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Demonstracijos ir barikados 
° Valensijoj.

DAKTARAS
Daktaras Sun-Yat-Sen -žymiausias Chinijos revoliucijonierius, kuri 

nuvertimui Chinijoj monarchiškos valdžios, buvo piety Chinijos republikos pre
zidentu.

Dabar jisai priverstas buvo apleisti Chinijos republika, nes tenai įsigalėjo 
žiauraus Yuan Schi Kajaus diktatūra.

Dabardaktaras Sun -Yat Sen randasi San Francisco ir uoliai agituoja už nuil
si revoliucijų Chinijoj.
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IV Metas

Tikimės, jog skaitytojai 
neišmėtinės mums, kad kel
damies į Brooklyną, turėjo
me sugaišti net ant dviejų 
savaičių. Turėjome tiek 
daug vargo ir nesmagumų 
pakelti, jogei aprašymas to 
viso nesutilptų ant devynių 
jaučių odų. Išardymas 
spaustuvės įrankių senoje 
vietoje ir įsikūrimas naujo
je vietoje, ypač dar tuomi 
laiku, kada pasipainiojo 
blogiausi orai dėl transpor- 
taeijos, atgabeno mums 
daug sunkiausių valandų. 
Nebeto, jog ta suirutė ne
būtų skaudžiai atsiliepusi 
ant paties biznio.

Dabar, perėję tą pavojin
gą Rubikoną, leidžiame 
“Laisvę” jau iš Brooklyno.

Šiomis dienomis mūsų gy
venime įvyko daug stam
biausių permainų. “Lais
vės” leidimas bus suorgani
zuotas ant naujų pamatų. 
Viename iš artymiausių 
“Laisvės” numerių plačiau 
pranešime apie permainas, 
mūsų gyvenime įvykusias.

Šiuo žygiu galime pa
skelbti savo skaitytojams, 
jog balandžio ar gegužio mė-

nesyj “Laisvė” bus dvigubai 
padidinta. Tas neatmaino
mas mūsų nutarimas įvy
ko todėl, jog nenorime sto
vėti ant vietos, bet žengti 
pirmyn be atvangos, be po
ilsio.

Daug naujų skyrių bus 
įvesta “Laisvėje”, o vieną iš 
tų skyrių, “Moterims Nau
jienos”, męs pasistengsime 
taip pastatyti, kad jisai ga
lėtų pavaduoti moterų laik
raštį.

Skaitytojos ir skaitytojai! 
[tempkite savo pajiegas, 
kad suradus “Laisvei” antra 
tiek skaitytojų! Jūs dirbsite 
ne kuopelei žmoniif, bet sau, 
nes “Laisvė” virsta darbi
ninku visuomenės leidžiamu 
laikraščiu.

Skaitytojos ir skaitytojai ’ 
Jeigu kiekvienas iš jūsų ras 
nors po vieną naują skaity
toją— tuomet “Laisvė”, dvi
gubai padidinta, eis ta pačia 
kaina.

Lai didžiajam New Yorke 
išauga ir sutvirtėja galingas 
darbininkų laikraštis!

Toksai mūsų pažadėji
mas! Jūsų darbas turi jį

Bedarbiai maršuoja
I bažnyčias.

Jie reikalauja pastogės ir 
maisto.

NewYorko išbadėję dar
bininkai, vadovaujami I.W. 
W. vadovais, sako, kad 
bažnyčios pridera bedar
biams.

Bedarbių minia, perėjusi 
per E. Broadway, įsiveržė į 
babtistų bažnyčią, kur tuo
met buvo atlaikoma diev- 
meldystė. Kunigas pastojo 
bedarbiams kelią. Tuoj pri
buvo policija, kuri išvaikė 
bedarbius.

Bedarbiams davė paval
gyti Astoria Hall. Taip-pat 
suteikė ir nakvynę.

Nedėldienį, 1 d. kovo, be
darbių minia atėjo į presbi
terionų bažnyčią ant Fifth 
avė. Vadovas pasakė maldi
ninkams: “męs esame išalkę 
ir be pastogės. Męs norime 
čia miegoti ”

Čia bedarbius pasitiko 
maloniau, nors bažnyčios 
globėjai taip-pat buvo pa
šaukę policiją. Nakvynę be
darbiai gavo pavargėlių na
muose.

Ar New Jersey bus ka
zokai?

New Jersey valstijos legi- 
slaturon įneštas billius, kad 
būtų suorganizuota toj vals
tijoj taip vadinami “konsta- 
bulieriai”, kurie jau yra 
Pennsylvanijoj.

Darbo unijos jau protes
tuoja prieš įvedimą kazoki- 
jos New Jersey.

KATALIKŲ VEIKIMAS SUSTIPRINO 
SOCIJALISTIŠKĄ “RANKPELNĮ”.

“Laisvės” redaktorius 
šiomis dienomis aplaikė la
bai linksmą pranešimą nuo 
“Rankpelnio” redakcijos iš 
Škotijos.

Kuniginiai visokiais bū
dais stengėsi užslopinti 
“Rankpelnį”. Kad galutinai 
jį subankrūtyti, jie įkūrė 
net savo laikraštėlį: “Išeivių 
Draugą.” Štai “Rankpelnio” 
redakcija rašo mums: “Gal 
netikėsite, kad “Išeiviu ’ v

Draugo” pasirodymas 
“Rankpelniui” blėdies nepa
darė: “Rankpelniui” dabar 
prie kiekvienos spaudos pri
auga pusšimtis su kaupu 
skaitytojų. Pirmiau to ne-
buvo.”

Kaip bėda, taip bėda tiems 
kunigėliams. Kolei jie tyli— 
socijalistai dauginasi. Kada 
jie pradeda kovoti su soči ja
ustais — šie dar labiau vei
siasi.

Y AT SEN.

J. Vanagaitis susiuba 
gavo pusantro 

tūkstančio.
“Birute” kelsis ant... mėnu

lio.
4

Tūli laikraščiai tvirtina, 
jog p. J. Vanagaitis savo lai
kraščiui “Birutei” surinkęs 
Amerikoj pusantro tūkstan
čio dolerių.

Atskaitų jokių ligšiol neiš
davęs. “Birutei” Tilžėj jau 
nėra vietos. Tenais Prūsų 
tautiečiai jau uždėjo savo 
laikraštį “Savaitraštį”. Jie 
taip-pat sutvėrė “Spaudos 
Draugiją”, kuri leis Prūsų 
lietuviams gerų knygų.

Kur-gi tat dings p. Vana
gaitis? Vieni sako, kad ji
sai kels “Birutę” ant mėnu
lio, kiti, kad į.. Brooklyną.

Lietuvių raumenys ir sma- 
genys Amerikoj.

.Vienas “L. Žinių” rašyto
jas apskaito, kad per pasku
tinius 13 metų Amerikon 
pribuvo 200 tūkstančių lie
tuvių.

Skaitant kiekvieno žmo
gaus nuvažiavimą po 120 ru
blių ir rokuojant, kad kas 
metai išvažiuoja po 15 tūks
tančių žmonių — turėsime 
arti dviejų milijonų rublių.

Kiaules griauja Kauno 
pylį.

Kauno pylies bokštą jau 
baigia griauti... kiaulės. Jei
gu kiaulės ir toliau turės to
kią autonomiją... tai liks pa
tįs griuvėsiai.

Senato komisija priima 
Burnetto billių.

Washington, D. C. Senato 
komisija, kuri rūpinasi at- 
eivijos reikalais, nutarė pri
imti Burnetto billių tokioj 
redakcijoj, kokioj jisai pra
ėjo per atstovų butą.

Nutarta paskubinti bill- 
liaus priėmimą pačiame se
nate.

Taigi, nors form abi škai 
billius per senatą dar nepra
ėjo, bet aiškiai matyties, 
kad senatoriai už billių.
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Calumeto streike pagar
sėjusi “Didžioji Ona” nuta
rė apvažinėti daugelį dides
nių miestų Suv. Valstijose. 
Jos tikslas parinkti aukų 
streikieriams ir papasakoti 
apie jų vargus.

Keturi kunigai — Kristaus 
pasekėjai.

Keturi New Yorko kuni
gai sako sutinką su tuomi, 
kad bažnyčios būtų išleistos: 
bedarbiams.

Ir jis darbininkas...
Prezidentas Taftas pasi

gyrė Balti m orėj, kad ir jis 
esąs jau darbininkas.

Žinoma. Tiek tik, kad tar
pe Tafto ir paprasto darbi
ninko keli geri aukso mai
šai !

Didžiosios darbininkų 
demonstracijos

Londone.
Londonas, 3 d. kovo. Hyde 

Parke atsibuvo viena iš di
džiau siti ' demonstracijų, 
kuomet nors buvusių Angli
joj. Netoli šimtas tūkstan
čių darbininkų, dainuodami 
revoliucijoniškas dainas, iš
reiškė protestą prieš bruta- 
liškuma Pietų Afrikos vai- v
džios.

Mat, šiomis dienomis An
glį jon atvežta 9 darbininkų 
vadovai, kurie yra ištremti 
iš Afrikos, nes buvo gene
ralisimo streiko vadovais.

Tarpe Londono darbinin
kų viešpatauja 
entuziazmas.

Garsus unijų vadovas 
Mann, kuris neseniai sugrį
žo iš Amerikos, vyksta į 
pietinę Afriką organizuoti 
tenykščių darbininkų.

Numirė caro budelis 
Skalonas.

Numirė Varšavos gene
ral - gubernatorius Skalo- 
nas, kuris, veik dešimtme
tį, buvo tikru caru Lenkijoj 
ir Suvalkų gubernijoj.

Jisai, be jokios mielašir- 
dystės, žudė žmones, daly
vavusius 
judėjime.

Vabalninkiečiai atsakan
čiai geria.

Pereitais metais Vabal
ninkiečiai paliko monopoly 
20,000 rubliu. Priskaičius 
tuos pinigus, kurie prage
riama aludėse, turėsimi jau 
50,000 rublių.

O tautos namams per pen
kis metus visoj Lietuvoj su
rinkta tik 15,000 rublių.

Čiurlionies paveikslus par
duos už 25 tūkstančius.
Čiurlionies kuopa prie 

Lietuvių Dailės Draugijos 
nupirko nuo ponios Čiurlio
nienės visus jos vyro paveik
slus už 25 tūkstančius rub
lių.. Pinigai bus išmokėti 
per 20 metų.

Minios vyrų ir moterų įtaisė 
šiame mieste didžiausias de
monstracijas prieš įvedimą 
naujų mokesčių.

. Ant daugelio gatvių pas- 
didziausias tatyta barikados. Visa mie-

Javų stovis.
Rugiai ir kviečiai, nuėjus 

dabar sniegui, sulyginamai 
neblogai išrodo. Ūkininkai 
buvo labai išsigandę, kai gu
lėjo ant neįšalusios žemės 
taip ilgai ir taip daug snie
go, bet kol-kas sniegas tas 
neperdaug pakenkęs. Dabar 
gi vėl laukai stūkso niekuo 
nepridengti, ūkininkams vėl 
baimė, kad šalčiai ir vėjai 
želmens nepagadintų.

“Pavasaris” prasidėjo au
drom ir pusnimis.

1 d. kovo daly New Yorko, 
Pennsylvanijos ir visoj New 
Jersey valstijose ir pietų 
Naujoj Anglijoj siautė ne
paprasta pūga. New Yorke 
iškrito sniego net 12 colių. 
Iš visur pranešama apie 
žmonių žuvimą.

Beveik visur pertrauktas 
telegrafiškas susinešimas. 
Gelžkeliais judėjimas žy
miai sumažėjo.

2 d. kovo New Yorkas 
veik visiškai buvo atskirtas 
nuo pasaulio.

New Yorke žuvo 7 žmo
nės.

Angliakasiai prieš miliciją.
Peoria, Ill. Metinė konfe

rencija United Mine Wor
kers labai aštriai pasmerkė 
Illinoiso valstijos miliciją. 
Priimtoji rezoliucija skel
bia, jog nei vienas anglia
kasys - unijistas negalįs tar
nauti milicijoj.

Ateiviai.
“Chicago Tribune” skel

bia: 85% dirbančiųjų mėsos 
industrijoj yra ateiviai. 70% 
angliakasių — ateiviai. 90% 
dirbančių audinyčiose — 
ateiviai. 90% kriaučių — 
ateiviai.

Argi ne tiesa, kad ateiviai 
pagamina daugiausia tur
tų?

Streikas virsta revoliucija.
Lisabonas (Portugalija). 

Geležinkelininku streikas 
turi daug tikros revoliuci
jos žymių. Pereitos savai
tės pabaigoj revoliuci joniš
ki streikieriai veik visiškai 
apgalėjo buržuazinės repu- 
blikos valdžią. Pertraukta 
susinešimas gelžkeliais, te
lefonais ir telegrafais.

