnešimas, kad mer
ginos taip-pat gali prigulėti 
draugijom Nutarta jau im
ties'darbo, būtent mokyties 
teatrą. Kita dalis vaikinų 
mokinsis dainų. Tarpe na
rių matosi didelis noras šį 
bei tą veikti. Naujų draugų 
įstoja .kas susirinkimas.

Athol, Mass.
31 d. sausio čia buvo pa

rengtas juokų vakaras per 
storonę ’LSS. 114 kuopos ir 
meletos kitų. Vakaras buvo 
gana margas, susidedantis 
iš 45 kąsnelių, i

Drg. G. Grudzinskaitė pa
dainavo solo ir, padedant 
Sabaliauskaitei, Marselietę. 
Keturios mergaitės padai
navo: “Eina garsas nuo ru- 
bežiaus”. Viskas nusisekė 
gerai, nors daugelis aktorių 
buvo tik pirmu sykiu ant 
pągrindų. Įžanga buvo vel
tui. Aukų surinkta $5.24.

Širdingai ačiū visiems au
kautojams. Žmonių buvo 
apie 200 ir visi ramiai užsi
laikė. / Inkognito.

Montello, Mass.
Pereitą savaitę tūlas bur- 

dingierius J., kuris turi su
viršum 50 metų amžiaus, 
nranešė savo gaspadoriui K. 
U., jog jisai norįs gyventi 
pas kitą savo giminaitį.

Gaspadorius K. U. įsivedė 
J. į kitą kambarį, užsirakino 
ir taip primušė tą burdingie- 
rį, kad tas buvo priverstas, 
rankas sudėjęs, prašyti, kad 
tik paleistų. Burdingieris 
ištrūkęs iš mušiko rankų, 
tuoj parsivedė policiją, kad 
atėmus savo drapanas. Bet 
gaspadorius susiuodė su po- 
licistu ir tas išėjo sau. Tuo
met burdingieris parsivedė 
keletą savo draugų, kad at
imti drapanas ir atsiėmęs 
kišeniuj nerado 50 dol.

Tasai gaspadorius jau tre
čią burdingierį sumuša, kat
rie tik nori išeiti.

Žinovas.

Kadangi kalbėtojas pir
mai daliai savo-kalbos sėmė 
medžiagą iš “War What 
For” —tai ir paminėjau.

Ačiū kalbėtojui už pra
kalbą, bet drg. Gurskis tik 
laiką gaišina, kad aiškinti 
mažmožius.

T. Klevas. -

Prakalbos.
So. Saginaw, Mich. 4 d. 

vas. drg. Perkūnas iš New 
Yorko kalbėjo vietinei soci- 
jalistų kuopai.

Žmonių buvo kokia 30. 
Atsibaladojo kokia ten girta 
moteris, kuri kėlė triukšmą. 
Kiti vėl staugė palangėmis.

Mūsų žmonės visai nesirū
pina prakalbomis. Gėda vy
rai !

“L.” skaitytojas.
Lowell, Mass.
vas. atsibuvo LSS.8 d.

203 kuopos prakalbos. Kal
bėjo L. Pruseika ir Schmid- 
;as, IWW. organizatorius. 
Publikos buvo gana mažai.

Karkauskiutė paskambi
no ant piano. Prakalbos vi
siems labai patiko. Mažu 
mūsų lowellieciai nors tru
putį išsijudins.

Aukų lėšoms padengti su
rinkta $2.55.

Darbai
Easton, Pa. Audėjai dir

ba pilną laiką; kaip kas gau
na darbą ir naujai pribuvęs. 
Kituose darbuose, kur ma
žiau reikia išsilavinimo, veik 
niekas negali gauti darbo iš 
kitur pribuvęs. Lietuvių 
pusėtinai yra bedarbių.

Angliški laikraščiai rami
na, jog šiame mieste, ypač 
ant pavasario, būsią daug 
naujų darbų. Mat, darbi 
ninkai lai palaukia, kaip tie 
šuneliai, pakol pastips ku
melė, tuomet bus mėsos.

Felix.

