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Tannenbaum paliuosuotas.
New Yorko bedarbių va

lias Tannebaum paliuosuo
tas po kaucija, kuri nuo 
$5.000 pakelta iki $7.500.

“Vilnis”.
sužinojome,, šiomis

turi pasirodyt
Kaip 

dienomis
“Vilnies” No. 2, (darbininkų
laikraštis iš Rygos.)

Wilsonas už laisvą laivų 
plaukiojimą Panamos 

kanalu.
Prezidentas Wilsonas savo 

pranešime kongresui sako,

Kaip pra- 
“Dien” —

''i*

Geriausias darbo žmonių Laikraštis

No. 16

i

iš

naujos mados šokius.

dyt.

m liiiiii-1 li.-fetežž^<įHfWlhr'ihIĖ- -"-r1- '

THIS LITHUANIAN SEMI-WEEKLY

Jisai neturėjo ką valgyt. 
Dabar bent, pakliuvus kalė- 
jiman, bus laimingesnis.

priimtas Pennsylvanijoj 
Massachussetts.

f 
I9

Kalinių išdirbiniai.
Atstovų namas priėmė bil-

Išmušė Jangą, kad pakliūt 
kalėjiman.

Arthur Beilly iš New Yor- 
išmušė langą

Taigi, kooperatyviškas ju
dėjimas jau pradeda prigyti 
šioj šaly.

i

Kožna dešimta moteris 
prostitutė.

Taip nusprendė teisėjas 
Lindsey iš Denvero, Colo.

Sekretorius Brooklyno 
labdarybės biuro S. Eldridge 
savo prakalboje su skaitlinė-
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LIETUVIAI VAKARINIŲ
VALSTIJŲ, ORGANIZUOKITES!

“Laisvės^ redakcija iš- 
. siuntinėjo laiškus-paragini- 

mus daugeliui žymesnių vei
kėjų Vakarinėse Valstijose, 
kaip tai į Los Angeles, San 
Francisco, Denver, Portland 
ir tt.

Vakaruose yra jau labai 
daug miestų, kur gyvena po 
kelis šimtus lietuvių, kurie 
neturi tvirtų organizacijų. 
Pirmas žingsnis prie sudru- 
tinimo darbininkiškos sąmo
nės yra įkūrimas Lietuvių 
Socijalistų Sąjungos kuopų 
ir laisvų pašelpimų draugi
jų-

Didžiausia darbi
ninkų kooperac'ja.

Pirmutinė tos rųšies 
Amerikoj.

Indianapolis. Ind. čia 
įkurta didžiausias koopera
tyviškas sandėlis, kuris yra 
nuosavybė 20.000 unijinių 
darbjninkų.

Minėtas sandėlis jau at
vertas. Tokios didelės koo-
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IV Metas

Areštuotas policijos 
viršininkas.

Mieste Santone (Illinoise) 
areštuotas policijos viršinin
kas, nes grąsino mirtimi re
daktoriui vietinio socijalistų 
laikraščio.

Matomai, ponai polici j an
tai negali priprasti prie 
žmoniškesnės tvarkos. ,

Pr’eš raudoną vėliavą.
New Yorko legislaturon 

jau įneštas sumanymas iš
leisti naują įstatymą, kuriuo 
butų ginama vartoti raudo
ną vėliavą gatvių parodose.

Tai yra aiškus pasikėsini
mas prieš liuosybę susirinki
mų.

Panašus įstatymas jau
i ir

Prieš naujus šokius.
Boston 3 d. kovo. — Legis- 

laturon įneštas billius, ku
riuo norima uždrausti šokti 

i daugelį naujausios mados

Macochijados pabaiga. 
Kaip Macochui, Olcsinskiui 

ir Starčevskiui nuvilko 
paulinų rūbus?

Petrakovo kalėjimo koply
čioj atsibuvo nepaprasta ce
remonija išvilkimo Maco- 
cho, Starčevskio ir Olesin- 
skio iš paulinų zokono rūbų.

Uždegta dvi juodos žva
kės; susirinko valdžios at
stovai ir dvasiškija. Tuo
met atvesta trįs nusidėjė
liai, aprengti paulinų rū
bais. Macochas ir Olesins- 
kis laikė rankose maldų 
knygas ir meldėsi. Starčev- 
skis buvo ramus. Vyskupo 
delegatai perskaitė dekretą 
ir paliepimą vyskupo Zdito- 
vieckio. Kada Macochui vil
ko rūbus —jisai alpo iš verk
smo. Kunigai perskaitė tam 
tikras maldas, kurias nutei
stieji žodis žodi n atkartojo.

Starčevskis ir Olesinskis 
prašė lenkų tautos, idant ši 
jiems atleistų.

Visus tris tuoj aprengė 
kalėjimo rūbais. Macochą 
ir Starčevskį išgabeno į Ru
sijos katorgą.

Tragiška istorija pasibai-
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Farmos, kurios priderės 
valstijai.

Califomijos valstija nuta
ri* įgyti savo nuosavybėn 
9.000 akrų žemės, kur bus 
užvestos farmos. Te- 
nais bus gaminama produk
tai, reikalingi ligonbučiams 
ir kalėjimams.

Tabako augintojai.
Lancaster, Pa. — Vieti

niai farmeriai, tabako au
gintojai, sutvėrė savo orga
nizaciją, karios tikslas yra 
kovoti su ^abako trustu. Ta
sai trustas faktiškai yra vie- 
navaldis viešpats ant rinkos 
ir nustato kainas, kaip norė
damas.

Visos piktosios spėkos susi- 
vienyjo prieš moteris.

Dabar, kada senate svarsto
mas klausimas apie suteiki
mą moterims balsavimo tei
sių, kaip išsireiškė vienas se
natorius, visos piktosios spė
kos susivienyjimo prieš mo
teris.

Čia ir pakampių politikie
riai, ir saliunininkai ir palei
stuvystės agentai ir dauge
lis reakcijoniškos kunigijos.

Pažiūrėsime, ar moterįs 
laimės.

Pamėgo pietų Ameriką.
Rooseveltas dar nesugrįžo 

iš pietų Amerikos, o jau ten 
pasirengė vykti Bryanas.

Rugsėjo mėn. Bryanas iš
važiuos į Chile.

Veikiausia, geriau pauž- 
darbiaus su “spyčiais”, negu 
Bostono kalbėtojai.

Už bučkį 30 metų kalėjimo.
Los Angeles, Cal. Tarpe 

vietinių negrų kilo dideliau- 
si protestai. Tūlas negras 
Ch. Guyton pabučiavo baltą 
merginą ir teisėjas Willis 
nuteisė jį net ant 30 metų 
kalėjiman.

Ta nepaprasta bausmė su
judino visus negrus.

Ant bedarbių proce
sijos užpuolė policija.
Iš visų Amerikos miestų 

ateina žinių apie bedarbius 
ir jų pasistengimą gauti ko- 
kiuo nors būdu darbą.

Štai, keli tūktsančiai be
darbių maršuoja iš San 
Francisco į valstijos vyriau
sią miestą, Sacramento. Ne
toli Oaklando ant bedarbiu 
užpuolė policija ir daugelį 
smarkiai sumušė.

Prieš gorsetus.
Ir prieš ką šioj gadynėj 

nekovoja?
Daktaras Maude, iš Bos

tono, laike atvėrimo higie
nos instituto išreiškė nuo
monę, kad 50% persiskyri-' ko, bedarbis, 
mų įvyksta iš priežasties tūloj krautuvėj, kad jį sua- 
ankštų gorse tų. Gorsetas, reštuotų. 
suverždamas moters pilvą, ■ 
pagadina maisto gromulia- 
vimą. galvos sopėjimą, šir
dies ligą, susinervavimą ir 
tt. Tuomet moteris tampa 
tikru ligų maišu.

Anot daktaro, tuomet 
randasi geriausia dirva per
siskyrimams.

Antras italų Rymas.
Antruoju italų Rymu yra 

New Yorkas. Čia gyvena 
549.444 ypatos, vadinančios 
save italais.

J. Londonas kandidatas į I -------------
prezidentus.

Blaivininkų partija skiria
garsu rašytoją J. Londohą lių, kad kalinių išdarbiai ga- 
kandidatu į prezidentus. Įima pardavinėti tik tose 

Jisai prisiima kandidatu- valstijose, kur tatai nedrau- 
rą. 1 džiama įstatymais.

Gražumu prašo.
Anglijos sufragistės, kar

tais, perdaug smarkauja, 
kartais, perdaug nuolan
kauja. Pankhurstienė pa
rašė laišką karaliui Jurgiui, 
idant šis teiktųsi priimti mo
terų deputaciją ir išklausytų 
jų maldavimo.

Nuteisė 32 rusinus.
Budapešt (Vengrija.) Jau 

pasibaigė garsus teismas 
Marine ros Szigete, kur buvo 
teisiama daug rusinu ūki
ninkų ir pravoslavų dvasiš
kių. Juos kaltino konspira- 
tyviškame veikime su tikslu 
atsimesti nuo Vengrijos ir 
orisidėti prie Rusijos. Agi
tacija buvo varyta po prie
danga platinimo pravoslavi
škos tikybos. Joje dalyvavo 
ir rusų caro emisarai. Svar
biausiu agitatorium buvo 
minykas Aleksis, kurį nu
teisė ant 4J metų. Iš kitų 
kaltinamųjų nuteista dar 31 
ypata ant termino 2 iki 6 
mėnesių kalėjimo.

Tuščios bažnyčios.
Berlynas 4 d. kovo. — Čia 

apskelbta statistiškos žinios, 
oarodančios, kaip mažta ba
žnyčių lankytojų skaičius.

Iš 2.060.00 Berlyno gyven
toju bažnyčiose lankosi tik 
35.240.

Sakoma, jog tai pasekmė 
socijalistų agitacijos prieš 
protestonų bažnyčią.

Garlaivių kompanijos su
sitaikė.

Iš Berlyno praneša, kad 
jau pasibaigusi taip ilgai dū- 
ravusi konkurencija tarpe 
įvairių garlaivinių linijų.

Well... iš to nebus naudos 
žmonėms.

Donosas katalikiško 
' redaktoriaus.

J. Bajoras “subytino” 
Kūtrą.

Neperseniai klerikališko 
laikraščio “Rygos Garso” 
redaktorius p. J. Bajoras 
plačiai pagarsėjo savo skun
du caro valdžiai “Rygos 
Naujienų” leidėjo p. L. Ja- 
kavičiaus. Žemiau talpina
me tą donosą ištisai. Skaity
tojai patįs tesprendžia, ligi 
kokio chamiškumo ir doriš
ko supuvimo gali daeiti če- 
batlaižiai.

Prieš tokį Bajorą — viso
kie Kūtros tai tikri nykštu
kai.

Ve tasai donosas. (Imam
“Ryg. Naujienų”.)

Į*)... Valdybą. !
Iš siunčiamojo čion lietu-, 

viško kalendoriaus (Juokų 
kalendoriaus) 1911 m. aiš
kiai matytis išniekinimas ir 
pasityčiojimas iš krikščionių 
tikybos (religijos) ir jos ap
eigų (žiūrėk pusi. 2, 8, 10, 11, 
14, 17), o ant pusi. 18 tikras 
pasityčiojimas iš Jo Dideny
bes Viešpaties mperato- 
riaus Ypatos, nuožemiausiai 
prašom Viršiausiis Valdy
bos patraukti šio kalendo
riaus leidėją L. • Jakavičių 
teisiškon kriminališkon at
sakomybėn pagal 181 baus
mių str. ir už Jo Didenybės 
Ypatos įžeidimą ir konfis
kuoti viršui paminėtą kalen
dorių.

Liudvikas Jakavičius vie
tinėje lietuvių draugijoje ži
nomas kaipo prieštikybinis 
ir be doros žmogus, aplinkui 
kurį laikosi ir vietinė lietu
vių socijal-demokratija. Ja
kavičius moka gudriai tą vi
ską užslėpti po priedanga 
knygų pardavėjo, prekiau
damas ir tikybos žmonių 
knygomis.