Ketvergo vakare valdiška 
kariumenė bombardavo Li
saboną.

1 d. kovo daugybė strei- 
kierių areštuota.

2 d. kovo kai-kurie trauki
niai pradėjo vaikščioti, sau
gojami kareivių būriais.

Caro valdžios buvęs pir- 
masai ministeris grafas Vit- 
te rašo viename Londono 
laikrašty prieš karę ir jos 
baisenybes.

Be abejones, jeigu jį vėl 
paskirtu pirmuoju ministe- 
riu, jisai vėl kitaip giedotų.

Astuonių metų imperatorius 
susižiedavo.

Tokio (Japonija) Buvęs 
Chinijos imperatorius, as
tuonių metų vaikas, susižie
davo su Japonijos, princese 
Karačin.

Valdžia lainjejo.
Rinkimuose į phrlamentą 

Turkijos valdžia pilnai lai
mėjo. Iš Konstantinopolio 

i žmonės.

Gintaras.
Nepaprasto didumo ginta

rą rado neseniai Jershofe 
prie Ruegenvaldės vienas te
nykštis gyventojas. Tasai 
gintaras išrodė, lyg pusė ge
ro duonos kepalo ir svėre 4 
svarus. Radėjas gavo už jį 
iš gintarų nuomotojo 130 
markių radybų.

Už karvę į viršaičius.
Gintališkių valse. (Telšių 

ap.) per valsčiaus rinkimus 
buvo ir tokių, kurie siūlė 
rinkti tą, kuris, karvę par
davęs, pastatys magaryčių, o 
važiuodamas visuomet iš ra
tų virsta. Paklausus jų, ko
dėl tokį netikusį žmogų į 
viršaičius renka, jie atsakė, 
kad užtai kandidatu gerą 
žmogų išrinksią.

26 DRAUGIJŲ DELEGATAI IŠREIŠKIA 
UŽUOJAUTĄ LIETUVIŲ SOCIJALISTAMS

Lietuvių Siuvėjų Unijos 54 
skyriaus (Brooklyne) mėne
sinis susirinkimas, kuriame 
tarp kasdieninių unijos rei
kalų buvo prisiųstas laiškas 
nuo alaus ir degtinės išdir
bę jų unijos, kuriame buvo 
reikalaujama, kad siuvėjų 
unija protestuotų prieš bil
lių įneštą į Suvienytų Vals
tijų kongresą, kuriame rei
kalaujama, kad butų panai
kinti svaiginanti gėrimai, o 
kartu, žinoma, karčiamos ir 
bravorai. Virš minėta uni
ja sprendžia, kad, jeigu bu
tų perleistas tas bilius, tai 
netektų darbo apie pusantro 
milijono darbininkų. Kriau
čių susirinkimui plačiai ap
kalbėjus tą klausimą, pasi
rodė, kad visgi butų geriaus, 
prašalinus svaiginančius gė
rimus, nes su tuom pranyk
tų ir daug visokių nelaimių 
žmonijoj; o bravorų darbi
ninkai darbus galės gauti ki
tose pramonijos šakose.. To
kiu budu laiškas tapo atmes
tas. J. Matijošaitis.

Tautininkai nestoja į viešus 
debatus su socijalistais.

1 d. kovo Brooklyne atsi
buvo konferencija sąryšio 
lietuviškų draugijų Didžia
jam New Yorke. Prie to są
ryšio pridera 26 draugijos 
įvairiausiomis pakraipomis.

Draugijų sąryšis turi ne
paprastą morališką spėką.

Kaip žinoma, savo susirin
kime 23 d. lapk. 1913 m. są
ryšio draugijų konferencija 
nutarė parengti viešus deba
tus tarpe socijalistų ir tauti
ninkų, “nes pastaruoju laiku 
įsiviešpatavo lietuvių visuo
menėj gan aštrus nesutiki
mai tarpe dviejų vadovau
jančių sriovių — tautininkų 
ir socijalistų”.

Paskelbus tai laikraščiuo
se ir užkvietus per laiškus, 
pasirodė sekantis rezulta
tas :iš socijalistų pusės stoti 
į viešus debatus pasižadėjo 
4, o iš tautininkų — nei vie
no.

“Todėl L. D. Sąryšio kon
ferencija 1 d. kovo 1914 m., 
išklausius debatų rengimo 
komisijos nuomonę, nu
sprendė, jog iš tautininkų 
pusės daromi socijalistams 
visokie užmetimai yra netei
singi, nes, kada jie buvo pa
šaukti prieš viešąjį triburia
lą, kad priparodyti tą, ką jie 
ant socijalistų per keletą 
metų kalbėjo ir rašė — jie 
atsisakė stoti į debatus.

Kairioji gi pusė — socija
listai — stojo ir žadėjo pri- 
parodyt tą, ką jie skelbia.

Imant tą atydon, konfe
rencija išreiškia socijalis-

Kriaučiai šelpia “The Call”.
Paskutiniame kriaučių 

unijos mitinge buvo prisiųs
tas delegatas nuo socijalistų 
dienraščio “The New York 
Call”, kuris perstatė silpną 
to laikraščio medžiaginį pa
dėjimą.

Kas savaitę “The Call” tu
ri $300.00 nedatekliaus^

Susirinkimas vienbalslai 
nutarė remti “The Call”, pa
tardamas unijos 
užsiprenumeruoti 

tams užjautimą ir pripažįs- Call”, kaip tikrai 
ta juos tinkamais vadovais kišką laikraštį, 
visuomenės”.

(Seka parašai rezoliucijos 
komisijos narių).

Pažymėsime, jog svarsty
me ir balsavime dalyvavo 32 
draugijų delegatai ir jog re
zoliucija priimta vienbalsiai.

Brooklyno ir New Yorko 
žmonės jau moka atskirt pe
lus nuo grudų.

$10.000.000 nuostolių.
New Yorkas 3 d. kovo..— 

Ligšiol sužinota, kad laike 
pastarųjų dienų pūgos 6 lai
vai užėjo ant seklumos neto
li pakraščio. Žuvo 35 žmo
nės ir 23 prapuolė. Nuosto
lių audra atnešė $10.000.000.

New Yorką apvalyti nuo 
sniegynų lėšuos $3.000.000.

Senelė Breškovskienė.
Senelei Breškovskienei, kuri šiuomi tarpu randasi Irkutsko kalėjime, Siber 

joj, šiomis dienomis suėjo 70 metij nuo jos gimimo dienos. Breškovskienę vi 
dina močiute Besijos revoliucijos.
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SPAUDOS BALSAI

Puikus dalykas,

Kur tau! Ne tik kad

ma

Ką tamsta

Kąsuvalgote, argrei

Bet jūsų viduriai vai

O koks miegas pas

žinoma

tik vie 
turi še

Tai bjaurus darbas!
- Atleiskite man, ponas

dybę, tai svarbių svarbiau 
sias Suvienytų Valstijų is to 
rijoje atsitikimas.

“Laisvė” prisideda prie tų 
linkėjimų 4‘Naujienoms”, ku
riuos išreiškė “Kova”.

Naujo laikraščio redakci
jos sąstatą duoda mumsgva- 
rantijos, jog idėjinės vieny-

lykėlio nebus rodoma, kuris 
būtų buvęs padirbtas prieš 
1905 metus. Bus stengtasi 
rodyti tobuliausius daiktus, 
kas yra šiandien svarbiau
sia norintiems pasimokinti.

Šioji tarptautinė paroda, 
tai milžiniškas šauksmas 
parodyti amerikiečiams sa-

Tai niekis.
- štai tamstos nužemin- 

šešis metus buvau užrubežy ir

Tūlas lenkiškas
\s, grafas

Ir patriotiškas veikė 
jas, kuris negauna nuo savo žmonių atlygi 
nimo, nupuola dvasioje ir gali šokti iš ap 
maudos į vandenį.

PADAUŽA. - 
DAKTARAS.

Du trečdalių visų ant že
mes paviršio vartojamų te
lefonų randasi Suvienytose 
Valstijose. Viso labo telefo
nų skaitlius siekia šioj šalyj 
8,362,000. Abelnas ilgis visų 
telefonų dratų Suv. Valsti-

Paryžiuj, Francijoj, yra 
valdiški pietų ragautojai. Jų 
darbas yra ragauti ir išduoti 
savo nuosprendį apie visus 
valgius ir gėrimus, duoda
mus valdiškų iškilmių ba
liuose.

Neseniai tūlas francūzas, 
nusižudydamas, paliko vi
sus savo pinigus aštuonioms 
dešimtims savo draugų, su 
įsakymu, idant jie iškeltų 
didelį balių aplink jo grabą.

Chinijoj mirdamas vals
tietis negali palikti savo že
mės tam, kam jis nori, nors 
ir giminėms; žemė turi būti 
padalinta tarp visų vyriškos 
lyties jo vaikų.

spėja, kac 
išaugę į “lobu 
. “Lietuva” in

Busimoji San-Francisko 
tarptautiška paroda.
Amerikiečiai, norėdami pa

sauliui priminti savo milži
nišką Panamos perkasimo 
darbą, rengia tarptautinę 
parodą San-Francisko mies
te (Amerikos vakaruose). Ši| vo tėvynės meilę ir savo di 
paroda prasidės 1915 m. va
sario 20 d. ir trauksis iki tų 
pačių metų gruodžio 4 d., t. 
y. devynis mėnesius.

Amerikiečiai visomis pas
tangomis rūpinasi tą parodą 
tikrai pavyzdingai suruošti. 
1911 m. sausio 31 d. Suvieny
tų Valstijų kongresas pa
skyrė San-Francisko miestą, 
kaipo tinkamiausią tai paro
dai. 1911 m. spalių 14 d. a- 
kyveizdoj susirinkusių 200 
tūkstančių suviršum žmo
nių, prezidentas Taftas pir
mas įsmeigė lopetą būsią-1 jose siekia suvirš 18,000,000 

mylių.

ser- 
! (Kreipdamosis prie daktaro), 
tamsta, kad aš kelintą dieną jau-

PADAUŽA. — Tikrą teisybę tamsta 
pasakei.

DAKTARAS

Augščiausi ant žemės kal
nai, tai taip vadinami Hi- 
malay’ai, Azijoj. Sekanti 
savo augštumu, tai Andes 
kalnai Pietinėj Amerikoj. 
Augščiausia Andesų dalis 
randasi Bolivijoj, kur yra 
dvylika viršūnių po 20 tūks
tančių pėdų augščio.

Padauža, kad aš prie pirmos su tamsta pa
žinties, taip atvirai kalbu.

PADAUŽA. -
DAKTARAS

tas tarnas
mokinausi mediciną

PADAUŽA. — 
kus!

DAKTARAS. — Naktimis nemiegojau, 
vis tik rašiau ir skaičiau, skaičiau ir rašiau, 
kad, sugrįžus iš užrubežio, patarnauti savo 
žmonėms.

PADAUŽA. — Doras žmogus - patrio
tas visados turi tarnauti savo žmonijai.

DAKTARAS

“Naujienos”.
Chicagos darbininkai įsikū

rė savo laikraštį- tai savait
raštis, vardu “Naujienos”, 
Nors “Laisvės” redakcija 
dar neprisiųsta “Naujienų”, 
bet mums teko jas matyti 
ne tik matyti, bet ir pasi 
džiaugti jomis. Pasirodo 
jog Chicagoje esama ir kito 
kių naujienų, ne vien tik to 
kių, kurias skelbia palaimiu 
ta klerikališkai-tautiška trai

Visi žinome, jog korka 
vandenyj neskęsta, bet tas 
nevisai teisinga, kadangi ir 
korką galima paskandinti. 
Nuleiskime korką iki 200 
pėdų ir ten jau paliuosuoki- 
me; pamatysime, jog tada 
jinai jau neiškils į viršų. 
Priežastis tame, kad tokia
me gilume vandenio spaudi
mas daug didesnis už nuosa
vi korkos- sunkumą ir tas 
spaudimas nedaleidžia jai 
keltis viršun. Vienok, už
tenka pakelti korką bent ke- 
liatą pėdų augščiau ir jinai 
nors išlengvo, bet visgi iš
kils augštyn.

Taip lyginai ir kiekvienas 
plaukiojantis daiktas, kuris 
už vandenį lengvesnis, tam 
tikrame gilume nugramz
dintas, jau negali iškilti 
viršun, bet turi grimsti že
myn.

“Laisvės” ir “Naujienų.” 
Dirva gi veikimui nepapras
tai plati. Skaitytojų yra mi
nios — tik reikia juos rasti. 
Gi rasti juos galima tuomet, 
kuomet ginama jų reikalai. 
Neabejojame, kad “Naujie
nos 
me, 
formuluotas 
pranešime.