E. Pittsburgh, Pa. Čia yra 
didžiausios elektriškos iš- 
dirbystės. Geruose laikuose 
kaip sako, žmonių dirba 
apie 20,000. Dabar darbai 
sumažėjo ir apie ketvirta 
dalis darbininkų atleista iš 
daibo. Naujai pribuvu- 
siem darbas labai sunku 
gauti šiuomi laiku.

Dabar žmonės smarkiai 
organizuojasi į uniją (apie 

gana 
Bosu *

Juokų kąsneliai.
ORAKULO PATARIMAI.

Klausimas. Gerbiamas O- 
rakule! Meldžiu atsakyti į 
šį klausimą: /.

Mūsų Omaha, Nebr. kuni
gas laikė gaspadinę daugiau 
metų laiko. Atsirado vaiki- • 
nas laisvų pažiūrų ir norėjo 
ją vesti, bet kunigas neleido.
O gaspadine labai norėjo. r < 
Tuomet kunigas pridėjo 300 
dolerių ir apženijo su dievo
baimingu kataliku.

Taigi, kodėl kunigas ne
leido už pirmojo, kuris visai 
nereikalavo pinigų?

G raiba Wuokius.
Atsakymas. Nors Oraku

las neturėjo laimės būti ku
nigo gaspadine, bet jis turi 
kunigo gaspadinę už pačią. 
Taigi, ponia Orakulienė štai 
kaip sako:

“Kunigas gerai žino, kad 
gaspadine likus “bezbažnin- 
ko” pačia, kartais, užsimir
šus pasakys: “tu, gramozde, 
nemoki su manim apsieiti 
taip, kaip kunigėlis” ir, . po 
valiai pasakys viską, kas tik 
klebonijoj dedasi. O vyras, 
žinoma, kitiems ir kunigo 
biznis spoilinasi.

. 2 .. i “Kas kita — tapus katali-
A. Matulis. ! ko pačia. Ji su pagęlba ku- 

(nigo, padarys kataliką dar 
didesniu asilu, negu jis da
bar yra ir gaspadine turės 
progą tankiai atlankyti kle
boniją. O visos bėdos bus 
primestos vyrui. Tai ką jam 
reiškia tie 300 dolerių?”.

i
s
i

PAJIEŠKOJIMAI

“LAISVĖ” 
183 Roebling St.

Brooklyn, N. Y,

Klausimas. Męs norime 
sutverti Jaunimo ratelį ir 
nežinome, iki kiek metų vy
ras vadinasi jaunikaičiu. 
Malonėkite paaiškinti.

Worceste rietis.
Atsakymas. Orakulas ne

žino,kokį jaunimo ratelį tve
riate — tautišką ar beparty- 
dšką? Į tautiškus jaunimo 
matelius gali prigulėti ne 
jaunesni 35 metų ir ne se
nesni 135 metų (Juozapo sū
nų amžiaus). Pavyzdir 
Brooklyno jaunikąičiai, kv. 
rašo “Tėvynė”, turėjo pasi- 
’inksminimo vakarą, kuria
me dalyvavo žymiausi jauni
kaičiai: Sirvydas, Račkaus
kas, Martus, Ambi^ziejus, 
Philadelphi jos Astromskas, 
Chicagos Šernas, kun. Var
lį agi ris ir kiti. /

Bepartyviškuos jaunimo 
rateliuos dalyvauja f dau
giausia apie 20 metų vaiki
nai ir merginos. Orakulas, 
kaipo gyvanašlis, priguli 
pine tautiško jaunimo rate
lio So. Bostone. 9999.

priežastis “Laisvėje” 
daug buvo rašyta).
pagelbininkai neprisideda 
prie unijos. Unijai duota te
kis vardas: Allegheny Coun
ty Industrial Union. Tiki
mės, kad su laiku susiorga
nizuos visų geležinių fabri-Brockton, Mass.

Sausio 31 d., 11 vai. vaka
re tris italai užpuolė ant sa
vo draugo einančio gatve. 
Vienas tuoj užėmė burną, 
kitas laikė už rankų, o tre
čias badė peiliu.