Kad vietinis užsienių Cen
zūros komitetas šį kalendo
rių praleido, visai nestebėti
na, jeigu žinoti, kad Jakavi
čius gudriai sugebėjo užves
ti pažintį ir draugystę su 
vietiniu lietuvių cenzorių 
Laivingu (gubrn. vai. valdi
ninku). P. Laivings, kaip 
nuo arti jį žinančių girdėti, 
tai toks žmogus, kad už pus
butelį konjako eitų ant dide
lių kompromisų (sanlygų).

Bijodamas, už šio dalyko 
atidengimą soči j ai - demo
kratų keršto, randu atvirai 
išstoti pavojingu ,bet jeigu 
tai butų būtinai reikalinga, 
už teisybę bučiau ir ant to 
pasirengęs.

Ryga, Gruodžio 20 d. 
1910 m.

Jakavičius turi Rygoje 
ant Katalikų gatvės mažutę 
prekystę ir spaustuvę ir lei
džia kas savaitę lietuvių kal
ba laikraštėlį “Rygos Nau
jienas” socijal - demokratiš
kos ir prieštikybinės pakrai
pos. Kaip girdžiama — Ja
kavičius gauna pašalpą ir 
nuo žydų socijal-demokratų 
komiteto “Bundo”.

veržties pro langus ir duris. 
Gyventojai gelbisi, kaip kas 
galėdamas.

Daugely namų Pumpėnų 
miestelio (Panev. pav.) ap
sėmė Ystras. Daugėlis grin- 
telių visiškai apsemta.

Tarp Užvenčiu, Luknikų 
ir Beržonių (Šiaulių pav.) iš 
priežasties potvinių negali 
vežioti pačtą.

Kunigas Pranaitis mi- 
nisterių priemeniose.

Katalikų arcivyskupas iš
vijo kun. Pranaitį į Turkes
taną. Nabagui nekliuvo Že
maičių vyskupystė.

“Vilties” korespondentui 
Pranaitis pasakė, jog Lietu
vos gyvenime įvyksiančios 
stambios politiškos permai
nos. Taip, esą, jisai sužino
jo Peterburge.

Matomai, Pranaitis ’ bus 
ką nors iškaulyjęs lietuvių 
klerikalų partijai.

Dievobaimingas kišenių 
tuštinimas.

Šiaulių bažnyčioje vas. 10 
d. sugavo vieną vaikiną be
vagiant pinigus iš aukų dė
žutės, prirakintos prie sie
nos. Tasai vaikinas dažnai 
lankydavosi į bažnyčią ir 
nuduodavo esąs labai dievo
baimingas. Jisai jau keli 
metai kaip gyvena Šiauliuo
se, vaikščioja po atlaidus ir 
ligšiol niekas nežino jo pa
vardės, o vadina vardu Leo
nas. Jį sugavus pasirodė, 
kad apačios dėžutėj buvusi 
jau išgręžta gana gera sky
lė.

“Šventoji” gaus pinigų.
Pagyvišky (Marijampolės 

nav.) mirė laisvų pažiūrų 
žmogus Bartuška, palikęs 
2.500 rublių. Tie pinigai 
klius jo seserei, kuri visuo- 
met keikdavo savo brolį. Se
suo Agnieška buvo pirmuti
nė, kuri mate Sasnavoj Pa
nelę Švenčiausią.

Dabar ir šventajai bus ge
ri bedievio pinigai.

Jau arti išėjo.
10 d. vasario Strūnaičiu 

sodžiaus (Vilniaus pav.)ūki- 
ninkai išėjo arti. Seniausi 
žmonės neatsimena, kad 
kuomet nors taip anksti bū
tų pradėję arti.

J. Basanavičius jau vi
siškai pasveiko.

Kaip rašo “Viltis”, d-ras 
J. Basanavičius jau visiškai 
pasveiko. Jisai ketina išva
žiuot užsienin atsigauti ko- 
kion nors sanatorijon.

Juodašimtis Vilniaus gu
bernatorium ?

Vienas laikraštis girdėjęs, 
jog Vilniaus gubernatorium 
skiriama žinomas Golobo- 
vas, kuris, būdamas dūmos 
atstovu, buvo vienu iš uo
liausių juodašimčių.

BAŽNYČIOS—BEDARBIŲ
NAKVYNES VIETA

500 bedarbių nakvojo šv.
Povylo bažnyčioje.

New Yorke ne juokais 
prasidėjo judėjimas tarpe 
bedarbių, jog bažnyčios yra 
ta vieta, kur bedarbiai turi 
gaut pavalgyt ir pernakvot. 
Tame judėjime vadovauja 
Tūli IWW. agitatoriai. New 
Yorke jau pagarsėjo jaunas 
vaikinas Tannenbaum, kuris 
turi tik 21 metą.

3 d. kovo vakare keli šim
tai bedarbių įtaise parodą 
Dawntowno gatvėmis. Jau
nasis Tannenbaum pasakė 
carštą prakalbą. Minia nu
tarė eiti į šv. Povylo bažny
čią, kur kunigas maloniai ją 
priėmė, duodamas pavalgyt . 
ir priglausdamas bedarbius. ' hnami.

Masinis areštavimas bedar
bių šv. Alfonso bažnyčioje.

Kitą vakarą minia bedar
bių nutarė eiti į katalikišką 
šv. Alfonso bažnyčią prie
glaudos jieškotų. Minėta 
bažnyčia randasi ant W. 
Broadway. Bet katalikiškas 
bažnyčios kunigas parodė 
bedarbiams kietą, kaip le
das, širdį.

Tarpe kunigo Snyder ir 
vaikino Tannenbaum buvo 
toks pasišnekėjimas

— Mūsų yra čia 200 
žmonių, benamių ir al
kanų. Męs norim pas
togės ir maisto. Tie 
žmonės neturi kur prisi
glausti.

— Čia ne vieta bedar
biams. ’

— Bet čia bažnyčia!
— atkirto jaunuolis. — 
Argi jūs' manote, kad 
bažnyčiai nereikia šelp
ti vargšų.

— Ne tame dalykas— 
atsakė kunigas.

Tuomi pasibaigė jų pasi
šnekėjimas. Greitai buvo 
pašaukta policija. Vadovas 
ir dar 190 žmonių tuoj tapo 
suareštuota. Tannenbaumą 
kitaip nepaleidžia, kaip tik 
už $5.000 kaucijos, nors, ro
dosi, nieko taip jau priešįs- 
tatymiško jisai nepadarė.

Sena istorija, kuri pasi 
baigs tik su mirčia šio sure 
dymo.

PASKIAUSIOS
NAUJIENOS

Sumišimai Seinų dvasiškoj 
seminarijoj.

Paskutinė pačta iš Vil
niaus praneša, jog Seinų 
dvasiškoj seminarijoj . kilo 
sumišimas. Seminarijos 
vyriausybė, su pralotų An
tanavičium priešaky, darė 
tyrinėjimus. Matomai tar
pe lenkų profesorių ir lie
tuvių klierikų kilo kivirČiai.

Lietuviai klierikai prasa-

Daugiau areštų.
Už prakalbas bedarbiams 

suareštuota Brooklyno ad
vokatas J. Meserole ir T. 
Freeman.

“Vilius paskutinysis
Berlynas 6 d. kovo. — Ra

šytojas Hans Leuss nuteis
tas 6 mėnesiams kalėjimo už 
straipsnį, kuriame pasakė, 
jog dabartinis Vokietijos 
kaizeris Vilius — yra Vilius 
paskutinysis. Tame straips
ny jisai agitavo už repu

J. Baranauskas jau išvažia
vo su maršrutu j Mass.
7 d. kovo A. Baranauskas, 

atstovas Lietuvos Socijalde- 
mokratų Partijos, išvažiavo 
iš New Yorko į Massachu
setts valstiją, kur laikys visą 
eilę agitatyviškų prakalbų 
ir paskaitų. Tikimės, jog 
vietos lietuviai darbininkai 
pasinaudos proga išgirsti 
daug naujų ir sveikų min
čių, v
Fondas Lietuvos Socijalde- 

mokratiškai laikraštijai 
šelpti.

Tik ką gavome pranešimą 
iš Krakovo, jog užsienio biu-. 
ras Lietuvos Soc. Dem. Par
tijos v "a labai patenk ntas,

Potviniai Lietuvoje.
Apie pavasario potvinius 

praneša iš visų Lietuvos 
kampų.

Kaune potvinys padaręs 
nepaprastai daug nuostolių.

Nemunas plačiai išsiliejęs 
Prūsų Lietuvoje. Panemu
nės gyventojams Prūsuose 
jau pradėta rinkti aukos.

Plačiai išsiliejusi Šešupė 
šalę Naumiesčio, S_. gub., 
pridarė daug nuostolių.

Nevėžio upė (Kauno g.) 
_____ v............... _____ irgi patvino, užliedąma Smė- 

apėmė Čeara, Para ir Par- lių kairiąją pusę. Vanduo 
........ g;buvo pradėjęs į keli

Siamo dvynukai atskirti.
Paryžiuj padaryta nepa

prasta operacija atskirimo 
Siamo dvynukų. Juodu li
kosi gyvu.

Revoliucija Brazilijoj.
Per Boenos Aires (Ar

gentiną) praneša, kad Bra
zilijoj,. didžiausioj pietų 
Amerikos republikoj,^ kilo 
revoliucija. Tikresnių žinių 
ligišiol dar nėra.

Revoliucijinis^ judėjimas 
1

nambuko provincijas.

Medžioklė su žmonėmis.
Ylakiuose, sausio 3 dieną 

barono Korfo miške buvo 
medžioklė. Medžiojo ne su 
šunimis, bet su “varikais”, 
vietos kaimų vaikinais. Me
džioklėje liko peršautas va- 
rikas, 20 metų vaikinas, Ska- 
lyšius. Mat, baronas, pama
tęs tankumyne pilksermėgi, 
pamanė, tai esąs briedis ar 
stirna ir, tik išgirdęs skaus
mo riksmą, suprato, į ką šo
vė, ir susilaikė nuo antrojo 
šūvio. Z

Vaikinas liko nugabentas

Da r b i n i n k ų ap gy n i m o 
draugija.

New Yorke jau susitvėrė 
darbininkų apgynimo inter
nacionale draugija. Kuo
met kas nors bus areštuoja
mas ir teisiamas už dalyva
vimą darbininkų judėjime, 
tuomet minėta draugija su
teiks teismišką pagelbą, pri-. i .... .
statydama advokatus. Į v socijaldemokratAskai

Bedarbiams, areštuotiems.kukvastija1 šelpti, 
švento Alfonso bažnyčioje, . alinkite, draugai, tan 
jau pasiųsta advokatas. : fondan aukų .

Kadangi Suv. Valstijose, | 
Rusijoj, Japonijoj, Vokieti-i 
joj ir kitur daugybė žmonių1 
sėdi kalėjimuose už darbi-; 
ninkišką reikalą — tat minė-. 
ta draugija susinės su pana- b. _ - „ .. . . •
šiomis jai draugijomis Eu-’ J°&.nu<} sveUnlll salių laivų, 
ropoj ir veiks išvien. Greitu . hune plauks per Panam. ka- 
laiku bus surengtas mass ■ nereikia imti jokių 
mitingas. Bus atsiųsti dele- i duoklių.
gatai nuo Amerikos Darbo P^ugehui Amerikos kapi- 
Federacijos, IWW. Socijali- 
stų partijos ir tt. .................................

Daugeliui Amerikos kapi- 

gas manymas labai nepatin- 
_ i ka. Užtat Anglijos laikraš- 

Trečdalis darbininkų famili-' valdžią gyvauti sTn 
jų neišbrendamam varge. Francisco parodoje.

Pavarė 200 šnipų. 
Peterburgas. - 

mis rankose priparodė, jog neša dienraštis 
mūsų mieste trečdalis darbi-! tai Peterburge prasidėjo ti- 
ninkiškų familijų neturi už- i kriaušiu anarchija tarpe 
tenkamai pinigo, kad atsa- šnipų. Pavarytas iŠ vietos 
kančiai pavalgyt ir apsirė-.šnipų generolas Gerasimo- 
dyt. 1 vas ir dar 200 Šnipų.
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dūliai užturi mažutėlius me
degos šmotelius ir lekia tris

I

Gegužio 7 d. sueina lygiai 
dešimts metų nuo tos valan
dos, kuomet Plėvės ministe
rija priversta buvo sugrą
žinti lietuviams spaudą.