“Lietuva” 
“Naujienos” 
zą - keikūną 
stinktyviškai nujaučia, kad 
“Naujienų” pasirodymas dėl 
josios pačios ir dėl josios li
teratiškų sėbrų nieko links
mo nelemia. Tai tikras peilis 
po gerkle — žinoma, idėjiš
kas peilis. “Lietuva” su
pranta, kad “Naujienų” 
žmonėms nebus reikalo sy
kiu su ponais Olševskiais ir 
Tananevičiais pasirašinėti 
po bravorininkų manifes
tais. Ponų Balučių pasau- 
liožvalgon taip įsiėdė leka- 
jiškumo dvasia, jog jie nebe
gali jau suprasti laisvai pra
skambėjusio “Naujienų” žo
džio.

Well... Chicagos patriotai 
ilgai vėją sėjo. Lai pjauna 
jie dabar proletarišką aud-

mos parodos žemėje, pažy-| 
mėdamas tuom, kad jis pir
mas šios parodos rūmams 
padėjęs pagrindims vie
tą kasti. 1912 m. vasario 2 
d. Suvienytų Valstijų prezi
dentas paskelbė įsakymą dėl 
šios parodos atidarymo ir 
pakvietė joje dalyvauti viso 
pasaulio tautas.

Tuomet tai ir prisižadėjo 
27 pasaulio valstybės toje 
parodoje dalyvauti, o paskui 
gautas dar ir kitų sutikimas.

Parodos ruošimas paves
tas Suvienytų Valstijų vidu
rinių reikalų ministerijai. 
Vieta parinkta puikiausia; 
parodos piečiui skiriama a- 
pie 700 žemės dešimtinių to
je San-Francisko dalyje, ku
ri leidžiasi amfiteatru jū
ron: iš vienos pusės į San- 
Francisco įlanką, iš kitos — 
į Didyjį Vandenyną, kame 
prasideda “Aukso Vartų” 
įlanka. Visas piečius tęsiasi 
beveik trįs mylios pajūrėje, 
prie pat uosto.

Suvienytų Valstijų prezi
dentas išsiuntinėjo įvairiom 
valstijom pakvietimus, kad 
parodon atsiųstų bent 
po kelis karės laivus. Iš ne
kuriu šaltinių sužinota, kad 
daugiau 2-jų šimtų svetimų 
valstijų karės laivų atplauk
sią San-Franciskon parodos 
laiku.

Į pietus ir rytus nuo San- 
Francisko tęsiasi 300 pėdų 
augščio kalnai, o toliaus ma
tyti ir 900 pėdų pasiekian
čius. Todėl San-Fanciskos 
parodos piečius yra vienas iš 
gražiausių ir labiausia ža- 
vė j ančių pasaulio vietų.

Amerikiečiai supranta ge
rai, kad tokia puiki vieta, 
toks puikus gamtos reginys 
reikalauja didelių architek
tūros efektų, todėl ir pakvie
tė kelis garsiausius archi
tektus statyti parodai rū
mus. Darbas jau virte ver
da, 4 tūkstančiai žmonių 
darbuojasi jau nuolat paro
dos plečiuje. Spėjama, kad 
prieš parodos atvėrimą bus 
reikalinga iki 10 tūkstančių 
darbininkų. Apskaitoma, 
kad amerikiečiai šios paro
dos įtaisymui išleis ne ma
žiau 160 milijonų rublių.

Parodos tikslas surinkti 
viso pasaulio veikimo rezul
tatus paskutinių 10 metų ir 
leisti juos ekspertams-speci- 
jalistams išnagrinėti, o vi
soms visuomenės luomoms 
apžiūrėti ir pasimokyti.

Eksponatai bus pagal tau
tas išskirstyti. Ne pro šalį 

, bus čia priminti, kad ir męs, 
lietuviai, ypač amerikiečiai, 
būvome apie dalyvavimą 
šioje parodoje svajoję. Bet 

, paskaitę tas dideles išlaidas, 
kurių toks dalyvavimas rei
kalauja, pasitraukėm, lauk
dami geresnių laikų, o ypač

• ekonominio būvio sustiprėji
mo.

i Parodoje bus 11 didelių 
skyrių: lj Dailės, 2) švieti- 

> mo, 3) Politikos ekonomijos, 
4) Laisvojo meno, 5) Manu- 

! faktūros ir visokių išdirbi
nių, 6) Mašinų, 7) Gabenimo

• (transportavimo), 8) Žemės 
. ūkio, 9) Galvijų auginimo,

10) Daržininkavimo, 11) 
Kasyklų, rūsių ir metalurgi-

Patirta, jog labai maža 
yra augštų žmonių 
nas žmogus iš 208, 
šias pėdas augščio.

BEVARDIS. .

DAKTARAS
VIENAVEIKSME KOMEDIJA.

AUKAUJU CHICAGOS KLIO^TORIAUS ORGA
NO GENERALIŠKAM AGENTUI.

(SIUŽETAS SKOLINTAS.)

aršiausia, kad

Šioji paroda ketina suteik
ti pilną viso pasaulio apžval
gos apžvalgą, ir praverti at
eities perspektyvą. Ji bus 
tuolaikinė, nes.nef"3^

Veikiančios ypatos:
Bulveskutis — daktaras medicinos.
Vaikas — laikraščių pardavėjas.
Padauža —Vaikėzų kliubo prezidentas. 
Kunigas Viskemša — redaktorius. 
Viskas dedasi daktaro kambary.

Scena I.
DAKTARAS. — Velniai žino, kas per 

gyvenimas! Jau daug geriau pasikarti, ne
gu taip gyventi, kaip kad aš dabar gyvenu. 
Dirbau, mokinausi, vargau ir vis ne dėl ko 
kito, kaip tik dėl labo tėvynės. O dabar kas 
iš to? Kokią naudą turiu? Jau penkti me
tai, kaip pabaigiau mokslą ant daktaro, o 
dar ir prakeikto ligonio savo akyse nema
čiau ! O besimokindamas kiek aš vargo 
padėjau! Kada pastojau į Valparaiso uni
versitetą, tai kas miela dienelė turėdavau 
nuskusti po čielą puspūrį kiaulinių bulvių. 
Ir kaip dar reikia skusti! Gal jūs manot 
taip, kaip Lietuvoj skuta gaspadinės arba 
piemenįs? Širdingai ačiū! Taip galėtų 
kiekvienas kvailys skusti ir skaitytųsi Val
paraiso universiteto studentu. Reikia taip 
nuskusti, kad nuo bulvės nulupti čielas kai
liukas ir bulvę nesužeisti! Sakau, dabar 
man daug lengviau būtų ligoniui operaciją 
padaryti, negu ten vieną bulvę nuskusti. O 
juk atsiminkite, kad skučiau po čielą pus
pūrį ir dar kiaulinių! Sakyčiau, kad nebė
ra lietuvių, pertai ir reikia sėdėti be darbo. 
Bet kur tau! Lietuvių užtektinai ir jie serga 
daug tankiau, negu kitų tautų žmonės. Bet, 
neišmanėliai, neina pas lietuvį, o trankosi 
velniai žino kur, pas kokius ten svetimtau
čius. Tfu, bepročiai! Argi gali ten koks 
svetimtautis išgydyti lietuvišką ligą? Nie
kados! Lietuvišką ligą gali atsakančiai iš
gydyti tik lietuvis, nes jis gerai žino visus 
lietuvių įpročius ir net visas ligas. Juk kiek
vienas lietuvis, kuris suserga, tai serga ti
kra tautiška liga, o ne svetimtautiška. Tai 
kokių gi balų jie eina pas svetimtaučius 
daktarus? Fui, tik ir bjaurus laikai! Lie
tuviai eina pas svetimtaučius daktarus gy- 
dyties, o saviškiai, lietuviai, turi sėdėti be 
darbo! Tiesa, aš turiu darbą, bet argi tas 
mano darbas daktariškas? Kur jūs girdė
jote, kad daktaras būtų laikraščio agentu? 
Juk aš ne vaikas, kad užsiimti pardavinėji
mu laikraščių! Ne, toliaus taip negalima 
gyventi.

Dėlei “Laisvės” išsikėlimo , 
t Brooklynan.

“Laisvės” išsikėlimas iš ( 
So. Bostono į Brooklyną su
kėlė mūsų laikraštijoj daug 
komentarų. Vieni palydėjo 
mus gražiu žodžiu, kiti—su
kandę dantis.

Davatkų organas “Drau
gas” papasakojo ilgą istoriją 
apie didelius “Laisvės” tur
tus. Matomai, tam laikraš
čiui pavydu, kad “Laisvė” 
“iš tuščio nieko” atsistojo 
ant kojų ir įgijo įtekmę žmo
nėse, nereikalaudama jokios 
paramos iš juodųjų kišenių, 
kurie visuomet taip plačiai 
prasiveria, kada reikia gydy
ti * ‘Draugas” nuo chroniškos 
kišeniaus džiovos.

“Draugui” būtų malonu, 
kad darbininkų spauda ra
stųs amžiname ubagystės 
stone. Mūsų laimei, tie, 
kurie kasa kitiems duobes, 
dažniausia patįs į jąs įkrinta.

Gražiai palinkėjo “Laisvei” 
mūsų senasis kaimynas “Ke
leivis”. Tūli susikirtimai, 
kurie praeityje įvykdavo tar
pe “Laisvės” ir “Keleivio”— 
paprastai būdavo aiškinami 
tuomi, jog abudu laikraščiai 
perdaug arti vienas antro gy
vena. Šiandien jau kitaip 
stojosi.

“Laisvės” kėlimąsi, kaipo 
faktą, pažymėjo ir kiti laik
raščiai. Vilniškės “Lietu
vos Žinios” paskelbė savo 
skaitytojams, jog “Laisvė” 
keliasi iš Chicagos į Brookly
ną. Vilniaus laikraščiai la
bai tankiai neatskiria Rymo 
nuo Krymo. Matomai, dar 
ne vienam Yčui reikės atsi
lankyti Amerikon, kol ana
pus vandenyno išmoks at
skirti Chicagą nuo Bostono.

ištvers savo prižadėji- 
kuris taip liogiškai su- 

Grigaičio

žemval- 
Saichenskis, 

viena nakčia pralošė korto
mis 3 milijonus penkis šim
tus tūkstančių dolerių pini
gais ir už 55 tūkstančius 
vertės nejudinamo turto.

Tai kur eina nuo vargšų 
suplėšti turtai!

Kryžkarė prieš p. J. Va
nagaitį.

Ant palinkusio medžio vi
sos ožkos šoka—sako lenkų 
patarlė. Pono J. Vanagai
čio autoritetui pradėjus pul
ti, net saviškiai ima jį nagan 
ir liepia pakutavoti už seną
sias ir dabartines nuodėmes.

“Liet. Žiniose” spausdina
ma visa eilė straipsnių, pa
švęstų charakteristikai Prū
sų Lietuvos veikėjų. Dau
giausia ten kliūva p. J. Va
nagaičiui. Ne vien nurodo
ma į p. Vanagaičio politišką 
karštakošiavimą (bent tris 
sykius mainė savo politišką 
veidą), bet ir į visą eilę ypa- 
tiškų blogybių. “Liet. Ži
nių” rašytojas tvirtina, kad 
p. Vanagaitis plačiai užsiimąs 
įvairiais bizniais, sujungtais 
su Lietuvos išeivių gabenimu 
Amerikon. Jisai vedžiojąs 
žmonės į krautuves, pas gy
dytojus ir kitur ir... visur 
ten už patarnavimą reikia 
brangiau užmokėti. Taip- 
pat nurodoma, jog p. J. V. 
atplėšinėjęs laiškus.

Įtekmės Prūsuose 
neturįs; net ramiausio ir tai
kiausio būdo žmones atstu- 
miąs nuo savęs; politikos gy
venime nieko nesveriąs.

Tai taip rašoma apie p. J. 
V. tautiškai pirmeiviškose 
“Liet. Žiniose”.

Vienu muilo burbulu 
žiau.

Tat kas gi “Ateitis”? Ji 
sakėsi turinti gerus norus. 
Gerais norais, 1 
ir pekla išgrįsta, 
likimo sryty — “Ateitis 
zero. ,

Ir štai, sėdžiu jau čia 
ketvirti metai, o ligonio savo akyse dar nė- 
su matęs. Ar matote, kaip jie palaiko savo 
daktarus?

PADAUŽA. — O, kaip liūdna! Nejaugi 
šioj apielinkėj žmonės neturi įpročio sirgti?

DAKTARAS 
serga, bet ir miršta; tik jie neturi patriotiš
ko supratimo, neatjaučia to.