Kuomet pribuvo policis- 
tas, tuomet jau užpultasis 
buvo negyvas. Policija su
skaitė net 30 žaiždų.

žmogžudžiai visi trįs su
imt}.

kų darbininkai Pittsburgo SKAII \ FO.IŲ IR AGENTŲ 
apygardose. F. K. V.! ATYDAI.

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

Rumford, Me.
Čion žmonės daugiausia 

paskendę gi rtu oklystėje. 
Nors neturi karčiamų, tai 
pašaliais perka įvairius svai
galus.

Muštynių ir šiaip jau įvai
rių negražumų čion ne
trūksta. Degtinėlę dau
giausia moterįs pardavinė
ja. Gėda būtų tokį amatą 
varyti.

Yra būrelis ir apšvies- 
tesnių lietuvių, bet ir jie ne
daug ką veikia. Reikėtų 
smarkiau sukrusti.

J. Kavlaičia.
Nuo red. Mums išrodo, 

kad Rumforde visai nėra 
taip jau bloga, kaip mūsų 
korespondentui rodosi. Dau
guma rumfordiečių nėra 
jau tokie snaudaliai ir apsi
leidėliai.

Ašaka

Kiek verta pinigais 
Mona Liza?

E. St. Louis, Ill.
1 d. vas. LSS. X-to rajono 

keturios kuopos suvienyto
mis spėkomis parengė balių. 
Buvo perstatyta ‘Piršlybos’, 
J. Bambos spyčius, deklama
cijos ir keletas juokingų įno
ri oi o gų. Dau gi au si a pu bl i k ą 
prijuokino “Užkabinskie- 
nės” monologas.

Du maži vaikučiai gražiai 
padeklamavo. Garbė tė
vams, kurie taip gražiai mo
kina savo vaikučius.

Publikos buvo suviršum 
100 ypatų. Užsilaikė pagir
tinai ramiai. Nors ir visas 
vakaras buvo pavyzdingas, 
publikos nebuvo perdau- 
giausia, bet visi, tarytum 
vienos šeimynos nariai, links 
miausia žaidė iki 11 vai. va
karo, o paskui, sau gražiai 
išsiskirstė.

Lošimas ir, abelnai, visas 
vakaras reikia priskaityti 
prie geriausia nusisekusių.

Nors tą pačią dieną “Ro
mos” kliubo salėje buvo su
rengtas balius su veltui įėji
mu (žinoma, kad užkenkus 
socijalistams), bet tas ne
daug ką blėdies tepadarė. 
Nors “romiečiai” ir šaukę, 
kad, girdi, socijalistai ateį-

Scranton, Pa.
Šiuom sykiu tokios nau

jienos Scrantone: lietuviai, 
Šv. Juozapo bažnyčios pava
pi jonai, nupirko kapinėms 5 
akrus žemės gražiausioje 
vietoje vakarinėj daly j mies
to. Vienoj pusėj kapų yra 
gražus ir didelis farmerio 
sodnas, kapai prisodyti eL 
lėmis medelių. £

Kuras gatavas patrakt iš 
pavydo. Ant naujų kapinių 
palaidota jau *du vaikučiai. 
Už kapines užmokėta $2,000.

Byla už Šv. Juozapo baž
nyčią vėl nuėjo b’ augščiaus 
S^sylvUnijosy 
nyčią uždaryti

Žinovas.

Westville, Ill.
Drg. Gurskiui ačiū už ati

taisymą klaidos “L.” Nl, š. 
m. Bet, kad drg. G. “Ko
voj” sako, jog kalbėto j aus 
tema nebuvo imta iš “War 
What For”, — tai labai su
klydo, o rasit, tos knygos 
nėra nei vartęs.

Štai keli trumpi patėmyji- 
mai. Kalbėtojas sakė: “kiek 
lėšavo naminė karė, tai ga
lima būtų nutiesti gelžkeliš 
nuo New Yorko iki San 
Francisco, mokant po $48,- 
000 už mylią.” Gi tatai imta 
iš viršminėtos knygos.