Didžioji dalis lietuvių vi
suomenės pažiūrėjo į tą fak
tą, ne kaipo į dovaną, bet 
kaipo į nusileidimą šiaurės 
meškinJ, jau parblokšto ant 
Mandžurijos laukų. Tiktai 
patrijotpalaikių būrys, .su 
ponu A. Smilga priešaky, 
nuėjo ’ išreikšti padėkavo- 
nės Plėvės priemenion.

Spaudos išgavimas buvo 
ne vien pasekmė anos aš
trios kovos, kurią vedė prieš 
carizmą tie lietuviai, kurių 
ne vienam teko pamatyti ka
lėjimą ir ištrėmimą. Spau
dos išgavimas supuolė su 
momentu smarkiausio paki
bimo revoliucijoniško judėji
mo pačioj Rusijoj. Tuomet 
kaip tik pasitvirtino ta nuo
monė, jog lietuviai tik tuo-1 
met tegal laimėti, kuomet 
laimi visos Rusijos demokra
tija.

Berods, dešimtmetis nebū
tų toks didelis laiko tarpas, 
bet mūsų visuomenės judėji
me tai buvo nepaprastas de
šimtmetis. Mes buvome pa
kilę ant revoliucijos viršū
nės ir nugrimzdę į reakcijos 
pragarą. Męs buvome be
maną apie laisvą Lietuvos 
respubliką, o teturime tik 
juodąją dūmą. Męs tikėjo
mės įgisią pamatą laisvam 
mūsų kultūros besiplėtoji- 
mui —z o turime tik juodąją 
“Saulę” ir “Žiburį”. Pažan
giosios visuomenės idealai 
neįsikūnyjo taip greitai, 
kaip tuomet buvo manyta, 
vienok gyvenimo pulsas ne
nustojo plakęs. Sustiprėjo 
klerikalizmas, įsigalėjo va
dinamoji tautiškoji idėja ir 
tautiškas buržua mitrina sa
vo sparnus, kad parodyti, 
“ką jis gali”. Pažangioji vi
suomenė ir jos avangardas 
— susipratę darbininkai —, 
įgijo ne vien daug revoliuci- 
jinio patirimo, bet šį bei tą 
‘ ūme jo.

Mūsų gyvenime, kaip eko
nominiame, taip ir dvasinia
me, įvyko stambiausių per
mainų. Pasiskirstymas mū
sų visuomenės tarpe dabar I 
daug aiškesnis, negu seniau 
kad buvo. Kas vieniems šil
ta, tas kitiems šalta. Kas 
vieniems garbės verta — į 
tą kiti žiūri su pasibjaurėji
mu..

Todėl, mūsų nuomone, pa
minėjimas spaudos atgavi
mo neturi virsti patriotiškų 
sekminiij veršių bliovimu, 
bet nuosekliu ir bešaliu iš
nagrinėjimu dabartinių san- 
tikiu mūsų visuomenėje są
ryšyje su politišku padėjimu 
visoj Rusijoj.

Aiškus dalykas — apvaik- 
ščiojimas spaudos laimėjimo 
sukaktuvių, prie ko męs 
kviečiame socijalistus ,turės 
virsti ne užsiganėdinimo 
švente, bet demonstracija 
prieš carizmą ir tuos lietu
vius, kurie atsisako nuo ko
vos su valdžia. Todėl tame 
apvaikščiojime čia, Ameri
koj, negalės būti vienodumo 
taktikoje. Padėkime, laik
raštis “Vien. Lietuv.”, suly
gindamas tą, kas buvo prieš 
10 metų, su tuomi, kas yra 
dabar, ve kaip džiaugsmin
gai trata:

“Dabar lietuviai jau 
drąsiai savo kalboje 
meldžiasi (Oho, tai bent 
laimėjimas “L.” Red.) 
ūkininkai iš kalendorių 
skaitosi sau reikalingas 
žinias; jaunimas moki
nasi savo dainas ir šo
kius, dailės mėgėjai mo
kinasi ir vaidnia teat
rus”...

Perskaičius tą tiradą, gali 
ma’nyt, jog Lietuvoj tikriau
sia Arkadijos idilija ir, jog 
mokant šokti klumpakojį, 
dainuoti “Birutę” — ir... ma
garyčių dar Yčą dūmon nu
siųsti... daugiau jau nieko 
nereikia. “Vienybės Lietuv.” 
džiaugsmas yra džiaugsmu 
suklerikalėjusios mūsų vi
suomenės dalies, kuriai labai 
mažai tereikia ko gauti nuo

namą, pataisyt ūkį... ir vis
kas.

Visai kitaip į tą dalyką tu
ri pažiūrėti socijalistiška vi
suomenė.

Paminėdami spaudos at
gavimo sukaktuves, męs tu-

BEVARDIS.

DAKTARAS
VIENAVEIKSME komedija.

AUKAUJU CH1CAOOS KLIOŠTORIAUS ORGA
NO GGNRRALlSKAM AGENTUI.

(SIUŽETAS SKOLINTAS.)

LAIS Vfi
pajiegos. Plonas 'metalo
sluogsnis, arba keli coliai*

PADAUŽA. — Pilvas, kaip ir pilvas, 
toks pat, kaip ir pas visus.

DAKTARAS. — Ar kietas?
PADAUŽA. — Negaliu pasakyti(spau-' 

do pilvą)... Teisybę pasakius, tai aš tuom 
visai nesiinteresavau ir neištyriau. Tik ži
nau, kada pavalgau sausų “krekių” ir išsige- 
riu alaus kelis stiklus, tai išsipučia ir pasi
daro daug didesnis. .

DAKTARAS. — Tamsta manęs nesu
pranti: aš klausiu, ar tamsta, taip, sakant, 
tų... tų... nu, kas rytas atliekate prakilnų 
darbą?

PADAUŽA. — O, taip, taip! Aš kas 
rytas atlieku prakilnų darbą.

DAKTARAS. — Tai labai gerai, aš ry
toj jau pats pas tamstą užeisiu pažiūrėti.

i PADAUŽA. — Labai malonu.
į DAKTARAS. — Nesirūpinkite, aš tam
stų išgydysiu.

I PADAUŽA. — Širdingai ačiū. Tik tam--, 
sta neužmirškie, kaip sakei, pagarsinti laik
raščiuose.

! DAKTARAS. — Nesirūpink tamsta, aš 
tamstos vardą ir pravardę pagarsinsiu vi-" 
suose laikraščiuose, kaip tikro Lietuvos pa
trioto.

1 PADAUŽA. — Sudiev.
Į DAKTARAS. — Sudiev.

(Padauža išeina).

menas aprašyčiau.
Ant galo p. Curie pasiėmė 

atskirti trupinėlius stebėti- oro juos sustabdo, o magne- 
no metalo, kurį pavadino,- tas nusuka į šalį. Tie spin- 
kaip daugumą kitų elementų 1 1' ’ VJ ’ v J'1* 
latinų žodžiu radium.

Radiumą turinčios blen-1 sykius lėčiau, negu šviesos 
rime drąsiai ir neveidmai-I dos daugiausia randasi Erz- spinduliai. ■ (Šviesas spindu- 
ningaipasakyti: Jeigu 1904 gebirge’o kalnuose, Austri- liai lekia 186.000 mylių per 
m. męs.išgavome spaudą, o|joj. Mažesnėse kiekybėse|sekundą). Jie pagamina 

naują elementą, helium va
dinamą. Ant odos jie pada
ro paviršutinius nudegini
mus.

Beta spinduliai turi dides
nę perveriančių spėką, negu 
alfa spinduliai ir lekia taip Į 
greitai, kaip šviesos spindu
liai.

.Gama* spinduliai turi la
biausia perveriančių spėkų 
ir magnetas juos į šalį nejiu- 
kreipia. Jų ypatybė tikrai 
nėra žinoma. Dauguma fi-1 
zikų pripažįsta, kad gama 
spinduliai panašus į šviesos 
arba elektros spindulius, bet 
tūli tvirtina, kad jie suside
da iš mažutėlių medegos da
lelių. Tie spinduliai pana
šus į X — spindulius, bet tu
ri daug didesnę pervėrimo 
spėka.

Radiu a gydyme.
Tuojaus po radiumo atra

dimo tapo patirta, kad ra
diumo spinduliai tankiai nu
degina rankas. Pati p. Sklo
dowska skaudžiai ranka nu
sidegino. Tuos nudegini
mus reikia labai rūpestingai 
gydyti. Ir tas parodė, kad I 
radium,gyvūno celems sutei
kia žymias permainas. ,

Radium ant kūno celių 
įvairiai veikia, daugiausia 
sunaikina gyvingumų. Pv. 
moteries kiaušiniuko veikmę 
radium visai sunaikina ir be 
žymių pasekmių moteris nu
stoja menstruacijų (antdra- 
panių). Alfa ir beta spin
duliai, kaip minėjau, turi 
mažai perveriančios spėkos. 
Jie apsistoja paviršutinėse 
celėse ir jas naikina. Gama 
spinduliai lenda kiaurai ir 
stabdo augimų ypač jaunų 
celių. Taigi tų ypatybių dė
lei radiumų ir pradėjo nau
doti vėžio gydymui.

Vėžio gydyme radium pa
sirodė labai naudingu. Dau
gelis žymių daktarų paskel
bė puikias pasekmes. Vėžio 
gydyme šiaip daroma. Ra
dium dedama į švinu ir įki
šama į vėžio vidurį. Švinas 
sulaiko arba, geriau pasa
kius, iškošia alfa ir beta 

’ I spindulius, o nesulaikomi 
gama spinduliai dirba savo 
darbų. Kadangi vėžys pa
prastai susideda iš jaunučių 
celių ir yra silpnesnės už ki
tas kūno celes, tai radium 
vėžio augimų naikina arba 
bent apstabdo. I

Vokietijos, Francuzijos ir 
Amerikos chirurgai radiu
mui tame dalyke pripažįsta 
didelę vertybę. Freiburgo 
Kroening, Berlyno Bumm, 
Muųicho Dvederlein ir Klein 
išsireiškė, kad vėžio gydy
mas radiumu gali būti pa
tartinas net tokiuose atsiti
kimuose, kur paprastai var
tojamas yra peilis. Nors su 
radiumo pagelba bandoma 
gydyti džiovų, syfilį ir ki
tas ligas, bet vėžio gydyme 
jis lošia didžiausią rolę. Toj 
ligoj jis pasirodė naudin
giausiu vaistu.

Vienok nereikia manyti, 
kad radium yra ypatinga 
“gyduolė nuo vėžio”. Jis gy
do vėžį, bet toli gražu nevi- 
sada. Dr. Erlich’o išrastas 
salvarsanas (“606” arba 
“914”) yra veik idealis vais
tas syfilio gydyme ,bet jis 
“išgydo” vos apie 40%. 
Apart to išgydymas papras
tai būna tiktai laikinis, nes 
syfilio bjauriausios ypaty
bės paprastai už kiek laiko 
vėl pasirodo.

Tas pats su radium vėžio 
gydyme. Kartais, vėžys ap
sireiškia tokioj bjaurioj for
moj, kad radium labai ma
žai ką padaro.

Reikia pripažinti, kad 
apie radiumų, kaip ir apie 
vėžio ligą, mokslas da mažai 
ką žino.. Paskutiniu laiku 
tiktai prasidėjo tikri tyrinė- 

Ijimai. jįįeikia tikėtis, kad

m. męs. išgavome spaudą, o joj.
1905 m. galėjom liuosiau at- radium randama Amerikoj h 
sikvėpt — tai ačiū visos Ru- ir kitose šalyse. Kol nebuvo < 
sijos darbininkų klesai. Tad atrasta, kad minėta blenda : 
— iškovojimas pilnos kultu- užturi radiumą, niekas į jų 
riškos ir politiškos laisvės atydos neatkreipė. P. Cu- 
Lietuvoje įvyks tik, kaipo rie galėjo dykai imti, kiek 
rezultatas revoliucijos lai- reikėjo. Vienok radiumą 
mėjimo visoj Rusijoj. Ana- atradus, Austrijos piniguo- 
lizą visuomenės spėkų, vei- čiai begėdingai prikalbino 
kiančių šiuomi laiku Lietu- valdžią, kad uždraustų blen- 
voj ir Rusijoj — męs pada- dų į kitas šalis gabenti net 
rysim,tžinoma, visai kitoniš- mokslo reikalams. Ir dabar 
ką, negu ponai iš “Vie- tubs kriaukalus svarais par- 
nybės”. Męs pažiūrėsime į davinėja.
dalykus ne akimis klumpa- Radiumo labai mažai yra 
kojį šokančio “Vilijos” fab- randama. Apskaitliuota, 

į rikanto, bet akimis susipra- kad iš 7.000 tonų blendos ga- 
žodžiu ta- Įima išplauti tiktai apie du 

paminėjimas svarus radiumo. Apart to 
\ ■ radiumo išplovimas reika- 

monstracija prieš carizmų ir | lauja daug laikų. Pagal da-

liepiančiu I diumo svaras prekiuoja virš 
trijų milijonų dolerių. J)a- 

I bar radium sudėtas įvairiose 
laboratorijose ir ligonbu- 
čiuose. Kiek išviso jo yra — 
suriku pasakyti, bet labai 
mažai. Tūli apskaitliuoja, 
kad apie svarą.