PADAUŽA. — Ką tamsta kalbi?
DAKTARAS. — Jeigu čia lietuvis su

sirgo, tai jis tuojaus šaukia pas save airį, 
žydą arba net lenką. Jie nesikreipia pas lie
tuvį, kuris galėtų tikrai išgydyti. Ir štai, 
žiūrėk, čia yra keli šimtai daktarų įvairių 
tautų ir visi jie gyvena pertekliuj; aš diena 
į dieną sėdžiu ir laukiu, išsižiojęs, ligonių, 
bet kaip nėra, taip nėra.

PADAUŽA. — Nelaimingas likimas!
DAKTARAS. — Ir kas gi lietuviams 

daktarams daryti ? Sakyk, tamsta, kas da
ryti? Jie neapkenčia mūsų, jie myli sve
timtaučius. Ne, pakol taip lietuviai elgsis, 
patol mūsų tėvynė vargs.

PADAUŽA. — Nėra bjauresnio darbo, 
kaip mylėti svetimtaučius.

DAKTARAS 
žmogus, pabaigęs mokslą, turi sėdėti ir ne
gali praktikuotis. Aš jau pradėjau laikyti 
kates, bet ir tos, prakeiktos, neserga. Na, 
ir sakyk sveikas, argi gali žmogus bę prak
tikos tapti genijum? Niekados!

PADAUŽA. — O ar negalima, .tamsta, 
taip padaryti: pirmiau katei koją išlaužti, 
o paskui ją gydyti? Vis gi būtų šiokia-tokia 
praktika.

DAKTARAS. — Tamsta nieko nesu
pranti apie mediciną. Kokia gi gali būti 
praktika, kuomet pats ligą padarai? Juk 
praktika tame apsireiškia, kad nematomą, 
nežinomą ir nesuprantamą ligą išgydai!

PADAUŽA. — Šventa teisybė.
DAKTARAS. — Tamsta neturi supra

timo, kokiame aš padėjime gyvenu! Tūks
tantį kartų su ašaromis apgailestavau, o du 
tūkstančiu kartų keikiau save, kad aš ta
pau daktaru. Pas mus daug geriau būti li
goniu, negu daktaru. Pradėjau jau nupul
ti dvasioje... Prisiekiu tamstai, jeigu tik 
atsiras koks nors ligonis, kuris ateis pas 
mane, pagarsinsiu jį visuose patriotiškuose 
laikraščiuose, kad jis tikras patriotas. Die
važi, pagarsinsiu.

PADAUŽA (į šalį.) — O kažin, kad aš 
dabar pabandyčiau apsirgti? Juk jis mane 
pagarsins. O, kaip aš dabar norėčiau ap
sirgti. Palaukite, jau man rodosi, kad aš 
sergu. (Čiupinėja pilvą.) Taip ir yra 
gu, sergu 
Ar žinai, 
čiuosi labai blogai, tai ir atėjau pas tamstą.

DAKTARAS (pašokęs.) 
jauti?

PADAUŽA. — Ką gi daugiau jausi, 
kaip nesveikumą...

DAKTARAS. — Kuriame šone?
PADAUŽA. — Ką? Kuriame šone?
DAKTARAS. — Taip.
PADAUŽA. — Ne šone, bet visur.
DAKTARAS. — Ar tamstos apetitas 

geras?
PADAUŽA. — Kas, apetitas? Nežinau, 

pati sakė, jog labai geras.
DAKTARAS 

tai pervirina?
PADAUŽA. — Tai tas ne nuo manęs 

priklauso, bet nuo pačios; aš nežinau, ar ji 
greit pervirina, ar ne.

DAKTARAS 
gį suvaldo ?

PADAUŽA. - 
kaip ten viduriai valgį valdo?

DAKTARAS 
tamstą?

PADAUŽA. — Miegas? Kaip atgulu, 
tai pirma paguliu ant dešinio šono, paskui 
ant kairio, paskui augštielninkas, paskui 
kniūpsčias ir tada vėl atsiverčiu ant dešiųio 
šono, pažiovauju, pažiovauju, užmerkiu 
akis ir, taip begulėdamas, užmiegu. O kaip 
aš miegu, tai visai nežinau. Reikės paklau
sti pas pačią, gal ji patemijo... Bet vis gi, 
daktare, aš jaučiuosi nesveiku. , *

(Toliau bus.)

Scena II.
Įeina vaikas ir atneša čielą glėbį laik

raščių. Padėjęs juos sako:
—Ponas daktarai! Štai tamstai atne

šiau laikraščių. Aš šiandien stovėsiu ant 
Girtgatvės, o tamstai kunigėlis liepė eiti 
ant Mulkgatvės. Manau, kad mudu ten pa
darysi va gerą biznį. (Vaikas išeina.)

DAKTARAS. — Kad jūs kur sprandą 
nusisuktumėt! Štai tau atnešė ir eik parda
vinėti. Nors mūsų laikraštis ir geras, bet 
vis gi jau ne man jį platinti. (Pasiima vie
ną numerį ir, pavartęs, pradeda skaityti): 
“Daktaras Mulkevičius—priima nuo 11 vai. 
ryto iki 3 vai. po pietų. Daktaras Storpil
vis—priima nuo 10 vai. ryto iki 2 vai. po pie
tų”... — Suk jus devyni velniai! Jie priima 
paskirtomis valandomis, o aš sėdžiu dieną 
ir naktį, o kaip niekas neateina, taip neat
eina!

(Tuom tarpu pabarškina į duris.)
DAKTARAS (pašokęs.) — Meldžiu, 

meldžiu! Kas tai galėtų būti?!
(Įeina Padauža.)
PADAUŽA. — Turiu už garbę persi- 

statyti tamstai — Padauža, patriotiško 
Vaikėzų kliubo prezidentas.

DAKTARAS. — Labai malonu, labai 
malonu tu tamsta susipažinti. Aš labai esu 
linksmas, kad matau savo kambary tikrą 
lietuvišką patriotą, su tikra patriotiška šir- 
džia. Nes žmonės, neturinti tikrų patrio
tų, nepatriotai!

PADAUŽA. — Suprantama.
DAKTARAS. — Ir atbulai, — patrio

tai, neturinti žmonių, — ne patriotai!
PADAUŽA. — Tikra teisybė!
DAKTARAS. — Tauta, kuri neišauk- 

lėja savo sūnų tikroj patriotiškoj dvasioj, 
negali būti priskaitoma prie prakilnių tau-

Męs tankiai matome, kaip 
teatruose įvairus muzikan
tai, išėję ant scenos graji- 
ti, bando ir prirenginėja sa
vo įrankius. Rodos, kode 
jie negalėtų dar prieš išei
siant ant scenos savo smui
kus prirenginėti ?

Dalykas tame, kad teatre 
beveik visada yra šilčiau ar
ba šalčiau, negu už scenos, 
todėl prirengus muzikališką 
įrankį už scenos, išėjus ant 
scenos, jisai gali, kitokio; 
temperatųroj, pasirodyti vi
sai netinkamai prirengtu.
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Paprastos bitės lekia grei
tumu 40 nįylių į valandą, ka
da tuščiomis; bet kada grįž
ta apsikrovusios medumi, 
tai nelekia greičiau, kaip 12 
mylių i v4andą.

irinko J. Stropus.

“Ateitis”.
Prieš mus 7 numeriai “Atei 

ties”, savaitraščio, kuris pra 
dėjo išeidinėti iš So. Bosto 
no. Dvasišku g* 
laikraščio buvo p. Yčas laike 
savo vizito Suv. Valstijose. 
Leidėjais to laikraščio yra 
būrys žmonių, kurie, kaip ra
šė “Draugas”, tiki į stebuk
lus. Dvasišku globėju to laik
raščio yra vietinis kunigas. 
Redaktorium “Ateities” yra 
ponas Baniulis, kuris savo 
laiku pasekmingai numarino 
“Pirmyn”. Nors jo ypata ir 
nesvarbi, betgi verta pažy
mėti, jog savo laiku buvo ar- 
chi- revoliucijonierius. Paskui 
gavo “džiabą” “Vienybėje 
Lietuvninkų” —ir liko tauti
ninku. Dabar, gavęs “džia- 
bą” nuo “žmonių, tikinčių į 
stebuklus”, turi taikinties 
prie naujų geradarių.

Skaitant “Ateitį”, galima 
užmigt. Žinios visuomet nu- 
senusios. Naujienos iš Lie
tuvos paprastai perdėm ima
mos iš Vilniaus laikraščių. 
Ot... kad tik skiltis pripil
džius, nors tas pačias naujie
nas galima rasti “Drauge”, 
“Katalike”, “Lietuvoj” ir 
kituose.

Apžvalgose daugiausia at
kartojamos nuomonės “Vie
nybės” ir “Draugo”. Nieko 
savo, nieko originališko 
ten nėra. Todėl bostoniečiai 
ir vadina “Ateitį” “Vienybės 
Lietuvninkų” kopija.

“Ateitis” sakėsi rūpinsis 
kelti liet, biznį. Ar įves ko
kius nors pamokinimus biz
nieriams, informacijines ži
nias,ar įkurs banką pigiomis 
skolinimo sąlygomis — tur
būt tik apveizda težino. Li- 
gišiol gi tas laikraštis biz
nieriams tiek naudingas, 
kiek ožiui penkta koja.

“Ateitis” sakėsi rūpinsis 
jaunimo reikalais. Kokio 
jaunimo? Ar to energiško, 
darbininkiško jaunimo, ku
rio sielos energija siekia 
prie idealo doro ir augšto? 
Veikiausia, ne to. Nes dar
bininkiškam jaunimui “At
eitis” nepagamino jokio 
straipsnio. Vadinasi “Atei

tis” rūpinsis kokio tai kito 
“jaunimo” reikalais. Tas ki
tas “jaunimas”, susispietęs 
taip vadinamose senbernių 
organizacijose. So. Bostone 
taip pat gyvuoja panaši 
draugija. Suprantama, jog 
idealizmo ir pasišventimo 
ten ir dieną su žiburiu neat
rastume.
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fragistės, tai tikrai pakiša I 
bombas bažnyčiosna. Ar ne, 
tiesa?

—Ir vėl meluoji. Viena, 
aš niekad negiriu tokio dar
bo, antra — jos visai ne soci- 
jalistės, o daugiausia mote- 
rįs iš turtingiausios klesos. 
Socijalistai nieko bendro su 
bombomis neturi! I

—Kodėl, mamyte, taip 
susirūpinusi, tarytum, bū
tumei žemes pardavusi ?

—Kaip gi čia nesusirūpin
ti, Rožyte, kad visi galai 
pradeda irti. Nemači- 
ja jau nei mišių užpirkimas, 
nei karunkos, ne! rąžančiai. 
Žmonės jau vėl pradėjo sta
tyti Babelio bokštą.

—Nesuprantu, 
apie kokį Babelio bokštą 
šneki! Mažu, šiandien neiš
simiegojai, tai sapnuoji?

—Nepykink mane, Rožy
te, nes aš ir taip įdūkusi. 
Jeigu aš tik turėčiau bizū
ną, tai visus tuos valkatas 
tuoj išmokinčiau. Reikia 
jiems tik kailį išpilti, tai ži
nos, ko nereikia daryti.

—Nesuprantu, mama, ar 
šneki tamsta, ar giedi! Apie 
kokius valkatas pasakoji?

—Mat, anokia čia iš tavęs 
nesupratėlė! Gi pati priguli 
prie cicilistų — tai ir tau 
reikia bizūnų. Dar ligišiol 
tie cicilistai vis buvo žmonė
mis, bet dabar jau ir dugnas 
iškrito. Ana, šiandien skai
čiau laikraščius, kad New 
Yorko bedarbiai užpuolė ant 
bažnyčių, įsiveržė į jas, su
trukdė šventas dievmaldys- 
tes ir norėjo savo cicilikiš- 
kas mišias laikyti. Argi tai 
ne Sodoma su Gomora, Ro
žyte? Na, pasakyk?

—Tu, mama, be melo ir 
žingsnio negali žengti. Pir
ma, bedarbiai visai neuž
puolė ant bažnyčių, antra— 
jokių socijalistiškų pamal
dų nėra 
negalėjo.

—Ką-gi tu man meluoji,] 
Rožyte? Turbūt, tie, anot 
gerbiamo Šliupo, cicilistai- 
benkartai, atėjo su bombo
mis! Kodėl gi-tat būtų pa
šaukę policiją juos išvaiky
ti?