Aiškinta, kiek kuri šalis 
išleidžia pinigų ant kariu- 
menės ir kiek ant mokslo. 
Skaitlinės imtos iš tos pat 
knygos (puslapis 69.)

Aiškinta, kaip Morganas 
vertelgavo senais šautuvais. 
Žinios semtos iš ten pat 
(pusi. 130—131.)

Šventai tikiu, jog minėtos 
skaitlinės neturi nieko bend
ro su laikais Aleksandro Di
džiojo nuo 356 iki 323 m.

TZ rišt aus, tai yra Ari-

Scranton, Pa. Angiiaka- 
syklos apsistojo gerai dirbti. 
Darbas gauti gana sunku.išiuo adresu: 
Pranešu, kad šiuomi laikui 
niekas nevažiuotų į Scranto-, 
ną. Kaip tik darbai pradės 
geriau eiti — pranešiu kaip • 
greičiausia.

Canton, Mass. Darbai ro- 
berinėje ir kitose dirbtuvėse I 
eina prastai. Naujų darbi
ninkų beveik nepriima. Už
darbiai irgi maži, nuo 8—10 
dol. per savaitę.

North Easton, Mass. Dar
bai sumažėjo. Matosi ne
maža bedarbių. Patartina 
nevažiuoti, 
galima gauti darbo.

Pajieškau brolio Jono Ijabanausko 
ir draugų Baltraus ir Petro Janulevi- 
čių ir Juozo Andriulio. Visi Suvalkų 
gub., Skučiškės kaimo.

P. Labanauskas, 487 Main St.
Ansonia, Conn.

Pajiekau brolio Jono Vicino ir drau
go Petro Varnausko. Abudu paeina iš 
Kauno gub., t kmorges pav. Brolis 
Virbališkių vaisė., Itkonių sodžiaus. 
Draugas iš Kupiškio vaisė., Rudiškių 
sodžiaus. Ma’onėkite ar patįs atsi

nešti.
P. Virinas, 

2126 Watson st., Pittsburgh, Pa!

nes beveik ne- šaukti ar kas apie juos žino — pra-

r&jp 

<£*< p- f

1112 West 35th St. = - Chicago, 111.

VIENATINIS BANKAS BRIDGEPORTE 
PO VALDŽIOS PRIEŽIŪRA.

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

Štai kodėl musų bankas yra geras:
Yra no kontrole valdžios.
Turi Kapitalo 250,000,00 doleriu (bondsas saugumo).
Suvienytų Valstijų Rėdąs Čia laiko pačto bankų pinigus.
Milijonieriai Stock Yardu yra atsakomingi už banką.
Mandagiai, tvarkiai, padoriai ir rūpestingai viskas atliekama. 

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

--------Lietuviškai kalbama--------
Valandos: Subatomis ir panedėliajs iki 8 vakare; šiaip iki 4^
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KOVA
Laikraštis

Didžiausias
Darbininkų

Leidžiamas 
Lietuviu Soc. 
Sąjungos 
Amerikoje

Gaunama \ įsose aptmkose už 2.> ir 50 e. 
F. Ad. RICHTER & CO., 215 Pearl st. Now York

ant skani. Ar kenčiate’skausmus Remi 
lizino, Neuralgijos, U’/si'iildyino ii t. 
tada |inin< ginkite pora sykiu sutepti .*•

& 66 T 99 E. Moyaniensiri£ Avė
£ IVUVcl i>|4ILADELPHIA, PHINJN’A

LAISVE

AtpigoVIETINĖS ŽINIOS
LAIVAKORTES

Tik 22 dol. į Europą

Pirkit pas

GEORGE BAR’IASZIŲf

15c.

Dai-

25c.

MEILĖS KARŠTLIGĖ .20c.

ŽENYBA ir žmogaus gyveninio siek. 10c

15c.

teteGteGteGteGSGteGteGteGteGGteGGTG1

išsigydyti, ly-

Draugijos
ir Biznieriai!

DIDŽIAUSIAS TEATRAS! Spaustuvę

SENI VYNAI IR TYRI LIK1ER1 AII So.BOSTON, MASS

■y.