Radiumo ypatybes.
Fizikoj yra pripažinta, 

kad kiekviena medega, kie
ta, skįsta ir gazinė, susideda 
iš mažų, nematomų, apvalių 
kūnelių, molekulais vadina
mų. Chemija pripažįsta, 
kad kiekvienas iš tų moleku- 
lų savo keliu susideda da iš 
mažesnių kūnelių, atomais 
vadinamų.

Kas link radiumo, tai 
kiekvienas jo atomų suside
da iš 150.000 da mažesnių; 
kūnelių, ionais vadinamų. 
Tie ionai nuolatos, tarsi, le
kioja, iš radiumo išleisdami 
savo rųšies šilumą ir šviesą.

Pavyzdžiui, paimkim'mažą 
radiumo šmotelį. Jis susi
deda iš milijonų atomų, 
kiekvienas atomas iš 150.000 
ionų. Tie ionai nuolatos iš
leidžia stebėtinus spindulius 
šilumos ir šviesos, kas, kaip 

[minėjau, radio — aktyvišku- 
mu vadinasi. Vienok stebė- 
tiniausia yra tas, kad ra
dium, išleisdamas nepapras
tą spindulių kiekybę, nuola
tos turi tą patį svarumą. Ki
taip sakant, jokios svarstyk
lės negali parodyti, kad ra
dium mažintusi svarume, iš
leisdamas taip stebėtinos 
ypatybės spėką.

Apskaitliuota, kad 14 sva
rų radiumo, jeigu tiek gali
ma būtų surasti ir jeigu vi
sa tokios radiumo kiekybes 
spėka butų mechaniškai su
vartota, — galėtų varyti vie
no arklio spėkos mašiną per

tu si o proletaro.
riant, mūsų
spaudos atgavimo virs dė

jo pakalikus Lietuvoj ir di-1 bartinį išplovimo būdą ra
džiu šauksmu, f 
stoti rankpelniams į kovoto
jų eiles.

(Pabaiga.)
DAKTARAS. — Ar galvą, jums, 

tais, neskauda?
PADAUŽA. — Taip, skauda.
DAKTARAS. — Gal, kartais, jaučiate I 

silpnumų?
PADAUŽA. — Taip, jaučiu, o ypatin

gai tada, kada stiklelį išgeriu. I
DAKTARAS. — Ar, kartais, jūs ne- Į 

krečia drebulys?
PADAUŽA. — Ot, ot, kaip tik tas ir 

yra... krečia drebulys (į šalį): savo amžiuj 
nedrebėjau.

i DAKTARAS. — Ar nebūna jums taip, 
kad išsyk šalta, o paskui karšta.

PADAUŽA. — Taip. Išsyk ęalta, o pa
skui karšta, ir vėl šalta, ir vėl karšta... -

DAKTARAS. — O po karščio išpila 
prakaitas?

kar-

I

i

Po karščio pra-

RADIUM.
Nuo redakcijos. Nėra tos dienos, 

kad laikraščiai neskelbtų viena ki
tai prieštaraujančių žinių apie radiu
mą. Daugelis ligonių teiraujasi apie 
stebuklingas radiumo ypatybes gydy
me įvairių ligų, o ypač vėžio ligos. 
Talpindami straipsnį medicinos stu
dento drg. J. Karaliaus ,tariamės pa
dėsime savo skaitytojams išsidirbti 
aiškesnę pažiūrą į radiumą.

kaitas...
DAKTARAS. — Rytais, kada atsike- 

liate, tai jaučiate burnoj kartumą?
DAKTARAS. — Taip, rytais jaučiu 

burnoj kartumą.
DAKTARAS. — Ar akyse nebūna tam

su?
PADAUŽA. — Taip, labai būna tamsu, 

kartais net reikalinga žiburį užžiebti.
DAKTARAS. — O kibirkštįs iš akių ne-

Atsiradimas.
Radium tapo pavadintas 

neseniai atrastas balzganas, 
žibantis metalas, turintis 
tikrai stebėtinas ypatybes. 
Patsai vardas “radium” 
(nuo latinų radiare — spin
dulius leisti) reiškia daiktą, 
kuris nuolatos spindulius 
leidžia, ką, kaip toliaus ma
tysim, radium daro labai pa
sekmingai.

Radium atrastas 1898 m. 
Jį atrado francuzų fizikas 
Pierre Curie ir jo žmona p. 
Sklodowska (lenkė). Ištik- 
rųjų tai didesnė garbės dalis 
tame darbe priklauso p. 
Sklodowskai. Tai buvo la
bai sunkus, daug kantrybės 
reikalaująs darbas: Tyrinė
jimai prasidėjo 1895 m., 
kuomet prof. Roentgen at
rado “Roentgen’o spindu
lius”, dabar paprastai X — 
spinduliais vadinamus. Kaip 
žinoma, X — spinduliai turi 
nepaprastą ypatybę perver
ti kietus daiktus, — ypaty
bę, kuri viso pasaulio mok
slininkus labai vargino, nes 

, X —- spindulių ypatybė pasi
rodė tikra slaptybė. Prasi
dėjo uolus tyrinėjimai. Pir
miausia francuzų fizikas 
prof. H. Becquerel atrado, 
kad uranium (savo ypatybė
mis panašus radiumui meta
las) leidžia spindulius, kurie 
panašus X — spinduliams ir, 
eidami per gazą, padaro jį 
elektrikos konduktorium 
(vedėju).

[ Uranium buvo pirmiausia 
randamas blenda vadina
muose kriaukaluose. Prof. 
Curie su savo motore bei sy
kiu su prof. Becquerel pra
dėjo minėtą blenda arčiau 
tyrinėti. Kadangi tuomet 
toji, blenda buvo už nieką 
skaitoma, tai medegos ne
truko. P-i Curie (Sklodows
ka) pirmutinė pastebėjo, 
kad blenda užturi didelę 
spinduliavimo ypatybę, arba 
vadinamą radio — aktyviš- 
kumą, net iš jos visą uraniu- 
mą išėmus. Ji ištikrų jų pa
stebėjo, kad pati blenda turi 
daugiau radio — aktyvišku- 
mo, negu gynas uranium, 
kuriam tada visos spindulia
vimo ypatybės buvo priskai- 
tomos. p. Curie dasiprotėjo, 
kad blendoje turi būti kitas 
daiktas, turintis daug dides
nį, negu uranium, radio — 
aktyviškumą. Ji blendų che
mišku bu(Įu skirstė į dalis 
atsargiai ištyrinėdama, kū
moje dalyje randasi dau
giausia radio — aktyvišku- 
mo.

Tai buvo labai kompletiš- 
kas darbas. Jis buvo taip 
kompletiškas, kad skaityto
jams butų labai nuobodu 

f klausyti, jeigu visas smulk-

diumo butų galima surasti, 
su juo galėtume tikrus ste
buklus daryti. Jis paverstų 
naktį į dieną, prašalintų 
vartojimą anglių ir elektros, 
nes jis vienas suteiktų visą 
pasauliui reikalingą mecha-

Bet radiumo labai mažai 
teturime. >Gal ateityje atsi
ras nauji šaltiniai.

Spinduliavimas.
Prof. Becquerel pirmuti

nis pastebėjo, kad uranium 
nuolatos leidžia nematomus 
spindulius, kurie ant‘foto
grafinės lentelės palieka sa
vo buvimo žymę. Iš dalies ir 
X — spinduliai turi panašią 
ypatybę. Bet radiumo spin
duliavimas du milijonus sy
kių viršija uraniumo spin
duliavimą. Ant fotografi
nės lentelės radium veikia 
taip, kad net tamsoje pats 
savo paveikslą atmuša. Pir
miau buvo manyta, kad be 
šviesos negalima fotogra
fuoti, dabar radium parodė, 
kad galima. Begulėdamas 
nrie kitų daiktų, radium 
jiems spinduliavimo ypaty
be perduoda. Vienok greitu 
laiku toji ypatybė išnyksta..

Radiumo spinduliai susi- _
deda iš trijų rųšių spindulių, ateityje mdiurn labai pasek- 
kuriuos E. Rotherford pava-Inaingai V' * 
dino alfa, betaUr gama spin- H- 
dūliais. Alfa spinduliai turi | 
laba? mažar

S į gydys, yęač su- 
į vėžio priežastį ir 
išplovus daugiau pačio ra- 

A. J. Karalius.

PADAUŽA. — Kaipgi, pilasi ir, kar
tais, labai smarkiai. (Į šalį): kaip kas užva
žiuoja per nosį, tai pasipila. į

DAKTARAS. — O kaip valgote, tai 
kokį skonį jaučiate? . .

PADAUŽA. — Skonį? Čia jau priklau
so nuo valgio. Suprantama, valgyk krie
nus, tai nejausi saldaus skonio.

DAKTARAS. — Supratau viską; tai 
patįs menkniekiai, turite šaltį ir viskas.

PADAUŽA. — Ir man rodosi, kad pa
tįs menkniekiai. Bet visgi, daktare, aš ne
sveikas...

DAKTARAS. — Yra daktarų, o ypač 
svetimtaučių, kurie nesupranta šios ligos 
ir, paskaitydami ją kita, duoda visai nerei
kalingų vaistų.

PADAUŽA. — Aš labai džiaugiuosi, 
kad jūs taip puikiai supratot mano ligą; tai
gi, meldžiu duoti man vaistų, kad aš pasi
taisyčiau.

Daktaras išsiima iš kešeniaus knygutę, 
išplėšia iš jos lapą, parašo ir paduoda Pa
daužai.) — Raudonas vanduo; kas valandą 
po šaukštuką su kava. Nors truputį kartu, 
bet gerai jausitės.

PADAUŽA. — Širdingai ačiū.
DAKTARAS. — Beje, aš užmiršau pa

klausti, koks jūsų būdas?
PADAUŽA. — Būdas? Baisiai neap- 

I kenčiu socijalistų! Su visais kitais labai ge
rai gyvenu ir esu mandagus.

DAKTARAS. — Ir su žydais?
PADAUŽA. — Žydų taipgi neapkenčiu.
DAKTARAS. — Ar kas rytas einate 

laukan?
PADAUŽA. — Ne. Štai jau dvi dieni 

negaliu išeiti.
DAKTARAS. — Ar jūs teisybę sakote ?
PADAUŽA. — Kam gi man meluoti.
DAKTARAS. — Tai palaukite, aš jums 

dar parašysiu kitų vaistų. (Rašo. Parašęs 
duoda.) Tamsta pirmiau turit nusipirkti 
šių vaistų, kad rytoj galėtumėt išeiti lau
kan, o jau paskui gerkite tą vandenį.

PADAUŽA. — Tai taip, jeigu aš šiuos 
vaistus išgersiu, tai būtinai ryt ryte turėsiu 
išeit laukan?

DAKTARAS. — Taip, būtinai.
PADAUŽA. — Oi, oi, kokie geri vais

tai... Bet jeigu manęs pati neišleis, tai kas 
tada daryti ?

DAKTARAS. — Ką gi čia pati gali ben
dro turėti?

PADAUŽA. — Teisybė, su pačia gali
ma susitaikyti. Bet jeigu pas mane svečiai 
atvažiuotų, ką aš tada turiu daryti?

DAKTARAS. — Aš nesuprantu, kuom 
gi tamstai svečiai gali užkenkti lauk išeiti?