—Turėk bent valandėlei 
kantrybės, mama, aš tau 
viską išaiškinsiu. Ar gi tu 
nežinai, kad šiandien visoj 
Amerikoj yra apie trįs mili
jonai bedarbių. Jų šeimynos 
tankiai kąsnio duonos netu
ri, o darbo nėra vilties gau
ti. Tūkstančiai žmonių ne
turi kur pernakvoti. Sa
kyk, kur jiems pasidėjus? 
Ar eiti į kalėjimus? Todėl 
žmonės, pritrūkę kantry
bės, eina į bažnyčias. Kodėl 
bažnyčių mūrai turi būti 
tušti ? Gi Kristus patsai pa
sakė, kad prie jo ateitų visi 
pavargusieji, o jisai sura
minsiąs juos. * Taigi, dalis 
New Yorko bedarbių ir nu
tarė eiti į bažnyčias, bet 
vieton suraminimo, gavo bi-1 
zūnų. Seniau, mama, Kris
tus išvijo kančium iš bažny
čios sukčius ir pirklius, o 
šiandien viskas virto kitaip. 
Šiandien — tenais nėra jau 
pastogės išbadėjusiems žmo- 
neliams. Pasakyk, mamy
te, ar-gi tai gražu?

—Po balų, Rožyte, tai tu 
mane ėmei ir sukritikavai! 
Ogi išties... Kristus sakė, 
jog šelps varguolius. Bet 
visgi, Rožyte, kodėl turėjo 
pribūti policija? Veikiausia, 
jie bus norėję išgriauti baž
nyčias?

—Oi, mama, mama! Argi 
tu dar nežinai, kad policija 
visuomet ateina ant turčiaus 
pašaukimo. Taip ir čionais. 
Ir ramiausį vargdienį, ir 
ramiausį streikierį sodina 
šiandien kalėjiman. Žiūrėk, 
ir žilagalvę senelę Jones, 
mainierių vadovę, jau keli 
mėnesiai nepaleidžia iš ka
lėjimo.

—Bet, Rožyte, tegul jau 
šį sykį bus tavo tiesa. Bet 
visgi aš tave sukirsiu nors 
ant pabaigos. Gi Anglijos 

os moterįs su.-

mama,

tai jie ir laikyti

Iš Chicagos.
“Laisvei” rašoma:
Pas mus dabar darbinin

kų judėjimas daug ko tikisi 
nuo būsiančio savaitraščio 
“Naujienų”. (Jau išėjo. 
Red.) Prie bendrovės dau
giausia darbininkai priklau
so, bent skaitant ypatomis. 
Dėlto socijalistai dabar lau
kia didžiojo darbo pradžios.

Girdėjau, kad tūli tauti
ninkų egzemplioriai prie mi
nėtos bendrovės pradeda 
gretinties, bet socijalistai 
neprileidžia. Pakol kas soci
jalistai turi savo didelę dau
gumą. ♦ * *

Naujas “didvyris” 
Chicagoje.

Paskutiniu laiku Chica
go j prasidėjo apsireikšti 
garsus “artistas ir dakta
ras” — B. Montvidas, žino
mo A. Antonovo brolis. Jis 
žmogutis valkiojasi po sta
bas, renka prenumeratą sa
vo “Galvočiui”, giriasi esąs 
“artistu” (moka dešras kim
šti) ir... stebuklingu dakta
ru. Neperseniai atsilankė 
pas Šlajų (1607 Wabansia 
avė.) ir užtiko dvi sergan
čias mergaites. “Galvo
čiaus” tėvas tuojaus pasisa
kė esąs dideliu daktaru, bai
gusiu “augščiausius moks
lus” ir darančiu operacijas 
(blakėms — koresp.) Tam
sus žmoneliai jam patikėjo. 
Montvidas paliko savo “Gal
vočių”, davė “vaistų, pada
rė “operaciją” (mergaites 
šašus ant rankos nupjaus
tė), išlupo kelis dolerius ir 
išsinešė. Pasisakė važiuo
siąs į Philadelphiją “milio- 
nieriui” operaciją daryti. 
Lai skaitytojai nuo to “dak
taro” apsisaugoja. Jis pa
našus į nigerį, daug kalba, 
giriasi ir visiems “Galvočių” 
siūlo. Aš nieko neturiu prieš 
“Galvočių”, bet panašios 
“operacijos”, tai perdaug 
žemos ir labai, labai peikti- 
tinos; jos reikalauja su
stabdymo. .A J. K.

Hoosick Falls, N. Y. lė ir Grikštas. Bet pastara- 
“Laisvės” agitacija su- sis, tai tegul jį kvaraba, kiek 

tverti soc. kuopą Hoosick jis juoko pridirbo. Bet tie 
Falls atnešė vaisius. juokai turėtų būti prasahn-

Štai drg. Jaunas Kazokas ti, nes jie gana daug veikia 
praneša, kad 7 kovo Hoosick ant nesusipratusios pubh- 
Falls bus pirmos prakalbos k°s. las žmogus prikalbėjo 
darbininkiškoj dvasioj. Vis- visokių niekniekių, nesvarių 
ką rengia LSS. XIII rajonas, uzmėtinėjimų socijalistams, 
Kalbės A. Baltrūnas ir A. apie kuriuos nei mažiausios 
Vasnelis. Pradžia 7:30 vai. nuovokos neturi. Nors jis 
vakare Vlsal nieko nežino, bet vapa-

J. Rudaitis suteikia sve- Uoja ir dar stebėtina, kad jis 
tainę veltui. Už tai jam šir- gauna savo šalininkų. Nes 
dingai ačiū. an_t S1° susirinkimo, kada jis

Taigi, lietuviai, būtinai d°, ant “Laisvės”, “Kelei-
atsilankykite ant prakalbu, vio ir Kovos’, tai žmonės 

_ i plojo rankomis.
Binghamton, N. Y. Nagi jūs plojikai, Grikšto 

Bendrovė statymui tau- pasekėjai, neatmenat, kaip 
tiško namo jau turi pinigų jus reme socijalistai per sa- 
apie$1400. Jau padaryta ,v0 lalkl:asclus- Ęagmo au- 
namo pienas ir greitu laiku kaut visuomenę ir per juos 
manoma tarties šų kontrak- U"S gavote daug aukų strei- 
torium apie statymą namo. . Koai.’ n. ._ •

“Keleivyje” buvo rašyta, šiandien jus kartu nm- 
būk pora bendrovės narių hmate^savo pnetehus. Taip 
priklauso tik dėl gešefto. ne&razu- . -p -r- 
Mat, dviems nariams buvo Emilija,
atmokėta už sugaištą laiką, 
kada jie rinko aukas dėl na- N. S. Pittsburgh, Pa. 
mo ir tas pasirodė gešeftu. T • .. - „.„u
Koks gali būti gešeftas, jei- Damatvt žinelių darbi 
gu visi nariai pripažino ver- ninkiškuofe laikraščiuose 
j 1 — i* v 1 L o I I HI liAlolx LIUdU IcLIIyI cloCl LlUbv.E Siu sPiį8~iite"či“' * 

'turiu atitaisyti 
Ii n-iSvtioi duo nas ko kelias kIaidas- R°sas Clay i pamisiyti, jog daromas ko p t c d ir šiandien gy. 
kis geseftas, kurio tarp T • > • - • M
bendrovės narių visai nėra. PS J g J

Patartina binghamtonie- T' ’ .. .
čiams remti ta darbą antLT.un_as,, J_aso
kiek kas išgali, nes ant kiek Lysvėje , kad Liet Sūnų 
męs remsime tą darbą, ant JL’augTjoj pradeda pestis. As 
tiek greit susilauksime savo buip-pat esu tos draugijos 
namo, kuris taip visiems y- naĮYs ir tuom laiku buvau 
ra reikalingas. ant mitingo, bet nemačiau,

LSS. kuopa šiemet yra ap- <as vnors pestūsi. Tik 
silpusi finansiškai ir truputį .° 17]azas triukšmas, bet 
nariais. Per praeitus metus pai tokie jau dyvai, ka- 
nauju nepriaugo, bet keliais Edraugų yra netoli tri- 
susimažino. Susirinkimai sjmtų ir visi jie protokolą 
prastai vedami. Daugiausia Prieme-
kiekvienas nori būti gudres- Ponas S., būdamas drau- 
niu ir sukritikuoti kitą. gystės_ namo gaspadorium, 

Reikėtų prakalbos sureng- padarė klaidą (neminėsiu 
ti, bet stokai pinigų esant, kokią). .Draugystė atrado 
vis laukiama geresnių laikų. M kaltu ir prašė atitaisyti, 

8 d. vasario kuopa turėjo he t S. gynėsi esąs nekaltas, 
koncertą. Buvo eilė dėklą- Kada draugystė laikė balių, 
macijų, dialogų, dainų, Dž. tai muzikantai vartojo drg. 
Bambos spyčius ir Karpovi- L. S. pianą, betgi nors pia- 
čiaus komedija “Du ir dvi”. aas stovi svetainėje metus 
Viskas atlikta neblogiausia, už dyką, jisai pareikalavo 4 
Nors būtu galima šį-ta pa- dol. Tuomet draugija ant 
stebėti lošėjams, betgi at- susirinkimo paliepė išsivež- 
leistina tuomi, kad nėra kam ti pianą. Tas dalykas buvo 
pamokinti. paliktas ant board direkto-

Pasibaigus programui dar rankų. Direktoriai davė 
drg. J. Bučinskas pasakė 48 valandas laiko, bet jis ne
trumpą prakalbą, pamipėji-1 atsiėmė. Tuomet pianas pa- 
mui kruvinojo nedėldienio.

Paskui dar kalbėjo kokis 
tai svečias, bet ką jis norėjo 
pasakyti, tai turbūt nei pats 

i nežino. Iš publikos užklaus
ta jo, ar senovėje žmones 
buvo gudresni ar dabar, tai 

I“kalbėtojas” atsakė: 6 tūks
tančiai metų atgal žmonės 
buvo gudresni, negu dabar”. 
Gaila, kad toks “mokslin
čius” mpsų laikuose gyvena, 
jam tiktų gyventi 6 tūkstan
čiai metų atgal. Pirminin
ko kaltė, kad leido nežino
ma svečią kalbėti.

Publikos buvo susirinkę 
apie 100 ypatų. Tik progra- 

' mas buvo pertrumpas, nes

Prilipo ožys galą liepto.
Baltimore, Md. Gavome 

bent kelis pranešimus, jog 
L. Grikštas su Geležėle jau 
prilipo galą liepto.

Išsykio, kai pasirodė L. 
Grikštas, buvo manyta, kad 
tai “gabus oratorius”. Tik 
14 LSS. kuopos nariai per
prato, kas tai per paukštu
kas. Dabar jau baltimorie- 
čiai - socijalistai pergalėjo 
tamsuolių abazą.

J. Titnaginskis rašo:
lid. vas. IWW. unijos II _ 

skyriaus (antro) susirinki- zmonKes, da\ klaW-
I me nutarta išnešti protesto ^ies’ Paskutine pi akalba 
rezoliuciją prieš Grikštą ir c aV^ar?ai ^ePa^iko.> . 
Geležėlę, kad juodu liautųsi n Ant 21 d. vasario Liet, 
savo prakalbose šmeižę so- ^kterų_ draugyste rengia 
cijalistus ir kitus, jiems ne- r, - <<T v. ,. „ 
patinkamus žmones. drama Jono Širdis . _

L. G-tas pastaruoju laiku ' Buolio hunus,
pradėjo jau visus šmeižti, _ _ _ . _
net Hayvyoodą, Rabinavi- * hiladelphia, Pa.
čiutę, Goldman ir kitus. Vasario 7 d. LSS. 1 kuopa

Tasai L. G., prabuvęs čia 9 vaidino čia Levo Tolstojaus 
dienas ir betvarkę sukėlęs, | dramą “Patamsio Galybė”, 
paėmė į $60.00, 
pragyvenimo ir kelionės lė-1 
šų ir išvažiavo kitur košės 
virti. Buvo prašyta, kad1 
bent kiek nusileistų, tai ne
nori nei šnekėti.

Šalin su tokiais agitato
riais ! Jie tik betvarkę suke
lia. Pertai ir nutarta visuo
menei pranešti, kad apsisaur 
gotų nuo tokių gaivalų ir ne
įsileistų į savo tarpą.

Męs patįs, darbininkai, 
turime daugiau žiūrėti uni
jos reikalų. Nevien mokė
kime mėnesines duokles, bet 

; lankykimės ir ant mitingų, 
i svarstykime savo reikalus, 
i Tuomet visokie bepročiai 

.negalės sukelti ermiderio.

Chicago, Ill.
Vasario 9 d. LSS. VIII ra

jonas parengė prakalbas. 
Kalbėtojom buvo drg. J. 
Perkūnas. Kalbėjo apie tai, 
kas buvo ir kaip dabar vis
kas yra sutvarkyta. Davė 
daug gerų patarimų mergi
noms ir girtuokliams. Pub
lika pritarė rankų plojimu.

Po prakalbų padainavo 
kelias dainas 81 kuopos cho
ras.

Ant užklausymų kalbėto
jas labai puikiai atsakė. 
Žmonių buvo taip daug, jog 
vos sutilpo į svetanę.

Aukų surinkta $7.19.