6 Loring st.,
7 erti F Ir 7th stu.

KNYGOJ ■‘DAKTARAS” netik 
kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
bet taip-pat labai gražiai, kaip

>V.

ft

2) 
e)

Jeigu norit, kid js\. t j; t <’( s 
darbai būty atlikti greitai, 
gražiai ir suprantamoj kalboj, 
tai duokit spausdint j

“GYVENIMO BANGA

“KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” .... 50c.

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

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

rodžius ir tam panašius <H!k u. Duodamo 
lekcijas ant visu muzihalisku instrumentu.

A. RAULUKAIT1S ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

ko. boston cycle e o.
310 Broadway, So. Boston, Mess.

“Laisves”

Hamburg--American
Didžiausiu kompanija 
visam pasaulyje!

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

Ant randos.
Išsirandavoja 4 rūmai už $10.00 

mėnesio, 3 rūmai už $9.00. Rūmai 
C st.
st. 1-mo fl.
m ai ant 25
$10.50; 2 rūmai 
j an i tor.

Reikalaudami knygų, rašykite se
kančiu adresu:

Naujos Mados

(jRAMAI’O.NAI
VICTOR MAŠINOS

NcRiiusit geresnes progos, kaip dabar atiduodu

$15 vertes mašiną atiduoda tik už $13

“DAKTARAS” 
parodo, kaip 
nuo ligą apsi
saugo! I.

Aš užlaikau Columbioa gramafonun bu Hctuviš- 
koiniH dainoniiH. kūriau išgieda labai gražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainelė. Re
kordai yra padaryti stipriai ir gali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.

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

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

Kreipkitės šiuo adresu:

CHARLEY GRANECKAS,
28 Essex st., Athol, Ma«s.

WILLIAM F. J. HOWARD
Lietuviška pavardė buvo 

Vincus P. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
50. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

Advokatas

NauK Lietuviška 

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

damo ir r at.-Jpome pu
riau ;ia SIUVAMAS 
MA.ji.4AS, pui/.isti- 
sitis Gramr.fonus ir ki
tokiu* r. -izikali^kuo 
instrumer' 3. Vr.i- 
k«m. ke.<či:;ku3, 1’.'.:-

i K

Pabalr; si kur*.ų Womans Medical 
College, Baltimore, M J.

Pasekmingai atilok i savo darbą p 
gimdymo, taipiri sulaikai 
pajcclbą invair.'.sc • ’oteru

F. Stroaiene

“GIEDROS KALENDORIUS.” 15c.

Šiame paskutiniame “Lai
svės” numeryj, kuris išeina 
iš So. Bostono, męs norėtu
me tarti kelis atsisveikinimo 
žodžius savo draugams skai
tytojams.

Mums gaila apleisti tą 
miestą, kur męs, per tris 
metus darbavimosi ant laik
raštinės dirvos, įgijome 
užuojautą tarpe savo idėjos 
draugų. Nors ir baisiai sun
kus buvo mūsų pirmutiniai 
žingsniai So. Bostone, vie
nok, laikui bėgant, vis dide
sni žmonių būriai pradėjo 
spiesties po mūsų vėliava. 
Kovodami su darbininkų 
priešais, męs tariamės at
nešę naudos tiems, kurie 
trokšta naujo gyvenimo. 
Jeigu tamsybės ir supelėju
sių prietarų apaštalai mus 
palydės blogu žodžiu ir 
džiaugsis savo širdyje — tai 
juk męs ne dėl jų veikėme. 
Męs veikėme prieš juos, nes 
tol — kol jie viešpataus — 
viešpataus fanatizmas, gir- 
tuoklybė ir suktybė.

Męs veikėme, kaip išma
nėme ir mokėjome naudai 
ir labui darbininkų klesos.

Tat, likite sveiki, So.-bos- 
toniečiai ir apygardų z lietu
viai ! Keliais pastaraisiais 
metais jūsų spėkos sustip
rėjo. Lai nepritruks jums 
energijos ir išmanymo vary
ti mūsų bendrą darbą pir
myn.
Kodėl męs keliamės į Brook- 
lyną — jau rašėme “Laisvė
je”. Tikimės, jog mūsų 
tarpe nebus Chinijos sienos, 
J’og męs liksimės prieteliais, 
:okiais ligišiol kad buvome. 