PADAUŽA. — Kaip tai kuom?! štai 
aš jau dvi dieni, kaip noriu išeiti pasivaikš
čioti ir vis negaliu: nespėju apsirengti, kaip 
štai ir svečias. Na ir sėdėk su juomi visą 
laiką. Vienas išeina ,tai kitas ateina. Taip 
su jais kalbėk ir kalbėk, net galva pradeda 
skaudėti. O juk ryt ryte aš būtinai turėsiu 
išeiti, nes aš noriu ir fotografiją savo nusi
traukti.

DAKTARAS (permainęs toną). — O 
koks jūsų pilvas? •

Scena III.
Daktaras vienas.

Nežinau, nežinau, kaip aš jaučiuosi? 
Rodosi, kuomet žiūriu į ligonį ,tai visas jo 
ligas matau. Jeigu tik pradėtų pas mane 
lankyties ligoniai ,tai aš palikčiau didžiau
siu genijum. (Pažiūri į krūvą laikraščių). 
Tfu, net bjauru žiūrėti į tuos laikraščius! 
O, kaip jie man įkirėjo! Na, daugiaus aš 
jau jų neplatinsiu! Nueisiu į redakciją ir 
pasakysiu: Štai jūsų buvęs nužemintas tar
nas agentas, dabar jau ne agentas, bet po
nas daktaras! Nusistebės visa redakcija, 
išgirdus šiuos žodžius. O aš išsiimu knygu
tę, parašau apgarsinimą, kad štai toks ir 
toks daktaras priima tokiomis ir tokiomis 
valandomis.

(Pabarškina kas tai į duris.)
DAKTARAS. — Ir vėl ligonis.! Koks 

aš laimingas!... Meldžiu įeiti.
(Įeina kunigas Viskemša.)
KUNIGAS VISKEMŠA. — Kodėl tam

sta šiandien nestovi ant Mulk gatvės su laik
raščiais?

i DAKTARAS (nusigandęs.) — Aš- 
aš... aš turėjau...

KUNIGAS. — Be jokių ten aš! Marš 
su laikraščiais! Štai kokia naujiena! Laik
raščius laiko namie, o męs manom, kad jis 
juos pardavinėja! Puikus agentas!

DAKTARAS. — Tamsta atsimink, kad 
aš... aš... visgi dakt...

KUNIGAS. — Aš gerai atsimenu, kad 
tu esi mūsų laikraščio’agentas ir turi pil
dyti savo užduotis. Štai, žiūrėk, ant visų 
gatvių vaikai bėgioja, pardavinėja laikraš
čius, o tu sėdi namie. Ar tai už sėdėjimą 
męs tau suteikėme garbę būti mūsų agen
tu? Sakyk meldžiamasis?

DAKTARAS (labai nusigandęs.) — 
Aš... aš... tuojaus, tuojaus... (pasiima pundą 
laikraščių ir, eidamas per duris, sako:) Štai 
jums ii- daktaro gyvenimas, jeigu norite. 
Geriau būti ligoniu, negu lietuvišku dak
taru.

KUNIGAS (paskui eidamas.) — Žiū
rėk, kad visus šituos laikraščius išparduo- 
tum. Pakol neišparduosi, tai ir namon ne-

Uždanga.
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Amsterdamo gyventojas išrado chemiš
ką būdą ištraukimui iš pigių cigarų jų ne- 
gardaus kvapo ir skonio ir pridavimui 
jiems tokio-pat skonio, kokį turi brangiausi 
cigarai. Taigi dabar galima Lūs prasčiau
sius cigarus pardavinėti už geriausius.

Septyni tūkstančiai žmonių atakavo 
miesto valdybą Toronto mieste, Canadoje, 
su parašais “Duokit mums darbo”, Ir polici
ja juos išvaikė. Kada darbininkai atakuos 
miesto valdybą su savo'balotais ,ant kurių 
bus parašyta “Socijalizmas”, tuomet polici
ja jų neišvaikys.

Praeitą metą Suvienytose Valstijose iš
dirbta suvirŠum 240.000.000 bačkų kerosino. 
Tai yra apie 18.000.000 bačkų daugiau, negu 
1912 m. Dar pirmu kartu tiek daug kerosi
no išdirbta į vieną metą.

Praeitą 1913 metą visame pasaul 
taukso iškasta vertes $455.000.000. ~~ 
apie 511.000.000 mažiau negu 1912
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LAISVĖ

Žinią pristatymo 

trustas.

Kadaise “Laisvėj” buvo 
minėta apie organizaciją 
.vardu “Associated Press”, 
kaipo apie žinių pristatymo 
trustą. Klausimas apie tą 
organizaciją vėl pastatytas 
dienos tvarkon, kuomet 
dienraštis “Sun” apskundė 
“Associated Press”, kaipo 
trustą. * .

Didžiausia dauguma ži
nių,kurios telpa dienraščiuo
se,yra pristatoma per tą tru
stą, užlaikantį savo agentū
ras net labiausia nutolusiuo
se užkampiuose. Savotiškai 
perkoštomis žiniomis “Ass. 
Press” maitiną milijonus 
skaitytojų. Tokiu būdu, mū
sų kasdieniniame gyvenime 
“Ass. Press” lošia nepapras
tą rolę. Tą savo įtekmę 
“Ass. Press” panaudoja sis- 
tematiškam suklaidinimui 
plačiosios publikos. Nei ne
norėk, nei nereikalauk, kad 
“Ass. Press” teisingai atsi
lieptų apie darbininkų veda
mą kovą.

Prisiminkim tik garsiąją 
bylą Moyero, Haywoodo ir 
Pettibono, prisiminkim bylą 
McNamarų, prisiminkim 
Lawrence’o ir W. Virginijos 
ir dabartinius Michigano ir 
Colorado streikus. Sulygin
kime tas žinias, kurias pris
tato iš streikų lauko socijali
stų partijos spaudos biuras 
ir “Associated Press”, — o 
mes pamatysime didžiausį 
skirtumą. “Ass. Press” pa
sinaudos kiekviena proga, 
kad apšmeižus darbininku 
judėjimą ir nubaltinus juo
džiausią kapitalo darbą. 
“Ass. Press” agentai savo
tiškai išmuštruofi ir jie žino 
kokių žinių reikia centrališ- 
kam ofisui. Pagaliaus, cen- 
trališkas ofisas nei negali, 
antra pusė vertus, sukontro
liuoti pristatomąsias jam iš 
visų nepasviečių žinias.

Pasekmė to viso — visiška 
bešališkumo stoka.

New Yorko diernaštis 
“Sun”, apskundęs žinių pris
tatymo trustą, užvis mažiau 
šia rūpinosi pristatomų ži
nių bešališkumu. Tas dien
raštis turėjo savo ypatiškus 
piktumus su “A.S.” ant biz
nio pamato. Taigi iš užves
tosios bylos vargiai begali
ma laukti vaisių. Vienok, 
juo daugiau bus kalbama 
apie niekdarystes “Ass. 
Press” — juo smarkiau tu
rės .kilti agitacija už įkūri
mą grynai darbininkiškos 
žinių pristatymo agentu ros, 
arba už sustiprinimą įtek
mės dabar jau veikiančio 
prie soc. partijos žinių pris
tatymo biuro.

Męs turime gauti žinių iš 
tyrų, nesudrumstų šaltinių; 
męs turime gauti žinių be 
tarpininkystės nešvarių po
litikierių.

GR1NORIUS
(MONOLOGAS.)

Tik jūs paklausykite, kaip 
aš netikėtai apsivedžiau. 
Mat, Amerika, tai tokia ša
lis, kur gali apsivesti nety- 
čioms.

Aš atvažiavau pas savo 
dėdę, kuris turėjo bučernę ir 
jauną dukterį, kuri iš pir
mos dienos į mane įsimylėjo. 
Aš kaip tik atvažiavau, tuoj 
dėdė man davė darbą bučer- 
nėje, bet antrą dieną užtiko 
mane besibučiuojant su jo 
duktė re ir išvijo.

Buvau nusigandęs. Ir kaip 
nenusigąsti — jokio pažįsta
mo neturiu, o susikalbėt 
taipgi nemoku. Einu gatve 
ir verkiu... Bet staiga išgir
dau riksmą. Nugi, žiūriu, 
žmogus stumia dviratį ir ne
savu balsu rėkia: “Bananes, 
bananes! Ten cents for do- 
sen!” Bematant tą rėksnį 
apipuolė kaiminė moterų ir 
išpirko visas bananes.

Geras biznis, manau sau, 
bet kaip čia nusipirkus dvi
ratį ir tų bananių ? Rėksnys 
išpardavė visas bananes ir 
važiuoja, o aš seku paskui. 
Ugi, vierysit, nevieiysit — 
privažiavo baisų bananių 
kromą, apie kurį stovėjo ke- 
UoUka tokių rėksnių ir j dvi-

račius krovė bananes. 
stoviu ir varvinu seilę.

Bet staiga, privažiavo vie
nas rėksnys prie pardavėjo 
ir, išskėtęs rankas, pradėjo 
kaž-ką pasakoti. Pardavė
jas papurtė galvą ir parodė 
ranka į šalį. Bet tas dar la
biau pradėjo maldauti. Tuo
met pardavėjas atėmė iš jo 
dviratį ir, įspyręs į sėdynę, 
išvijo iš kromo. Tas viskas 
man davė suprast, kad tas 
yra netikęs biznierius.

Tuoj prišokau prie parda
vėjo, pagriebiau tą dviratį 
ir, parodęs pirštu į save, į 
dviratį ir į bananes — suri
kau: “Bananes, bananes! 
Ten cents for dozen!”

Pardavėjas pažiūrėjo į 
manę ir kaž-ką suburbėjo. 
Aš papurčiau galvą ir vėl 
parodžiau pirštu save, dvi
ratį ir bananes. Tada, par
davėjas išsiėmė iš kiseniaus 
bumašką ir parodė į mano 
kišenių.

Aš greit išsitraukiau pen
kinę ir padaviau. Pardavė
jas papurtė galvą ir parodė 
daugiau. Aš pridėjau dar 
vieną penkinę. Tuomet par
davėjas pasidarė linksmas, 
prikrovė pilną dviratį bana- 
nių ir patekšlenęs į mano pe
tį — parodė važiuot tolyn.

Bekupčiaudamas su bana- 
nėmis, atsidūriau pas savo 
dėdės krautuvę ir, norėda
mas pasirodyt dėdei, kad aš 
esu geras biznierius — visa 
gerkle sušukau: “Bananes, 
bananes! Ten cents for do- 
sen !”

Mano dėdė išbėgo iš krau
tuvės, išvertė akis ir sušu
ko: “Ar tu, šuns snuki, tu
ri laisnius?” Aš atsakiau: 
“Geram biznieriui laisnių 
nereikia!”

Jis prišoko ir pradėjo ma
ne mušt, aš nepasiduot. Vel
nias atnešė policistą ir ma
ne, su visu dviračiu, arešta
vo. Nuvedė į, teismą ir ten 
nuštriuopavo ant 25 dolerių. 
Na, gerai sakau, atliko dar 
keli doleriai, eisiu išsiimti 
laisnius. Bet kur juos gaut?

Palauk, sakau, nueisiu pas 
dėdės dukterį ir ji padės 
man išimti laisnius. Prislin
kau prie kičino lango, žiū
riu, ji triusiasi viduj. Ony
te, sakau, eime padėsi man 
išimti laisnius. Ji prišoko, 
mane pabučiavo ir skrybėle 
ant galvos ir bėgame. Už 
dešimts minutų jau aš turė
jau laisnius.

Mergina parėjo namo, o 
aš išvažiavau už miesto ir 
savo dviratyje pergulėjau. 
Rvtą, atsikėliau, laisnius 
nrilipinau prie dviračio, nu
važiavau pas pardavėją, pri
sikroviau bananių ir važiuo
ju gatvėmis šaukdamas.

Norėdamas atkeršinti dė
dei, t. y. sugadinti jam biznį 
— atvažiavau pas jo krautu
ve ir kųpčiauju. Mano dė
dė atsivedė policistą ir liepia 
mane areštuoti. Aš išdi
džiai parodžiau policistui 
laisnius. Jis perskaitė, iš
vertė akis, padavė dėdei ir 
d ra dėjo kvatoti.