Mahanoy, City, Pa.
Mūsų kunigas labai pra

dėjo darbuotis dėl socijalis- 
tų. Jau antras nedėldienis, 
kad drožia, tai drožia pa
mokslus prieš bedievius.

1 d. vasario padarė kolek- 
tą, bet, turbūt, visai mažai 
sukolektavo, kad paskui vi
sokiais žodžiais pradėjo plū
sti žmones. “Jūs, sako jis, so
cijalistai, kam jūs suėjot į 
dievo namus?”

Šitokie plūdimai tiktai su
agituoja žmones daugiau 
prie apšvietos.

Boenos Aires, Argentina.
Vietiniai lietuviai šiek- 

tiek kruta. Centru yra drau
gija “Diegas”, kurios pa
kraipa, maždaug pirmeiviš
ka. Skaityklon gaunami vi
si laikraščiai ir, kai-kurie 
“Diego” nariai uoliai seka 
visą gyvenimą lietuvių vi
suomenės.

Šiuom laiku mokinasi loš
ti Vydūno “Ne sau žmonės.”

Reikia* linkėti geriausio 
pasisekimo draugijai.

N—is.

Indiana Harbor, Ind.
8 d. vasario, 2 vai. po pie

tų čia atsibuvo didelės pra
kalbos, kurias parengė LSS. 
201 kuopa su tikslu sutverti 
naują kuopą. Kalbėtojai 
buvo iš Valparaiso, Ind.

Pirmas kalbėjo drg. Vit
kauskas, aiškiai ir supran
tamai nupiešdamas visą dar
bo žmonių padėjimą. Ant
ras kalbėjo F. Kučinskas, 
kuris padarė gražius palygi
nimus tarpe vargšo darbi
ninko ir turčiaus kapitalis
to.

Jų kalbos neliko be pasek
mių. Susitvėrė nauja kuopa 
iš 7 narių. Aukų lėšoms pa
dengti surinkta $2.30.

Vėliaus tą pačią dieną bu
vo prakalbos E. Chicago, 
Ind. Atsilankė ir tie patįs 
kalbėtojai. Publikos prisi
rinko Jaibai daug. Pagirti 
reikia moterįs ir merginos, 
kurios taip-pat skaitlingai 

į atsilankė.
Prie kuopos prisirašė 6

ginimo visokių vaisių ir dar
žovių. Abelnai, viskas gali
ma augint šiame krašte, kas 
tik auga mūsų tėvynėje.

Gėlės laukuose žydi per 
rundinus metus. Žolė šiame 
laike taip jau žaliuoja, kaip 
ir gegužės mėnesyje. Gyvu
liams, kurie yra nenaudoja
mi,visai nereikia pašaro. 
Žemė yra labai derlinga, nes 
dar nedaug teišnaudota.

Knygų apžvalga.
“Gyvenimo Banga” (Ka

pitalisto gyvenimas ir mir
tis). Parašė ir išleido Senas 
Vincas. Philadelphia, Pa. 
1913 metais. Kaina 15 c. 
Spauda “Kovos”.

Senam Vincui sekasi rašy
ti gražius vaizdelius ir jisai 
tarpe plačiosios mūsų publi
kos pasidarė sau vardą. Jo 
vaizdelių, monologų, eilių ir 
tt. labai dažnai galima ma
tyti “Kovoj” ir “Laisvėj”.

Drąsiai galima sakyt, jog 
daugumos Seno Vinco vei
kalėlių turinys grynai agita- 
tyviškas. Lūpomis veikian
čiųjų ypatų, dažniausia pat
sai autorius kalba ir todėl 
publika taip gerai Seną Vin
cą ir supranta.

Vienok, ko stoka Seno 
Vinco vaizdeliuose (čia apie 
visus jo veikalėlius kalba
ma), tai gryno dailės atjau
timo. Autoriui reikia daug 
daugiau studijuoti jo piešia
mus typus. Tuomet, rasit, 
nebūtų taip agitatyviška — 
bet užtat būtų daug giliau, 
daug naturališkiau.

Kas man patiko, tai “Gy
vas Grabe” — grynai foto- 
grafiškas vaizdelis, prime
nąs Žemaitės vaizdelius. Su
prantama, Žemaitės kalba 
daug puikesnė, negu Seno 
Vinco, bet Žemaitė randasi 
visai kitokiose gyvenimo 
aplinkybėse.

Senas Vincas savamoks
lis. Todėl, męs ypač galime 
juo džiaugties, bet tai dar 
nereiškia, kad męs turėtume 
atsisakyti nuo kritiko žvilg
snio į jo veikalėlius. Geriau 
pažinti dvasią mūsų kalbos, 
daugiau įsigilinti į dailės da
lykus, geriau pažinti litera
tūrą ir atsišalinti nuo per
daug didelio agitatyvišku- 
mo... ve ką galima reko
menduoti Senam Vincui.

L—tis.

Juokų kąsneliai.

kulas matėte mūsų geradėju 
kur bėgant? Jeigu pamaty-į 
site, tai sulaikykite ir atim-| 
kite mūsų konstituciją.

~ Tikimės, kad sprevedly-1 
vas Orakulas duos mums- 
patarim — laukti Grikšto, • 
ar apleisti svetainę ?

Lašakė. ’
Atsakymas. Orakulas an

dai susidūrė su Grikštu: jis 
bėgo į Washingtoną pas Wil- 
soną ant paludienių, o Ora
kulas su patarimais į “Lais
vės” redakciją ir taip smar
kiai susidūrėme, kad Grikš
to krūtinė ekspliodavo, plau
čiai iššoko ir kuomet buvo 
pilni šilto oro (nes jis išsižio
jęs bėgo), tai pradėjo kilti 
augštyn ir nešti Grikšto lie
kanas. Nors Orakulas il
gai laikė jį už kojos, bet kur ■ 
tau... būtų ir Orakulą išne
šęs. Tik, tik spėjau palėkti 
— tiek ir mačiau. Iškilo ir 
dingo. Aną vakarą girdė
jau Grikšto prakalbą nuo 
mėnulio, rodosi, kalbėjo apie 
šios žemės žmones, taipgi 
girdėjosi trukšmingas delnų 
plojimas.

Patariu jums nelaukti 
Grikšto. Išsirinkite* valdy
bą, išdirbkite konstituciją, 
gaukite čarterį ir pradėkite 
kimšti dešras, raugyti ko
pūstus bei agurkus. Nešto- ■ 
vėkite išsižioję.

Orakulo atsakymai.
Jaunamartei. Orakulas 

nebuvo Izaoku ir negimdė 
Jokūbo. Taigi, apie tuos 
dalykus nežino.

Senmergei. Patartume iš
simaudyti šaltam vandeny
je, o po tam rūpinties apie 
apsivedimą.

Vaikinui. Orakulas ne 
moteris ir nežino, kuri vieta 
pas moterį jautresnė meilė
je. 9999.

duota apsaugai.
Teisme, kaip man rodosi, 

nei viena pusė neišlošė. 
Kaslink mūsų jaunuome

nės, tai gana liūdnos naujie
nos. Nors rastųsi žmonių 
pamokytų ir galėtų gražių 
darbų atlikti, betgi didelė 
dauguma snaudžia. 
Nors ir yra pora tuzinų lie

tuvaičių, bet stebėtina, kad 
nėra pirmeiviškų ir veiklių. 
Dauguma nieko daugiau ne
žino, kaip tik bažnyčią, dirb
tuvę ir šokius. Yra ir tokių, 
kurios myli bonkutes. Tei

galima merginą kaltint, nes nauJ! nariai. Lesoms taip- kėgo atnešt konstituciją ir 
ir mūsų vaikinai nebunda iš Pa^ surinkta $2.40. . čarterį, na, ir dingo, kaip
letargiško miego. Meistų Tamosėhs. “Titanikas” jūrėse.

Laikas jair būtų mūsų jau- ------------- Dabar^ męs jau antras
nimui pabusti ir sukrusti Anie Oregono valstiją. mėnuo išsižioję laukiame, _o 
prie apšvietos darbo. Tz .. i Grikšto nei balso. Dairomės

. Tat aš kviečiu mūsų jau- Kuomet tilpo mano korės- į šonus, linguojam galvom, 
teatrą. Bus lošiama Vargšo • • voikimn- rpno-ld pondencijos Laisvėje apie trepsim kojom, trinam ran-a™™ «t— I mmą pm wrnmo^iengin- Oregono valstij% aš gavau kas‘ h. Iaul'iaine konstituci-

praleiskime liuesas valandas aPj<: 200 lai.šklJ s« įvairiais jos. Gal viso-galingas Orą- 
užklausimais. Man sunku _______ ________________

_ atsakyti kiekvienam is ra- 
_ šiušiųjų ypatiškai. Todėl at- 

So. Omaha, Nebr. sakysiu per “Laisvę”, nes 
Čia kilo sumanymas ap- manau, jog ir plačiaiyisuo- 

vaikščioti 10 metų sukaktu- menei tas dalykas rūpės.. 
ves nuo atgavimo spaudos Oregono valstiją galima 
Lietuvoje. Kviečiama prie | padalinti į dvi dali: — rytinę 

ir vakarinę. Rytinė atskir
ta nuo vakarinės kalnais, 
kurie vadinasi “Cascade”.

Vakarinė dalis prieina 
prie Ramaus vandenyno. Šil
tos Pacifiko bangos daro di
delę įtekmę ant klimato. Šil
ti vėjai, pūsdami nuo okea
no, susimaišo su sausžemio 
vėjais ir, žiemos laiku snie
gą paverčia lietumi. Užtat 

( , labai mažai sniego teišpuola
Daugelis žmonių tuomi šiame kimšte. Vasaros gi 

pasipiktino. \Dainavo “Lais- laiku nęį*a taip karšta, nes 
vės” choras Jis Cambridge’- girios' priduoda drėgnumo.

1 vasaros laike yra užtekti- 
lietaus dėl au-

neskaitant | Lošimas visai nenusisekė, 
nes lošėjai, matyt, nesupra

to paties veikalo. Vietoj . . _
tragiškumo, daugiau buvo 11° darbo visos draugystės, 
matyt komizmo.

Geriausia pasisekė sulošti, 
tai pirmas vaizdelis. Jame 
lošė E. Dryžiūtė ir J. Gri
cius ir abudu atliko gerai; 
jiems lošiant ir publika buvo 
nustojusi kvatoti.

Pats veikalas būtų labai 
geras, jeigu jis būtų kiek ge
riau sulietuvintas ir nors 
kiek būtų geresnių lošėjų, 
nes neužsimoka daryti iš 
dramos komediją.

Ant rytojaus IWW. vieti
nio kriaučių skyriaus buvo 
prakalbos. Kalbėjo Geležė-

Kaip tas viskas pavyks su
rengti, manau savo laiku 
pranešti visuomenei.

Krivų Krivaitis.

Montello, Mass.
Vasario 7 d. SLA. 17 kuo

pa parengė buklių. Nors ant 
plakatų buvo garsintos ir 
prakalbos, bęt jų nebuvo.

ves” choras jis Cambridge 
iaus, kuriam * 
kė. Gražiai!

ORAKULO PATARIMAI.
Klausimas. Viso-galingas 

Orakule! Matydamas, jog 
vis tankiau gazietoje, kurią 
vadina “Laisve”, duodate la
bai šventablyvus patarimus, 
todėl, nužemintai prašau 
duoti ir mums patarimą. 
Demičius štai koks:

Gruodžio 21 d. Detroito 
lietuvius L. Grikštas jkorpo- 
ravo (Turbūt sutverė koo
peraciją? Orak.) ant daug 
tūkstančių dolerių ir, pali
kęs 53 asabas salėje, pats iš-

TEATRAS ir DAINOS
“AIDO” CHORAS stato ant scenos 

vieno veiksmo juokingą perstatymą 

“ŽYDAS STATINĖJE
Subatoj, 7 d. Kovo (Ml.
Tautiško Namo 'svetainėje, 
Grand st., Brooklyn, N. Y. x., 
8 vai. vakare. Įžanga 25c. ypatai.

Eidami ant viršminėto teatro susivar- 
žykit gerai pilvus, kad netrūkty iŠ juo- 
ky. nes tai yra juokingiausias perstaty
mas, kokio dar Brooklyne nebuvo. Po 
perstatymo bus dainos L. Gimnastikos 
Kliubo. Vyry Choras ir “Aidas” Cho
rai vedami L. Eremino. Taipgi bus 6ę- ■ 
kiai.

Gerbiamieji Viengenčiai: Męs aidie- 
čiai visuomet buvom prielankys drau
gystėms ir kuopoms linksmint ant jys 
parengty vakarėliy, taigi męs pasitikim 
kad musy publika mus atjaus, atsilan
kys ant mus vakarėlio.

UžkvieČią “Aido” Choras.