Męs manome, jog jūs neuž
miršite mūsų, o męs, kaip ir 
ligišiol, tarnausime jums 
spauzdinto žodžio galybe.

Draugiškai,
“Laisves” Bendrovė.

lių, kuriuo kėsinamasi ant 
ateivių teisių.

Visi redaktoriai vienu bal
su pasmerkė tą billių.

f

11 ir 12 Vasario buvo šal
čiausios dienos mūsų mieste. 
Sakoma, jog per pastaruo
sius 18 metų nėra buvę to
kių šalčių.

Laike tų nepaprastų šal
čių žuvo 3 žmonės.

Teatras ir Šokiai.
Rengia Brightono teatra

liška kuopa “Perkūnas” ant 
naudos tautiško namo. At
sibus 23 Vasario (Tebruary) 
1914 m., svetainėje Roddy 
Hall, 58 Market st., Brigh
ton, Mass. Pradžia 5:30 va
kare. Po teatrui prasidės šo
kiai su įvairiais žaislais ir 
trauksis net iki 2 vai. nak
ties. Tikietus galit nusipirkt 
išanksto kooperacijos krau
tuvėj ir pas Bartkevičių E. 
Cambridge’iuj.

Užkviečia Komitetas.

Ką tik išėjo iš spaudos 
puiki knygelė

Gyvas Grabe
I

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.

12 Vasario atsibuvo mitin- i 
gas visų Bostono laikraščių i 
tstovų, kaip dieninių, taip l 

ir savaitinių. Susirinkimas! 
atsibuvo “Twentieth Centu-; 
ry Kliube”. Jame dalyvavo' 
ne vien angliškų redakcijų 
atstovai, bet taippat ir at
stovai 32 svetimžemių laik-, 
raščių, jų tarpe ir lietuvių.

Buvo pasakyta gana 
daug kalbų, bet karščiausia 
kalbėta prieš Burnetto bil-

HO. UOS TON, Nl/XSH. *
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SU.EN i

261 W. Broadway, 
So. Boston, Mass 

arba
558 W. Broome St., 

New York, N. Y

ant 
ant 

Klauskite Janitoriaus ant 243 C 
Taipgi išsirandavoja 4 ru- 

35 West Second st. už 
$1.25. Klauskit pas

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

Vienatine ir tiesiogine linija tarp

Bostono ir Hamburgo.
L aivai didžiausi ir kiekvienas su 

dubeltavais šriubais.

G>

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

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

Artesniy žinių klauskite pas:

Hamburg-American 
Line

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

Arba pas vietos agentų

Subatoj, 21 Vasario (February) 1914 m. 
FINŲ SVETAINĖJ Oiapd CourtNorwood’e

Pradžia 7:30 vai. vakare.

“Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.

Lietuvių Tautiškam Name

SPAUSTUVE LAIVAKORČIŲ

Čenstakavo .Klioštoriaus Slaptybės 
arba kruvini Domazo Macocho dar
bai. Su paveikslais...................15c.

JĖZAUS DRAUGIJA arba jezuii- 
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 ...............
PASLAPTIS. Puikių dialogų ir 

nologų rinkinys........................

,’arduodu laivakortes ir siunčiu pinigus. 
Jeigu kas neturi užtektinai pinigų iš
mirkti laivakortę, tai aš duodu ant iš- 
mokesčio. Padarau antspaudas (peče- 
tis) kuopoms L. S. S. ir S. L. A. ir vi
sokioms draugijoms. . Taipgi kas pri
sius sidabrinį dešimtukų ir 3 markes po 
2c., tam prisiųsiu 4 knygeles įvairaus 
turinio.

W. J. PL3TKOIN
664 No. Main St., Montello, Mass.

mo- 
15c.

REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.
lūs apsakimėlis iš revoliucijos lai
kų..................................................... 15c.