Dėdė perskaitė, puolė man 
ant kaklo ir pradėjo bučiuo
ti. Aš nežinojau, kas daro
si. Galu gale išsiaiškino, 
kad duktė, nežinodama, ko
kiu laisnių man reikia, ma
nė, kad aš su ja noriu ženy- 
tis ir išėmė šliubinius lais
nius. Noroms, nenoroms 
turėjau ženytis ir likti pas 
dėdę.

Apsisaugokit, grinoriai!
9999.

Aš| Kaip tautiečiams klojasi?
Mūsų “tautiški biznieriai” 

sumanė išleisti “laikraštį”, 
su kurio pagelba būtų gali
ma užrišti darbininko akis, 
ir dėl “tautos” pakėlimo bus 
lengviau jis apčystyt, bet na
bagams nesiseka. Net pa
prasčiausi žmonės jau sako: 
“Jums geriau pritiktų Afri
koj beždžiones mulkinti, o 
ne šių laikų žmones”...

Mat, tie biznieriai nori 
praplatinti biznio surėdymą, 
kur būtų galima vardan tau
tos nulupti dvi skuras nuo 
darbininko.

Ir štai kokius biznius varo 
tie ponai. Vienas garsus 
“tautietis” parduoda šifkor- 
tes, vertas $40.00 už $50.00, 
vadinas nulupa $10.00 dėl 
tautos pakėlimo! Kad taip 
yra, tai So. bostoniečiai ge
rai ’ žino; vienas vaikinas 
vardu P. M. siuntė tėvui į 
Lietuvą ir užmokėjo po $50 
už šifkortę. Žinoma, kaipo 

‘tautietis nei nežiūrėjo, kiek 
ten užrašyta. Bet tėvams 
atvažiavus į New Yorką, pa
sirodo, kad jų šifkortės yra 
tik po $40.00, bet jau pervė- 
lu... Dabar tie’tėvai atleido 
laišką ir liepė atsiimti $20.00 
nuo to “tautiečio”. -* * *

So. bostoniečiai turi daug 
juokų iš “Vėžio”, nes jame 
dalyvauja gabiausi “rašė- 
jai” Kosciuška Lekovič, Kir- 
diejus iš Stak Yardų ir kiti.

Pirmutinis, kad drožė 
“faktais” ant socijalistų, pa
imdamas 1909 ir 10 metus, 
kuomet tas Kosciuška bu
vo “studentu” kiaulių ga
nymo Lietuvoj. O antras 
Stock Yardų “studentas” 
liepia sukirmyt karčiamoj. 
negu rengti, kaip socijalis
tai ,koncertus. Tai daugiau 
juokų, negu “Šakėj”. Jie pa- 
;įs pasirašo, ir patįs vieni 
skaito.

LSS. 60-tos kuopos spėko
mis bus perstatytas veikalas. 
“Nihilistai” 7 d. kovo, Dud
ley st. Opera House.

M. P...cius.

Grand Rapids, Mich.
15 d. vas. atsibuvo apvaik- 

ščiojimas, kad paminėjus 10 
metų sukaktuves nuo įsikū
rimo Šv. Jurgio dr-jos. Bu
vo užkviestos liet, draugijos, 
esančios šiame mieste. Ir 
viskas būtų gerai išėję, jei
gu ne atstovas Simano Dau
kanto dr-jos, kuris susibarė 
su vietiniu kunigu. Kada 
minėtas draugijos atstovas 
ir podraug pirmininkas pra
dėjo ypatiškai užgaulioti ku
nigą, šis paprašė balso, idant 
pasiteisinus. Tvarkos vedė
jas davė jam balsą. Bet, ap
skritai ,apvaikščiojimas ge
rai pasisekė. Patarlė sako: 
“Kiekvienoj stuboj yra dū
mų !”.

LSS. 51 kuopa nutarė mo- 
kinties veikalą vardu “Lega- 
liški žmogžudžiai”. .

Vietinis.

Westville, Ill.
Vas. 22 d. 26 LSS. kuopa 

sulošė trijų veiksmų kome
diją “Gyvi nabašninkai”.

Viskas atlikta neblogiau
sia. Kai-kurie artistai tik 
pirmą sykį telošė.

Buvo ir muzikos kavalkė- 
liai. Atliko Antigonos Dun- 
duliutės mokiniai.

Publika pilnai užganėdin
ta.

“Laisvės” reporteris.

KORESPONDENCIJOS

So. Bostono Naujienos. 
Prakalbos.

Vasario 22 “Lietuvos 
Dukterų” draugystė turėjo 
prakalbas,su dainom ir dek
lamacijom Lietuvių Labda
rystės svetainėj. Kalbėjo 
Bagočius ir Michelsonas. 
Dainavo “Birutės Kanklių” 
choras, deklamavo, Skersto- 
niutė ir Andrišiutė. Visi sa
vo užduotis atliko gerai. 
Prie draugijos prisirašė 110 
narių, priėmė ir vyrus. Da
bar bus ir So. Bostone vyrų 
ir moterų draugija. Linkė
tina gerų pasekmių; aukų 
surinko ėšų padengimu 

fl. Januška.

parengtų balių publikos vi
sad skaitlingai atsilanko. 
Nors draugija pridera prie 
pirmeiviškų, bet veikime 
mažai kuom pasižymi.

Kovo 8 d. prasidės paskai
tos LSS. 40 kuopos ir tęsis 
per 4 nedėldienius.

Puikiai pavykusi 
paskaita.

Elizabeth, N. J. 1 d. kovo 
vietinei socijalistų kuopai 
drg. A. Baranauskas skaitė 
apie “Kristų ir Krikščionių 
Mokslą”. Nepaisant bjau
riausio oro ir kunigėlio kei
kimo, žmonių susirinko dau
giau, negu bažnytėlėj kad 
buvo tą nedėldienį. Publi
kos buvo į 300.

Paskaita su išaiškinimais 
tęsėsi 5 suvirš valandas. Pu
blika labai ramiai užsilaikė. 
Matomai, ji buvo labai užin- 
teresuota. Tiesa, buvo bū
relis vaiki j ozų, kurie jau iš- 
anksto buvo Susiorganizavę 
trukdyti, bet juos greit pra
šalino.

Reikia pažymėti, kad iš 
publikos pusės buvo užduota 
labai daug užklausimų, ku
rie plačiai ir nuodugniai ta
po išrišti.

Kaip žinoma, savo laiku 
šią paskaitą vietinis kunigas 
buvo pasiryžęs išardyti. Da
bar jisai jaučiasi, kaip musę 
būtų kandęs...

Buvęs.

Montello, Mass.
Vasario 9 d. Lietuvių Pi

liečių draugystė sušaukė vi
suomenišką susirinkimą, 
kad išnešti protestą prieš 
Burnett’o billių.

Angliškai paaiškino tūlas

visi ateiviai protestuoti 
prieš billių. Likos nutarta 
išnešti protestą vardan Pi
liečių draugystės.

Žmonių buvo prisirinkę 
gana daug. Protestas išneš
ta vardan 500 žmonių.

, LSS. III rajono rei
kaluose.

Męs gavome pranešimą 
nuo vieno draugo iš Pitts- 
burgo, kuriame labai aštrio
je formoje daroma kaltini
mai dėlei neįvykusio teatro, 
kuris turėjo atsibūti 7 d. va
sario 1914 m.

Atsirado keletas, kurie 
reikalavo sugrąžinimo pini
gų už tikietus, nes buvo atė
ję tik teatro pažiūrėti.

Šiuo žygiu “Laisvė” ne
garsino visos koresponden
cijos, nes tuomet galėtų kilti 
aštrus ginčai.

Atkreipiame tik atydą 
LSS. III rajono viršininkų, 
jog norint pasekmingai va
ryti agitacijos darbą Pitts- 
burgo apygardose — reikia 
rupinties atlikti savo užduo
tis sąžiningai .

Jeigu šiame atsitikime kas 
nors buvo kaltas — rajonas 
privalo ištirti.

Dr-jos kuopai kalbėjo L. 
Pruseika. Prisirašė 6 nauji 
nariai.

L, Pruseika tvirtino, kad 
TMD. turi būti bešališka, 
vadinasi, šalę kitų pakraipų, 
knygų turi leisti ir mokslo 
socijalizmo klausimus gvil- 
denančiąg. knygas.

Pašalietis.

Montello, Mass.
Vas. 8 d. SLA. 17 kp. pa

rengė mass mitingą su pra
kalbomis. Pirmas kalbėjo 
Vitaitis — “Ateities” admi
nistratorius. Jis iškėlė lie
tuvių tautą į padanges, tar
tum jie būtų užkariavę visą 
pasaulį. Paskui, supranta- 
na, davė vėjo socijalistams 
ir jų laikraščiams, kam jie 
užsipuldinėja ant Yčo ir 
Šliupo. Toliaus pasakė, kad 
Vokietijos socijalistai prita
ria karėm.

Toliaus kalbėjo tūlas Jan
kauskas irgi iš Bostono. Iš- 
oradžiu jo kalba buvo biskį 
rimtesnė, bet paskui ir jis 
pradėjo giedoti visiems žino
mą giesmę. Pasmerkė “Lai
svę”, “Keleivį” ir “Kovą” 
už tai, kad jie netalpiną so
či jalistiškų straipsnių.

Po prakalbų buvo užduoti 
iems klausimai. Tuojaus 

buvo pareikalauta nuo Vi
tai čio, kad jis faktiškai pri
rodytų Vokietijos socijalistų 
jrijautimą karėm. Vietoj 
atsakyti į klausimą, jis pra
dėjo kalbėti apie Šliupą. An
tras buvo klausimas: “Ar 
iet. darbininkai sulauktų 
geresnės ateities, jeigu taip 
aikytųsi tautiškumo, kaip 
dabar skelbia tautiečiai?” 
Vitaitis visai atsisakė tą 
dausimą rišti. Publikoj ki- 
o triukšmas ir delnų ploji

mas.
Paskui buvo čiela eilė už

duotų klausimų Jankauskui, 
šsyk buvo pradėjęs rišti, 

bet, matydamas, kad tas jam 
nevyksta, pasakė, jog jis ne
sąs profesorius ir negalįs iš
rišti visų klausimų.

Bostoniečiai turbūt dar 
nebuvo matę tokios pirties, 
kaip Montelloje.

Žmonių buvo pilna svetai
nė, bet prie kuopos mažai 
rašėsi.

Tą patį vakarą buvo pa
rengtos diskusijos ant te
mos: “Kur geriau prigulė
ki, ar prie LSS. ,ar prie SLR- 
KA.?” Socijalistai katali
kus sumušė faktais. Nubal
suota, kad geriau prigulėti 
prie LSS.

Buvo pasakyta pamokslas 
“Kunigo Bimbos”. Gerai pa
deklamavo Vinkšnaitienė, 
jos sūnūs ir p-lė Doniutė.

Susirinkime buvęs.

naujo sujunda.
Apie Leaside ir Necanį- 

eum jau yra kokia 16 lietu
vių, kurie turi savo farmas 
ir nei vienas dar peiktinai 
nekalba apie šį kraštu. Nors 
tūli farmeriai dar nejsitaisė 
visiškai, vienok visi gerai 
jaučiasi. Jeigu važiuotumėt 
į šį kraštą — parašykit man, 
o aš mielai patarnausiu.

Juozas Apinaitis, 
Necanicum, Ore.

PAJIEŠKOJIMAL

Darbai
Youngstown, Ohio. Dar

bai eina nekaip. Kaip-kur 
dirba gerai, bet tai tik 15% 
darbininkų. Apie 20% dir
ba vidutiniškai, o prastai, 
tai yra trečią dalį laiko, dir- 
ba65%.

Šimtai laukia darbo, o 
darbo gauti negali.

Kewanee, III. Pas mus 
darbai prieš naujus metus 
buvo veik visiškai sustoję, 
po naujų metų po truputį 
oradėjo gerinties, o dabar 
;ai pradėjo visai gerai dirb
ai.

23 d. vas. pradėjo dirbti 
ant naktų m a ši n šape j ir nip- 
olešapėj Nat. Tube Co. Ma
žiausia užmokestis $1.95 už 
10 vai. darbo.