Montello Lietuviams.
Pranešu vietiniams ir apielinkiv lie

tuviams, kad aš uždėjau didžiausią Če- 
veryky krautuvę Tautiškam Name, ko
kios dar nebuvo Montelloj. Mano krau
tuvėj galite gauti gerus čeverykus vy
rams, taipgi ir kaliošius (robuj) užlai
kau. Apart to, galit pas mane gauti 
geriausius marškinius, kalnierius ir 
kaklaraiščius. Mano tavoras gvaran- 
tuotas. Tikiuos, kad lietuviai palaikys 
mane. . .

ANDRIUS GOUIS,
668 N. Main St., Montello, Mass.

o

o

Telephone So. Boston. 845 M J

DR. F. MATULA1TS |
495 Broadway jf

SO. BOSTON, MASS, g
Valandos: •?

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare, jf
Nedėliomis iki 3 vai. po piet. <

NIHILISTAI

Kviečia L. S. S. 60 kuopa

arba užmušimas caro Aleksandro antrojo.
Tai vienas iš ideališkiausiy teatry lietuviškoje kalboje. Jame at

vaizdinta visas revoliucijonieriy pasišventimas už Šventą idėją ir jy kovą 
su despotizmu. Čia aiškiai nupiešta visai skurdas ir vargas žmoniy, de- 
juojančiy po letena despotizmo ir kaip liko nužudytas pats caras Alek
sandras II.
Tą įspūdingą veikalą perstato L. S. S. 60 kuo

pa So. Bostone
Subatoje, 7 d. Kovo=March 1914 m.

DUDLEY STR. OPERA HOUSE
113 Dudley Street, Boston, Mass.
Salė atsidarys 6:30. Perstatymas prasidės 8 vai. vak.

Atsilankykite, o užtikriname, jog busite užganė* 
dinti
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Lietuvių Tautiškam Name

SPAUSTUVE LAIVAKORČIŲ

Naujos Mados
GRAMAFONAI

VICTOR MAŠINOS
Neunušit geresnės progos, kaip dabar atiduodu

$15 vertės mašiną atiduoda tik už $13

VETINESZINIOS.
Brooklyno ir apygardų 

lietuviams.
Perkėlę “Laisvę” į Brook

lyn*, esame pasiryžę už vis 
labiausia tarnauti vietos 
ęrogresyviškai visuomenei, 

ikimės, kad vietos visuo
menė rems mus laikraštinia
me darbe.

Męs remsime darbininkų 
judėjimą, apsireiškiantį soc. 
organizacijų ir unijų veiki
me. Remsime pašelpines, 
apšvietos, pramogos ir teat
ro bei dainų draugijas. Rem
sime ateivių globojimo su
manymus.

Juo daugiau žinių prista
tys mums musų reporteriai 
— jų vietinis gyvenimas bus 
plačiau nušviestas.

Vietines žinias daugiausia 
talpinsime ant ketvirto pus
lapio, nors daug svarbesnių
jų vietos žinių skaitytojai 
ras ir ant pirmo puslapio.

Tatgi į darbą!

sės. Prakalbas parengė I 
LSS. 19 kp. 1

Mūsų gi kaimynka tyli už
sičiaupus, rodos, žvirblį bur
noje turėdama ir apie minė
tas prakalbas anei krukt.

Vat, jeigu Varnagiris būt 
parengęs... A. B. C.

Prelekcijos.
Keturios susivienijusios 

draugijos (LSS. 19 kp., Liet. 
Moterų Prog. Sus. 1-ma kuo
pa, Lietuvių Apšvietos dr-tė 
ir Lietuvių Kelionei pašel
pos draugystė) rengia visą 
eilę prelekcijų tautiškame 
name.

8 d. kovo J. Naudžius skai
tys “Kritiką Anarchizmo” 
(pradžia lygiai 2 vai. po pie- 
tų).

15 d. kovo J. Yukelis skai
tys: “Karės, kam jos reika
lingos, kam ne?”.

Apie kitas prelekcijas pa
skelbsime vėliau. Be prelek
cijų bus daug puikiausių pa- 
marginimų. Galėsit juoktis, 
pilvus susiėmę. Ateikite pa
tįs ir kitus atsiveskite.

L-tis.

Neužmirškite, kad 9 d. ko
vo (panedėlį) 8 vai. vakare 
tautiškame name bus susi
rinkimas Moksleivių Pasko
los Ratelio.

Kiekvienas privalo šelpti 
. ius — taigi būtinai 

ate susirinkiman.

Lietuvių Immigrantų Šel
pimo draugija paskutiniame 
savo seime apsirinko “Lais
vę” savo organu. Todėl atei
vių šelpimo reikalai bus pla
čiausia gvildenami “Lais
vėj”.

Gegužine šventė.
27 d. vas. atsibuvo draugi- 

!ų atstovų konferencija dė- 
ei surengimo parodos ant 1 

d. gegužio. Dalyvavo dele
gatai: nuo Siuvėjų Unijos 
54 skyriaus, Prosy tojų Uni
jos 58 skyriaus, Lietuvių Pi
liečių kliubo, Šv. Jono, Šv. 
Kazimiero, Šv. Juozapo, Ke
lionės Pašelpos, Šv. Jurgio 
draugijų, Aido ir Scenos 
Mylėtojų chorų, Lietuvių 
Apšvietos ir Laisvės draugi
jų ir LSS. 19 ir 20 kuopų.

Taigi, dalyvavo 14 draugi
jų atstovų, nors buvo už
kviesta 43 draugijos.,

Nutarta apvaikščiot die
nos laike, o programo išpil
dymas įvyks vakare. Iškaš- 
čiai nutarta padengt pro- 
porcijonališkai nuo dr-jų na
rių skaičiaus, nors tasai 
klausimas eis dar draugijų 
apsvarstymui.

Nedalyvaujančios draugi
jos nutarta antru sykiu 
kviesti.

Pažymėti jau ir kalbėto
jai. Antra konferencija nu
tarta šaukti 27 kovo.

4 d. kovo 7:30 vak. tautiš
kame name atsibus mitingas 
Šv. Jurgio draugijos. Na
riai malonės atsilankyti.

Konferencija Sąryšio liet, 
draugijų įgaliavo tris ypa- 
tas, kurioms pavesta ištirti 
“V. Liet.” leidėjo Paukščio 
dalykus. Apie tuos dalykus 
“Laisvės” viename iš arty- 
miausių N N. bus daugiau 
pranešta.

Va*. 20 d. tautiško namo 
atsibuvo protesto

Vas. 14 š. m. ir brooklynie- 
čiai turėjo progą pamatyt 
operetę “Užburtą Kuni
gaikštį”. Veikalas, kaip vei
kalas, muzika, kaip muzika, 
bet gerbiamosios publikos 
mažai buvo. Neužinteresa- 
vo nei Shenandoah’riaus ir 
Bostono artistai. Svetimų
jų artistų, negalima peikt, 
o girt nei tiek; roles atliko, 
kaip pas lietuvius yra sako
ma, — vidutiniškai, bet bu
vo galima geriau atlikt.

Garbės užmokestį aplaikė 
veik visi artistai.

Minėtas vakaras buvo su
rengtas Scenos Mylėtojų 
Choro; užtai ir garbės bu
kietas priklauso minėtam 
chorui.

Minėtas choras darbuoja
si: statė “Šienapjūtę”, “Bi
rutę”, “Kaminakrėtį ir Ma
lūnininką”, bet vis be pa
sekmių. Kaip girdisi iš ša
lies, tai iš vedėjo kišeniaus 
neišlips. Kodėl tokį nepasi
sekimą sutinka, sunku at
spėt. Bene tik bus žymiau
sia priežastis tai nedalyvavi
mas ir nepalinksminimas 
publikos kitų organizacijų 
parengtuose vakaruose.

t Saulius.

Lietuvių Kelionei Pašel- 
pos draugija (2 kuopa) pa
rengė Central Brooklyne 
puikų vakarą. Buvo daug 
monologų ir deklamacijų.

Dalyvavusieji puikiai atli
ko savo roles.

G. Klebonas.

Šiuomi laiku New Yorke 
atsibūna konferencija ištiri- 
mui klausimo apie bedarbes.

Brooklyne gyvuoja kliu
bas vardu “Poleriška Meš
ka”, kurio nariai... maudosi 
žiemos metu.

Neseniai 40 to kliubo na
rių maudėsi lediniam vande
ny. Plaukiojančios lytjs su
žeidė vieno kliubiečio koją.

Pereitą nedėldienį “Liet. 
Gimnastikos kliubo” rūmuo
se atsibuvo draugiškas va
karas, būtent paminėjimas 
persikėlimo naujon vieton. 
Dabar kliubas užima visą 
namą po N. 375 So. 1st str. 
ta'rpe Hooper ir Keap sts. 
Namas randasi gana pato
gioj ir parankioj lietuviams

Vakarėlis buvo gana link
smą^. Svečiai jautėsi sma
giai. Įspūdinga buvo klau- 
syties čia dainuojančio būre
lio, susidedančio iš Amerikoj 
augusio ir neseniai į šią šalį 
atvykusio jaunimo.

Dainuota seniausios
naujausios mūsų dainos. 
Linksma matyti, kad jauni
mas linksminasi dabar daug, 
gražiau, negu prieš kelis me
tus.

Ant žemutinių grindų at
sibuvo šokiai su tautiškais 
žaidimais. F. Pijus.

ir

DIDELĖ SĄKROVA
Visokiu lietuvišky,polsky ir rusyknygy, 
laiškams popiery, tikry trejanky,geriau
siu britvy, puiky biznieriams kalendo- 
riy, laikrodeliy, retežėliu, žiedy, spilky 
ir kity auksiniu daikty. Reikalingi agen
tai. Knj gu kataliogą siunčiam gavus 
už 2c. štampą. (M-08 8)

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

ANT PARDAVIMO
Pajieškau kostumieriŲ barberiŲ ir no

riu parduoti savo barzdaskutyklą. Kas 
norėtumėte pirkti, tai pasiskubinkite, 
nes labai gera proga. Biznis išdirbtas 
r labai geroj vietoj. Pinigu ant nedė

lios padaro po 70 ir 80 doleriy. Yra 8 
skutami krėslai ir vienas bolinis stalas. 
Barberiai gali gerai išmokti Holesna 
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.

Jeigu atsirasty geras pusininfas, mel
džiu tuojaus atsišaukti.

D. GALINIS
224 Broadway, So. Boston, Mass.

jiaaitertMiliiliiiihiii i niMMmti Ii iri

Ateik pirkti vyriškų 
aprėdalų, k. t. skrybėlių, 
marškinių, kalnierių ir 
t. t. Pas mane tavoras 
geras ir kainos pigios.

K. LIUTKUS
131 Grand St., 

BROOKLYN, N. Y.
(Arti Berry St.)

Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.
Čenstakavo .Klioštoriaus Slaptybes 

arba kruvini Domazo Macocho dar
bai. Su paveikslais...................15c.

JĖZAUS DRAUGIJA arba jezuji- 
tai ...................................... 10c.

LIAUDIES DAINOS 15c.
MOKSLAS .RANKŽINYSTĖS arba 

kaip pažinti žmogaus praeitį ir at
eitį............................................... 15c.

LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 15c. 
VADOVAS Keliaujantiems į Ameriką 

ir iškeliaujantiems ..........  15c.
PASLAPTIS. Puikių dialogų ir mo

nologų rinkinys...........................15c.

REVOLIUCIJOS ATBALSIAI. Dai
lus apsakimėlis iš revoliucijos lai

kų................................................. 15c.

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

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

’arduodu laivakortes ir siunčiu pinigus. 
Jeigu kas neturi užtektinai pinigu iš
pirkti laivakortę, tai aš duodu ant iš- 
mokesčio. Padarau antspaudas (pečė- 
tis) kuopoms L. S. S. ir S. L. A. ir vi
sokioms draugijoms. Taipgi kas pri- 
siys sidabrinį dešimtuką ir 3 markes po 
2c., tam prisiusiu 4 knygeles įvairaus 
turinio.

W. J. F»UTKON
664 No. Main St., Montello, Mass.

SANATORIUM[ 
Dr. Ignotas Stankus 

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

savo locną ligoubutj.
Gydo visokias Ilgas vyro, mo
terų, ir vaiku Ir daro operacijas

Dr. Ignotas Stankus, po užbaigimui regulia- 
riško daktariško mokslo steitaviškame India
nos Universitete, po apturėjimui dip* 
lomos, važiavo mokintis į New York 
Post Graduate Medical School 
and Hospital kurie yra net didžiausia 
medicinos mokslaine visoje pasaulėje. Čion speci- 
ališkai mokinosi daryti visokias Operacijas 
*r gydyti pavojln/<as ir užkrečia
mas ligas Tcipgi Ignotas Stankus buvo mies- 
tavu daktaru mieste Indianapolis, Ind., kur prak- 
tikavojos dienomis ir naktimis po hospitaliq dis- 
pensares. Dabar jau kelintas metas kaip daktaras 
Ignotas Stankus užsidėjo savo locną llpjon- 
l>llt Į ant puikiausios gatvės Philadelphijoje po 
numeriu: 1 H) H. Broad St., Phila
delphia, 
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IR GERIAUSIA API l|« K A

LIETUVIŠKA *** *

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai J.io‘ 
vos ar Amerikos daktnry. i vie
natinė lietuviška aptiek;- : -ue ir 
Massachusetts valstij ».yduolių 
galit gaut.kokiostik p.v.aulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiysia per cxpresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st. 