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

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

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

GREIČIAU SI A S PA MOKINI M A S
ANGLIŠKOS KALBOS” ... 25c.

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

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

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

PUIKI DOVANA
SU NAUJAIS METAIS, 

KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia daryti Apsilpus, taip-pat 
ir kur greit 
gini ta knygų

Bus sulošta “Penktas Prisakymas ir Amerikoniškos Vestuves”
Pertraukose grajįs finų benas. Po teatro linksmus šokiai.

Tikietus patariam nusipirkti iškalno, nes gali pritrūkti sėdynių. Tikietus gali
te gauti pas A. Pratašių, P. J. Babilą ir M. Akelaitį. \ • >

Visus širdingai kviečia atsilankyti

SANATORIUM 
Dr. Ignotas Stankus 

1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa. 
Pirmutinis lietuvis Daktaras, kuris įrengė 

savo locną ligonbutj.
Gydo visokias ligas vyru, mo
terų, ir vaikų ir daro operacijas

Dr, Ignotas Stankus, po užbaigimui regulia- 
riško daktariško mokslo steitaviškame I ,ld la- 
nos Universitete, po apturėjimui dip- 
lomos, važiavo mokintis j New York 
Post Graduate Medical School 
and Ilospital kurie yra net didžiausia 
medicinos mokslaine visoje pasaulėje. Čion speci- 
ališkai mokinosi daryti visokias Operacijas 
'r gydyti pavojingas ir užkrečia
mas iigas Teipgi Ignotas Stankus buvo mies- 
tavu daktaru mieste Indianapolis, Ind., kur prak- 
tikavojos dienomis ir naktimis po hospitalių dis- 
pensares. Dabar jau kelintas metas kaip daktaras 
Ignotas Stankus užsidėjo savo locną Hpfon- 
I>llt Į ant puikiausios gatvės Philadclphijoje po 
numeriu: 1210 S. Broad St., Phila
delphia, Pa.

o'uSiiSi APTIFKA
LIETUVIŠKA *** *

Sutaisau receptus su didžiausi?, aty- 
da, nežiūrint, ar tie recepte' T ' ' 
vos ar Amerikos daktarų. r. vie
natinė lietuviška aptiv’. ..e ir 
Massachusetts valsllj- C d uolių 
galit gaut,kokios tik | tsrmlyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusi t per expresą.

Aptiekoriur ir Sa/minkąs

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. C St. 

so. isostOin. mass.
Telephone So. Boston 21014 ir 21013.
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Muzikos Mokykla
Panedėliais, seredomis ir pčtnyčio- 

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

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

r.Richter’C

. EXPELLER
PAIN EXPELERIU

ai

I-. Ad. Kichter & Co
YORK .
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IGNOTAS STANKUS, M. D.
Turi daugybę padčkavonių už išgydymą nuo 

visokių ligų vyrų, moterų ir vaikų.
Daktaras Ignotas Stankus parašė (laktll- 

rlškų kny^ų apie džiovų, o neužilgo 
parašys apie visas ligas ir išleis po vardu Kily- 
^11 Medicinos. Dabartine ta knyga yra 
labai naudinga del sergančių kaip tikl’lll ii’ 
teisingai gydytis, o sveikiems 
kaip nuo tos pavojingos lijxos 
apsisaugoti. Kaina tos knygos 25c. Pi
nigus galima prisiųsti pačios ženklialiaisistampo- 
mis). Visuomet reik kreiptis tiesiog j I Lt k t a PO 
Stankaus ]fg-onbųt| ant Šito adriso:

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

TAIN-EXPELLER
Žinovus jei kankinamas skausmą

£***********»  tetetetefetete*»»»*»*»*a*>**tetetetetetetetetetete*tetetetete»'»l'III

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

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

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

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

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

ŠITOJ 
pamokina 
išsigydyti, 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų apsisaugoti.

KNYGOJ “KAKTARAS" labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorų bei morališkų 
lytiškų gyvenimų 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 kų daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viskų negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygų atra
site.