Iš kitur pribuvusiam dar
bas nelengva gauti. , 

Jurbarko Jonas.

Waterbury, Conn. Darbai 
mūsų mieste po truputį pra
deda gerėti. R.

Puritan, Pa. Šioje apie- 
inkėje darbai eitų neblo
giausia, vienok darbas gana 
sunku gauti, nes kitokių 
darbų nėra, kaip tik mamo
se.

Kadangi kitur silpnai dir
ba, tai žmonių čia labai daug 
privažiavo. Pertai ir darbų 
gavimas žymiai apsisunki
no. Todėl kitu miestu lietu
viams patariu nevažiuoti į 
čia darbo j ieškoti.

Taip-pat menama, kad 
apie 1 d. balandžio gali būti 
streikai, nes šiemet minkšto
siose anglyse pasibaigė dar
bai.

Su uždarbiais pas mus yra 
visaip. Vieni uždirba po 
$20, kiti net dasivaro iki 
$60.00.

Jaunas Darbininkas.

Pittston, Pa. Čia darbai 
eina dar neblogiausia. Be
darbių minių, kaip kad kitur 
yra, nesimatyti.

Albertas.

Prapuolė šuo tarpe Wendell ir Wat* 
wick February 2. Rudas gončius, bal
tos kojos, baltas ženklas ant kruti
nės. Kas jį paims ir man praneš, tas 
gaus $5.00. ' '

J P JUSIS
55 Battle St./ ’ Orange, M«»š.

Pajieškau brolio Prano Glušausko, 
Kauno gub. iš Barkuniškių. 1912 m. 
atvažiavo į Pittsburgh, Pa. Dabar 
nežinau, kur jis randasi. Turiu labai 
svarbų reikalą. Taipgi pa j ieško ma
no moteris, buvusi Deltuviutš, brolio 
Vilimo Ramanausko, Suvalkų gub., 
Sasnavos parakvijos . Kas žino, malo
nės pranešti.

J. Glušauskas, 
955 Providence Rd., Scranton, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 25 m. amžiaus, laisvų pa
žiūrų ir mylinčios dorą gyvenimą.

Meldžiu su laišku prisiųsti ir savo i 
paveikslą. Aš esu 24 m. amžiaus.

A. Akelaitis,
P. O. Box 886, Rockford, Ill.

Pajieškau švogerio P. Erenc. Pir
miau gyveno Wauwatosa, Wis., o da
bar nežinau kur jis randasi. Turiu 
svarbų reikalą. Kas žino, malonės 
pranešti.

C. Shilling,
1016 S. E. Allen St., Des Moines, Ta.

Pajieškau Jono Jurgilo, Kauno g.> 
Raseinių pav., Gentkančių kaimo. Gy
vena Pidmont, W. Va.. Meldžiu atsi
šaukti. *

K. Poška,
57 N. Washington Ave., Batavia, Ill.

Pajieškau dėdžių Stanislovo ir An
tano Urbanų, Kauno gub., Panevėžio 
pav., Vabalninku kaimo. Turiu svar
bų reikalą.

E. šinkunitė, 
1457 So. Union Ave., Chicago, III.

Pajieškau draugės Onos Gesieraitės 
Kauno gub., Šiaulių pav., Avizlių kai
mo. Gyvena Whitinfeville, Mass. Kas 
žino, malonės pranešti.

St. Domeika,
Box E., Oglesby, III.

Pajieškau dėdės Kazimiero Neške- 
lio, Kauno gub., Panevėžio pav., Va
balninku parakvijos, žemaitėlių kai
mo. Jis yra kriauėius, 10 metų kaip 
Amerikoj. Kas žino, malonės pra
nešti.

3272 Salmon St., Philadelphia, Pa.

Pajieškau švogerio Povilo Mačiuko, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Pasvalio 
Parakvijos . Jis 19 kovo 1913 m. iš
važiavo iš Brooklyn, N. Y., palikda
mas pačią ir 3 vaikus. Kas žino, ma
lonės pranešti.

J .Bertulis, 
225 — 24th St., So. Brooklyn, N. Y.

Pajieškau pusbrolio Vincento Sto
nio, su kuriuo 4 metai atgal mačiaus 
Chicago, Ill., o dabar nežinau kur jis 
randasi. Malones atsiliepti.

Joseph Mockaitis, 
Ledford, Ill.

Pajieškau darbo. Esu atsakantis 
duonkepis. Kepu tikrą lietuvišku duo
ną. Kam reikalingas darbininkas, 
malonės atsišaukti.

A A
1621 — 17th Ave., ‘ Rockford, III.

Pajiekau J. Janauskiutės, sykiu gy
venom Lietuvoj. Girdėjau kad atva
žiavo j Philadelphia, Pa. Norėčiau 
susirašinėti.

J. Gutautys,
P. O. Box 245, , Athol, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 25 metų amžiaus. Turi but 
pamokinta, mokanti 3 ar 4 kalbas ir 
turinti kokius 20 Šimtų dolerių. Aš 
turiu didelį štorą ir noriu atidaryti 
laivakorčių agentūrą. Su pirmu laiš
ku turi prisiųsti ir savo paveikslą.

M. J. Litvinsky, 
Franklin Co., Rend City, Ill.

Telephone 500.
(16—17)

Plymouth, Pa.
Vas. 16 d. “Aušros” cho

ras surengė koncertą ir ba
lių. Dalyvavo "šie chorai: 
Scrantono “Živilės”, Wil
kes Barre Šv. Trejybės, 
E. Plymoutho lenkų ir “Auš
ros”.

Programa buvo labai įvai
ri. Dainos nusisekė labai 
gerai. Publikos prisirinko 
daug, rodosi, apie 500. Visi 
užsiganėdino. Ypač visiems 
tiko “Živilės” choras. Mato
mai, Scrantono merginos 
darbuojasi ir persiima vis 
laisvesne dvasia.

Plymouthietis.

Worccsterio draugams.
Męs gavome pranešimą 

nuo savo korespondentų, jog 
tarpe Worcester!o socijalis- 
tų, tarpais, kįla dideli susi
kirtimai, kurie pavirsta net 
ypatiškais šmeižimais.

Draugai, argi jau nėra 
rimto darbo? Liaukitės 
karščiavęsi, liaukitės statę 
savo “aš” aukščiau kuopos 
ir Sąjungos gerovės. Jieš- 
kokite naujų agitacijos būdų 
ir veikite dar plačiau. Kaip 
bus daugiau darbo — bus 
mažiau peštynių.

Laisvamaniai atgyja.
New Haven, Conn. Po at

silankymui d-ro J. Šliupo 
pradėjo atbusti ir mūsų lais
vamaniai. Vienas iš jų, su
sipykęs su vietiniu kunigu, 
pradėjo platint “Laisvąją 
Mintį”. Manoma čia įkurt 
kuopa.

Worcester, Mass.
Vas. 23 d. LDD. turėjo ba

lių lietuvių svetainėje. Pu
blikos buvo virš poros šim
tų. Ant Lietuvos dukterų

Worcester, Mass. Čia įsi
kūrė laisvamanių kumpelė, 
kurion prisidėjo i “ nariai.

Pasistatė savo tmslu reng
ti prakalbas ir diskusijas.

.. i

So. Manchester, Conn.
22 d, vas. vieth

Apie Oregono valstiją.
(Žiūrėk “Laisvės” N. 11).
Milžiniškos girios auga vi

sur, per tai kliudoma ūkinin- 
kystei. Čia gimę žmonės ne
labai tenori kelmu lupti. Sa
ko, perdidelis tai darbas. To
dėl iš jų galima pirkti žemės 
pigia kaina, nuo 10 dol. už 
akerį. Brangesnė yra ta že
mė, kuri randasi prie mies
to, arba arti gelžkelio.

Keliuose pavietuose yra 
ir valdiškos žemės, bet ji 
randasi toli nuo miesto ir nė
ra pergeriausia, nes geres
niosios žemės jau yra apim
tos anksčiau, bet žmogui tu
rinčiam truputį kapitalo ir 
noro dirbti yra labai gražus 
pragyvenimas.

Šiame krašte gyvuliai 
brangųš, mėsa brangi, taip- 
pat brangus ir visokie far- 
mti produktai. Taigi, iš to 
visko galima pasidaryt gra
žaus pinigėlio.

Suprantama, jog geriau
sia ypatiškai atvažiavus pa
žiūrėti tų vietų, kur norima 
apsigyvent. Jeigu čia nepa
sidabotų — tai nepertoliau- 
sia ir Californija. Taipgi ir 
Washingtono valstijoj už
darbiai dar yra neblogiausi.

Šiose Valstijose ant far- 
mų dirbantiems moka nuo 
$1.25 iki $2.00 už 10 vai. dar
bo dieną, o prie kitokių dar
bų galima paprastam darbi
ninkui dasivaryjti iki $3.00.

Amatininkai gauna po 
ir daugiau už 8 vai. darbo 
dieną. > 
v Žiemos laike darbai apsis- 

bet pavasarį viskas iš-

Benton, Ill. Čionais yra 
tik dvi anglių kasyklos, bet 
viena sustojo dirbti ir neži
noma, kada vėl prasidės dar
bai.

Nekurie iš vietinių lietu
vių važiuoja kitur darbo jie- 
škoti. J. K.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo T8 iki 28 metų senumo. Aš esu 
28 motų. Dabar patogus laikas susi
pažinti, o po Velykų apsivesti. Malo
nėkit ir savo paveikslą prisiųsti.

J. Yanuša,
P. O. Box 102, Luzerne, Pa.

(16—19)

"‘i

Žinių-žineles.

Pajieškau draugų P. šilinsko, P. 
Stramaičio ir M. Lisauskio. Visi Su
valkų gub., Vilkaviškio j\av., Žilinskas 
Bartininkų kaimo, Stramaitis Budvei- 
eių, o Lisauskas Kreisdžių kaimo.

P. Martinkaitis,
P. O. Box 113. Puriton, Pa.

Mieste Flushing, N. J., tū
las žmogus, kuris buvo pri
verstas mokėti savo buvu
siai moteriai savaitinę algą, 
pagal to, kiek jis pats už
dirbdavo, prašė darbdavio, 
kad tas jam numuštų algą, 
taij), kad jis mažiau turėtų 
mokėti pačiai. Mat, nors to
kiu būdu norėjo keršyti jai.

Norvegija, tai rečiausiai 
apgyventa šalis Europoje. 
Kiekvienam jos gyventojui 
tektų po 40 akrų žemės, jei 
visą valstybės plotą ' padali
nus tarp gyventojų; tuo 
tarpu Anglijoj, kiekvienam 
gyventojui tektų mažiau, 
negu po vieną akrą.

Londone kas metai suvar
tojama 20 milijonų tonų an-

Taip vadinama Kleopat
ros adata, yra tai akmeninis 
stulpas, iš vieno akmenio, 
turįs 68 pėdas augščio ir sve- 
riąs 140 tonų. Luxor’o mo
numentas, Paryžiuje, taipgi 
iš vieno akmens, turi 76 pė
das augščio ir sveria 240 to-

• *

m’ risS

Gera proga.
Parsiduoda Pulrumis ir 4 stalai. 

Biznis gerai išdirbtas, lietuvių yra virš 
tūkstančio, o lenkų tris sykius dau^ 
giau. Tame mieste tik vienas lietuviu
kas pulrumis. Pardavimo priežastis 
— važiuoju į Lietuvą.

Jonas Pakausris,
107 E. Marrimack St., Lowell, Mass.

(16—13).

Didžiausia proga.
Kas užrašys pas mane “Laisvę”, 

“Pirmyn” ir “šakę”, tas gaus dovanų 
knygų už $1.00 vertės. Knygas duo
siu šias: Kas išganys liaudį, “Kelei
vio” 1914 m. Kalendorių, Kelionę per 
peklą ir Mokslas rankžinystės.

Tos knygos, tai brangiausias žmo
gaus turtas. Kas prisius $4.50, tas 
gaus ta, kas Čia paminėta. Adresuokit;

S. P. SHONAS,
953 Johler Ave., Scranton, Pa.

Tokios progos nebuvo.
Kas prisius man $3.00/ tas gaus 

metams “Laisvę” ir “Pirmyn”. Taigi 
visi, vietiniai ir iš kitur, pasiskubin- 
kit užsirašyti tuos laikraščius.