/ HO. lAOaTO.N. MASS.

Ti lei.-lione So. Boston 21014 ir 21013.

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

MEILĖS KARŠTLIGĖ”

KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” • • • • 50c.

GIEDROS KALENDORIUS.” 15c.

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

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

WILLIAM E. J. HOWARD 
Lietuvišku pavarili buvo 

Vincas T. J. Kavsliuuakas 

315 W. Broadway 
30. BOSTON, MASS.

Hamburg--American
T Didžiausia kompanijaLinija* visam pasaulyje!

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

Vienatine ir tiesioginė linija tarp

Bostono ir Hamburgo.
Laivai didžiausi ir kiekvienas su 

dubeltavais šriubais.

.20c.
Afi užlaikau Columbios gramafonuH «u lietuviš

komis dainomis, kurias išrieda laiški aražiai ir 
aiškiai. Anl abieju pusiu yra kitokia dalnelš. Re
kordai yra padaryti stipriai ir trali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.

•įeinu norite turėti gerą yramafona. tai tuojaus 
rašykit pas mane, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausiu kainą, .leigu nori mano katalio- 
iro, tui atsiuskit štampą už 2c., aš nusiustu jumis 
dideli pulku katalogą, kuriame rasit visokiu ma
šinų su trubomis ir ba trubu.

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

Kref pkites šiuo adresu:

CHARLEY GRANECKAS,
28 Essex st., Athol, Mass.
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PA1N-EXPELLER
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
be pa 'ribos kaipo akruias sudaužytas 
anl skalu. Ar kenčiate skausmus Roma* 

įtiziiio, Neuralgijos, L’žsIJaldjnio ir 1 .1, 
tada pamėginkite, pora sykiu sutepti su

PAIN E X P KL ER I U, 
Pa(OVCHCZIAI( naminiai* \A|*TAI«.

Gaunama visose aplinkose už 25 ir 50 c.
F. Ki. RICHTER & C0., 215 Pearj it. New York.

ant ant (Qiikcrlv —

ŽENYBA ir žmogulis gyvenimo siek. 16c

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

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

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

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

IGNOTAS STANKUS, M. D.
Turi daugybę pndėkavonių už išgydymą nuo 

visokių li£ų vyrų, moterų ir vaikų.
Daktaras Ignotas Stankus paraše (lakta- 

rlšką kny^ą apie džiovų, 0 neužilg* 
parašys apie visas 1 igns ir išleis po vardu Kily- 
fęa Moti id UOS. Dabartinė ta knyga yra 
labai naudinga del sergančių kaip tikrai ir 
teisingai gydytis, o sveikiems 
kaip nuo tos pavojingos lipios 
apsisaugoti. Kaina tos knygos 25c. Pi> 
nigus galima prisiųsti pačtos ženkiialiais (štampo- 
mis).'.Visuomet reik kreiptis tiesiog j Daktll TO 
Stankaus ių<onbųt| ant šito adriso:

Dr. Stankus
1210 S. Broad St., Philadelphia, Pa.

Išsirandavoja 4 rūmai už $10.00 ant 
mėnesio, 3 rūmai už $9.00. Rūmai ant 
C st. Klauskite Janitoriaus ant 243 C 
st. 1-nio fl. 'Taipgi išsirandavoja 4 rū
mai ant 25-35 West Second st. už 
$10.50; 2 rūmai $1.25. Klauskit pas 
janitor.GYVENIMO BANGA” . . .

i naudos,

išsigydyti, ly-

(>& t 99 1815 E* Moyamensing Avė.
«■%>. O V <d PHILADELPHIA, PRINN’A.
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Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

Didžiausias
Darbininkų 
Savaitinis 
Laikraštis

Ail. Hichter & Co.
NEW YORK.PUIKI DOVANA

SU NAUJAIS METAIS, 
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia dury ti apsirgtus, taip-pat 
Ir kur greit 
glal ta knyga

“LAISVĖ,”
242 Broadway, So. Bouton. Masi*

ti “
H

Reikalaudami knygų, rašykite se
kančiu adresu:

“DAKTARAS" 
parodo, kaip 
nuo Ugn apsi
saugoti.
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tą knygą, išsigydė.

FARMOS! kvienasją apturės VISAI
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KNYGOJ "DAKTARAS” netik 
kaip ir kur nuo visokių ligij gerai 
bet taip-pat labai gražiai, kaip

ANTON KIEDIS, > 

Peacock, bake C***'**'

Pabaigusi kur c.j Womans Medical 
College, Baltinio!c, MJ.

Pasekniinxai atlieka savo darbų prie 
Klmdymo, taipgi nuteikia vi.solJau roja* ir 
pauelbą invaii lose moterų ligose.

F. Stropiene“; S.V: x
KO. BOSTON,
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L<iiV3,kortėS 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
gą.

Artesniy žinių klauskite pas:

Hamburg-American 
Line

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

Arba pas vietos agentą

r. Richter’^!
“P AI N

P A I N E X P E L E R I U 
bcr'l i ai ii(>š J um 1 uoj

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

“KOVOJ” raioma apie darbininku gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip 
prašalinti įuos.

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

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

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

Nnuj.i LietuvHka

KRAUTUVĖ
Užlaikoma, parduo

dama ir pataisomo irc- 
rianniuS J U V AMAS 
MAŠINAS, puil.iuu- 
biuB Gramafonus ir 1 i- 
tokius n, u z. ikališ k u h 
iniitrumnntus. Vui- 
kaius keričiukus, Bt.i- 
HikeliuH, visokius laik

rodžius ir tam panašius daikir.a. Ducdainę 
lakcijas ant visu muzikallšku instrumentu.

A. RAULUKA1TIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai navininkai

SO. BOSTOIN CYCLB CO.
310 Broadway, So. Boston, Muss.

Turiu ant pardavimo farmy didžiau
sioj Lietuviu Kolonijoj, km- yra 210 lie
tuviu farmeriy. Ta kolionija randasi 
Michigan Valstijoj, Lake Mason ir Ma
nistee pavietuose. Žeme randasi prie 
pat geležkeliy ir arti portavy miesty ir 
miesteliy. Turiu daug neišdirbtos že
mes ant pardavimo ir visokio didumo 
farmy; preke nuo $9 iki $25 už akerj. 
Taipgi turiu farmy su gerais ir prastes
niais budinkais, sodnais ir be sodny; 
preke jy, pagal gerumo budinky ir įtai
symai, nuo $25 iki $75 už akerį. Išpra- 
džiy reikia įmokėti suvis mažą sumų pi- 
nigy, o likusią palauksime nuo G iki 10 
mėty. Žeme yra geriausia, galima pa
sirinkti kokios tik nori: lygaus lauko su 
mažoms kalvukemis, palei upelius ir pa
lei žuvingus ežerus, oras kuosveikiau- 
sias, vanduo kuogeriausias ir lengvai 
gaunamas, Javai užauga visoki. Rašy
kit tuojau, o gausite dovanai mapą ir 
knygutę ir kitokią literatūrą, kur rasi 
aiškiai ir teisingai aprašyta apie žemę 
ir visos kolonijos padėjimą. Atvažiuo
kit tuoj, kol nepabrapgo žeme. Kaip 
pribusi ant paduoto adreso, tuoj išlipęs 
iš treino telefonuok pas mane, neš aš 
gyvenu ant farmos. Gavęs žinią, tuoj 
pribusiu su automobiliu ant dipo ar į hc- 
telį, paimsiu jus ir aprodysiu visą žemę, 
iš kurios galėsi pasirinkti pagal savo 
norą. Adresas:

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

KNYGOJ "KAKTARAS" labai daug ap
rašo apie vyrų ir motetų dorą bei morališką 
lytišką gyvenimą ir aiškiai, atvirai taip išdės- 
tinčja, jog kitoje 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 visokioiui 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 lickarstas, reikia perskaityt kny
gą ‘‘Daktaras’!, nes didelėdaugybes žmonių, 
kurie tik perskaitė

TODĖL, kad ta knyga iičl labo visuome
nės išduota
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletą štampų už 
prisiuntimą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adi esuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYK1T VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi kokį nors nesveikumą ir reika
lauji geros, teisingos pagelbos, kad trumpam 
laike galėtum išsigydyt, tai atsišaukic 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 utaniia- 

ke ir pčtnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

Važiuokite į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA

Tiesiog iš Bostono už pigiausią kainą ir 
didžiausiais laivais, ant kuriy yra ge
riausis patarnavimas. Laivai išplaukia 
reguliariškai iš Charlestown’o (dalis 
Bostonų). Atsikvioskite savo gimines 
ir draugus iš senos tėvynės ir išpirkite 
laivakortes ant Whįte Star Linijos. Dėl 
platesniu žirny kreipkitės j šias agentū
ras:
Kompanijos Offisas, 84 State St., Boston 
G.Bartaszius, 261 Broadway, So. Boston 
Polish Industrial Asd’n, 81 Cross St.
P. Bartkevicz?877 Cambridge St., 

Eaki Cambridge, Mass.
J. Rottenberg, H5.’$alem St., Boston.

** JŽtvirtiptus agentus
jb6 arba Kanadoje.

ir Biznieriai!
Jeigu norit, k nd jey fpnudob 
darbai būty atlikti greitai, 
gražiai ir suprantamoj kalboj, 
tai duokit spausdint j

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

Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

Ypatingai atydą atkreipiam 
į draugiją darbus. Niekad 
nereikia duoti darbą' j tokias 
spaustu vėlės, kuriy darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbos 
ir nepažįsta savo amato, nes 
ten tik sudarko darbą. Jeigu 
turit kokį spaudos darbą, tai 
siyskit jį mums šiuo adresu:

183 Roebling Street
BROOKLYN, N.Y

Ką tik išėjo is spaudos

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, 183 Roebl
ing St.. Brooklyn, N. Y. Už- 
sisakykit tuojaus

TRIS GHROS KNYGOSl «

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

PA^AIJI III PATAS Astronomiška kny- l U KGV 1 M O apie saulę, žeme,
ir kitas planetas. Su paveikslėliais.................. ......28c

MEILES KARŠTLIGĖ
meilę......................................................................................2Oc.

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

J, STROPUS
6 Loria< St., So. Boston, Mass,

Išsiycdink Šiandien tikt 
vieną dolerį, o apturč 
Edmundo Steponaičio raš
tų knygą, kuri privalo ras
tis kiekviename lietiiviška- 
y n u-u j• ininjy rašytoju, 

ievei, kuriu V,SU P*r' 
suorner.čs sąmonės, bet

me name. Steponaitis buvo vienas iš pirmy 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros : 
minusias tikslas jau nebevien žadinimas tautės, \ 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų raštijos.

Tąjį daily poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už 1 uc. , ss

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

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

BUK 
VYRAS

KNYGŲ
Vysai Dykai Del Viru

Ta knyga yra stebuklinga ir liūsta yra tyk del vyru. 
Knyj a ta prastais, suprastais Žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyd'ti nuo uznuodijinia krauja 
ai basypiii, nnbiegima siekio*, patrotitu stypribe, puSkua 
ir kitus išmieliniua, ncgromu'avima, patrotitu 
stypiibc, pylva, kiapritu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
t’.zma, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lyga a, 
striitnr.i irvysasvyru lygas, gal būti išgidoiuaa sava 
nanm.se privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Tjš» dykai Įgauta knyga, pasakia jums kodėl jus 
Rent’at if k op galrt gahuinaj isigyditl. Knyga ta yra 
krautu vč ž nios, E i Irus turo žinoti kcŽnas vedes arba 
nevedes v ras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
kati as ats-ydave ilgo laika tyrinejmu tu, apecijalisktt 
lygu. Teun Įeit, jog ta knyga yra siusią vysai dykai, 
užmokant už, pačto, ing uzpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk paraš k sava varda, ir adresa ant 
žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L £0® 22 Fifth Avenue, ChlcMot

Godotinas Tomistą: Pa?at T amlatoo prlžadicjma, afi norlečjau 
jog Tauiista prislustumci mau vyaal dykai vėlia jusu knyga del vyra.

Vardas

Adresas: Stsltu

nanm.se