ŠITA KNYGA illiustruota puikiais moks
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
bttdavojimų 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 r>> ic kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarsias. reikia perskaityt kny
gą "Daktaras'!, nes dideič daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga d;,l labo visuome
nes išduota, t. i kiekviena, ją apturės VISAI 
DOVA.NAI, kuris tik als;.p keletą štampų už 
priaiuntimą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The PhiladSiphig M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYK1T VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi i:ckj nors nesveikumą ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukie prie 
Profesionališko Daktaro, I’h. M. Klinikos 
lietuviškoj kalboj. Rašyk'arba ateik. r

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 iš 
ryto iki 4 po pietų. Ncdčlioj iki 3, o utarnin- 
ke ir pėtnyčioj vakarę nuo 6 iki 0.

Važiuokite i Lietuvą
WHITE STAR LINIJA

Tiesiog iš Bostono už pigiausią kainą ir 
didžiausiais laivais, ant kurty yra ge
riausia patarnavimas. Laivai išplaukia 
reguliariškai iš Charlestown’o (dalis 
Bostono). A^sikvieskite savo gimines 
ir draugus iš sienos tėvynės ir išpirkite 
laivakortes an|t White Star Linijos. Del 
platesniu žiniy.kreipkitės į šias agentū
ras: I
Kompanijos Oiįfisas, 84 State St., Boston 
č.Bartaszius, 261 Broadway, So.Ėoston 
Polish Industrial Ass’n, 31 Cross St.
P. Bartkevicz J 877 Cambridge St.,

Į East Cambridge, Mass.
J. Rott'’’-’ , 115 Salem St., Boston.,

mūs užtvirtintus agentus 
alstijose arba Kanadoje

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

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

didele sąkrova
Visokių lietuviškų, polsky ir rusų knygų, 
laiškams popierų, tikrų trejankų,geriau
sių britvų, puikų biznieriams kalendo
rių, laikrodėlių, retežėlių, žiedų, špilkų 
ir kily auksinių daiktų. Reikalingi agen
tai. Knj gu kataliogų siunčiam gavus 
už 2c. štampų. (tą-03 ?,)

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

ft2}GWGteGteG*G»GGteGteG»Gi»G*G{<£
©
--- 0
Telephone So. Boston. 845 M *

DR. F. MATULAITS g*s
MASS. *

i
W 495 Broadway
S SO. BOSTON,

Valandos:
w Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
te Nedėliomis iki 8 vai. po piet. ■

T RįJS CJEROS KINVClOSt « 

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

SAULIŲ RATAS 
is planetas, Su paveikslėliais........ s.

MKII.ES KARŠTLIGE
meilę......................................................................................200.

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c 
Pinigus siuskit pačios Ženkleliais Šiuo adresu.

J. STROPUS
So. Bošton, Mass.6

vienų ipiurus
Edmundo Steponaičio r -J 
tu knygų, kuri privalo r; * 
tis k ekviename lietuviSka- 
y n.ū. y jr.unyjv t ašytoj

V visų pi
me name. Steponaitis buvo viena;
kurie duoda mums pradžių grynos literatūros show i.
minusias tikslas jau nebevien žauinimss tai.tos, v scor.ci 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musu raU jos.

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį gali’:.a gauti tikt t i už i k.

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

Šio laikraščio, ir visuose kituose knygynuose ir krautuvėse. Reikalauk 
visur. Reikalaujame agentų kiekvienoje lietuvi:, s apgyventoje vietoj 
Uždarbis geras. Klauskite apie sąlygas.

Speciiališkas Rinkinys dėl šio menesio
RINKINYS No. 5.

1.
1.

bonka X XX X Golden Ruginės Degtinės
“ Cagnac Brendęs
“ Višniuvkos
“ OręndŽiy Vyno

4 pilnos kvortos vertes ant $3 50

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

Viskas už

$1.99
Viskas už

$1.75

Sl.i ...

4
■ė '

IMPORTUOTOJAI IR DAUGU
MOJE LIKIERIŲ PARDAVfijAI 

BOSTON, MAŠŠ.

bonka Kentucky Degtines
“ 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

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

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

MKII.ES