Pinigus siųskit Šiuo adresu;
Z. MASILIŪNAS,

Box 29, Fort Johnson, N. Y.
(16—17)

Pranešimas.
Turime už garbę pranešti savo kos- 

tumeriams, kad mes perkaustėm s»vo 
vyriškų įr -moteriškų Drapanų Dirb
tuvę iš po No. 370 Bedford Ava. ant 
1107 Bedford Ave., kampas Gatos Av.

Meldžiame visus atsilankyti po Ko® 
adreSpĖTRAS SHERTWITIS IR

J. KARALIUS/
1107

J. aASAMVO, 
Bedford A Ve., Brooklyn, N. Y.

(ie—io)
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Aptiekorius ir Savininkas

131 Grand St

prasikaltSPRASIKALTIMAI

LOŠĖJAMS

1.00

FAR MOS! FARMOS!

668 N

ANTON KIEDIS

VIETINES ŽINIOS

KNYGŲ
D. GALINIS

sni nutari Vardas

SteltasAdresas

BUK 
VYRAS

THF 1
MAGIC 1 
SILENT

ne ir 
yduolty

224 Broadway, So. Boston, Mass

Lietuvių biznierių draugi
ja laikys extra-susirinkimą 
kovo 9 d. 8-vai. vakare po N. 
73 Grand st. p. Draugelio 
svetainėje.

Kviečiami yra visi nariai 
ir taip suprantanti dalyką 
ateiti koskaitlingiausiai ir 
prisidėti prie minėto dar-

F. MATULAITS
495 Broadway

SO. BOSTON. MASS.

Todėl prisidėkite prie jo 
F. Pijus.

Į KLAUSYK
i MANO

Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios

607 Boylston St., Btstcn, Mips

45 Broadway, New York, N. Y. 
Arba pas vietojųagentą.

Čia pat gaunama
Visokios knygos lietuviš

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

LIAUDIES DAINOS 15c.
MOKSLAS RANKŽINYSTĖS arba 

kaip pažinti žmogaus praeitį ir at-

LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 15c. 
VADOVAS Keliaujantiems į Ameriką 

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

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

REVOLIUCIJOS ATBALSIAI. Dai
lus apsakimelis iš revoliucijos lai-

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

Hamburg American Lini
ja turi už garbę pranešti, 
jog pastaruoju laiku užbai
gė pataisymus ant savo lai
vų, kuriais galės vežti Rusi
jos pasažierius trečia klesa 
ir duos geresnį patarnavimą 
ir užlaikymą. Taipgi Ham
burge, iki išplaukimui ,duos 
būtą ir užlaikymą. Užtikri
name, jog keliauninkai iš 
mus patarnavimo bus užga
nėdinti.
Hamburg American Linija.

Reikalaudami knygų, rašykite se 
kančių adresu:

“LAISVĖ,”
183 Roebling St., Brooklyn

Jau išėjo antra laida tragedijos

“KERŠTINGA MEILE’
Veikalas labai žingeidus 

ir lengvai perstatomas.
Kaina 10 c

ANDRIUS GOGIS, 
Mt in St., Montello, Mass

lietuvių Immigrai 
tų Šelpimo Drau 
gijos Reikaluose

Gaunama pas
J. STROPUS

6 Loring st. So. Boston, Mass

‘ Susirinkimai.
Lietuvių Kriaučių Unijos 

54 skyriaus mitingas atsibus 
seredoj 11 d. kovo tautiška
me name. Pradžia 7:30 va
kare.

Montello Lietuviams.
Pranešu vietiniams ir apielinkių lie 

tuviams, kad aš uždėjau didžiausią če 
verykų krautuvę Tautiškam Name, ko 
kios dar nebuvo Montviloj. Manokrau 
tuvėj galite gauti gerus čeverykus vy 
rams, taipgi 
kau 
geriausius 
kaklu raiščiu 
tuot as 
mane.

LAIVAKORTES pigiansios ir pa 
tarnavimas geriausia. Pasažie- 
riai gali važiuoti be baimės, nes 
jų gyvastis geriau yra apsaugota, 
negu ant žemes.

Taipgi mūs kompanijos laivai 
išplaukia iš New York, Philadel- 
phijos ir Baltimorės tiesiog į 
Hamburgą.

Artesnių žinių klauskite pas:

Hamburg-America n
• Line

RANKPELNIS”,
76 MAIN STR., 

BELSIIILL, SCOTLAND

PUIKI DOVANA
SU NAUJAIS METAIS, 

KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo lr*lcą rei
kia daryti apsilpus, taip-pat 
Ir kur greit 
pflai ta knytxa

f BROOKLYN, N. Y.
2 ('Arti Berry St.)

Didžio Lietuvos Kuni 
gaikščio Gedimino draugys 
tės mitingas atsibus 8 d. ko 
vo tautiškame name.

Dr-jų S-ga, matydama, kad 
tarpe stambiųjų lietuvių1 
partijų, būtent: socijalistų 
ir tautininkų viešpatauja di
džiausia nesantaika, nu
sprendė surengt eilę debatų. 
Debatuot iš socijalistų pu> 
sės apsiėmė keturi, iš tauti- 
ninkų-gi pusės.—nei vienas. 
Tokioms pasekmėms pasiro
džius, konferencija išnešė 
savo nuomonę — rezoliuciją, 
atiduodama kreditą soči j a- 
listams už tvirtą stovėjimą 
savo pusėje, ir turėjimą ga
nėtinai darodymų. Iš 26 or
ganizacijų ir 30 delegatų tik 
3 buvo priešingi tokiai nuo
monei. Tas parodo, kad so
či j alistai turi užjaučiančių 
didelį skaitlių organizacijų.

Pašelpinių dr-jų Susivie- 
nyjimas: Iš atžvilgio, kad 
pašelpinės dr-jos veik visos 
turi vienodus svarbiausius 
siekinius, t. y. ligonius šelpt 
ir numirėlius laidot, kad 
naujos pašelpinės organiza
cijos tveriasi tik dėlei išnau
dojimo jų per jų organizato
rius bei komitetus, ir, — kad 
žmogus, prigulėdamas į ke
lias organizacijas, daug lai
ko turi sugaišt, lankant susi
rinkimus, daugiau lėšų pasi
daro rengiant kiekvienai 
draugijai atskirium balius ir 
tt., nutarta stengtis suvie
nyt pašelpinės dr-jas į vieną, 
Tam tikslui surengs prakal-

Sutaisau receptus su didžiausia aty 
da, nežiūrint, ar tie receptai I »*»♦ 
vos ar Amerikos daktarų. " vie 
natinė lietuviška apticl 
Massachusetts valstija
galit gaut,kokios tik pasauly] varto 
jainos. Galit reikalaut per laiš 
kus, o aš prisiusią per express

Mūsų jaunimui.
Pereitame “L.” N-ry pa

minėjau apie mūsų Gimnas
tų kliubą. Bet ar daug 
jaunimo priguli prie to bū
relio? Toli gražu ne. Čia 
yra susispietus dar tik maža 
dalis Brooklyno jaunimo ir 
tai tik, kuris daugiau susi
pratęs.

Todėl kviečiu -prisidėti 
prie mūsų kliubo kiekvieną 
jaunuolį. Mūsų kliubas rū
pinasi daile ir apšvieta. Mū
sų choras, kuriuo vadovauja 
gerb. L. Ereminas, yra atsi
žymėjęs visuose mūsų mies
to parengimuose.

Mokestis, norint prigulėti 
prie kliubo, nedidelė — tik 
25 centai į mėnesį.

Politikos ir religijos daly
kų mūsų kliubas neliečia. Ji
sai yra grynai bepartiviš-

kaliošius (robus) užlai 
Apart to, galit pas mane gaut 

marškinius, kalnierius ii 
s. Mano tavoms gvaran 

Tikiuos, kad lietuviai palaikys

RICHT^

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

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

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

1) Liaudies Dainos.
2) Ženyba ir ženybinis gy

venimas — Barabošius.
3) Griuvėsiuose — puiki 

K. Jasiukaičio apysaka.
4) Moterų padėjimas bei 

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

5) Macochas.
6) Lekcijos apie atskyri

mą ženklų.
Pasidarbuokit sau ir 

mums!
“Laisvės” Išleistuve.

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

JĖZAUS DRAUGIJA arba jezuji-

l’inigus siuskit pačtos Ženkleliais Šiuo adresu.

J. STROPUS *
6 Lorin r St., So. Boston, Mass.

Draugijų Sąryšio konfe
rencija.

Kovo 1, tautiško namo 
svetainėje atsibuvo Didžiojo 
New Yorko Draugijų Sąjun
gos konferencija.

Iki paskutinės konferen
cijos, į Dr-jų S-gą prigulėjo 
21 draugija, dabar jau ran
dasi 26.

Siekis šios dr-jų Sąjungos, 
kaip daugeliui yra žinoma, 
stengtis apsivalyt nuo viso
kių niekšų, gatvinių plėšikų, 
kazirninkų ir tt., kurių pas
taruoju laiku Williamsbur- 
ge daug priviso. Taipgi, nu- 
regulevimas laiko rengime 
vakarų, kad viena draugija 
neužkenktų kitai.

Iš viršininkų raportų pa
sirodė, kad yra smarkiai 
veikiama, prašalinime tų ne
geistinų gyventojams apsi
reiškimų ir darbas išduoda 
ęageidaujamus vaisius.

’arp daugelio smulkių S-gos 
rybafi liečiančiv 1“ 
vo keli ir svar 
mai.

Vielų debatų klausimas

“NAUJOS kantičkos arba politiški 
giesmės” .................................... 30

“GRIUVĖSIUOSE”. Jasiukaičio apy 
sakelė................................................

E. STEPONAIČIO RAŠTAI ...........
ŽENYBA ir žmogaus gyvenimo šie 

kinys ................................................

“PIGIAUSIAS ir geriausias darbiniu 
ko pragyvenimas” ......................... 10c
“GYVENIMO BANGA” .............. 15c

Hamburg-American
I imL Didžiausia kompanija 
Julllljcl. visam pasaulyje!

Ji turi 431 savo garlaivį, kurių 
įtalpa siekia 1,306,81.9 tonų.
Vienatine ir tiesiogine linija tarp

Bostono ir Hamburgo
Laivai didžiausi ir kiekvienas su 

dubeltavais šriubais:

Konferencija išrinko iš 
savo tarpo komisiją iš trijų 
ypatų, kurios užsiims da
bartiniu Paukščio padėji
mu: per ką jis beprotnamiu 
paduotas, ar į apmokamą li- 
gonbutį, ar ne ir tt.

Linkėtina komisijai kuo- 
geriausių pasekmių jos dar
be. A. B. C.

SAVAITINIS LAIKRAŠTIS.
Jei norite aiškiai suprasti darbininkų klesos gyvenimo ir judėji

mo reikalus; jei norite sekti šios šalies politiką ir turėti žinių iš 
viso pasaulio kraštų; jei norite apsipažinti su visuomenės ir gamtos 
moksly klausimais,-tai užsirašykite laikraštį “PIRMYN”.

Rrenumerata metams: Suvienytose Valstijose $1.50
’ Užsieniuose $2.00

* “PIRMYN”
748 W. Lexington st, Baltimore, Md.

Nekurie delegatai buvo 
padarę įnešimus, kad pa
traukus mūsų dvasiški ją 
prie veikimo ateivių naudai. 
Ligšiol prie to darbo ji veik 
visiškai neprisidėjo. Jeigu 
tik ji norėtų — tai galėtų tą 
atlikti.

Klausime ateivių globoji
mo negali būti pūrtyviško 
skirtumo, nes tie dalykai pa
liečia visus lygiai.

Taigi, sukruskime darban.
J. Brazdžionis,

LIŠD. astovas.

MINEXPEUER’
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
be pavolbos kaipo akruias sudaužytas 
ant skinu. Ar kenčiate skausmus Roma* 
lizino, Neuralgijos, Užsišultlymo ir t. t. 
tada pamėginkite pora sykiu sutepti SU 
' P A I N E X P E L E R I U , 

Pa«ovcnczi*i» naminiai! \ Autai*.
Gaunama visose aplinkose už 25 ir 50 r.
F. Ad. RICHTER & CO., 215 Pearl st. New York.

fiemyki* tmt tint ftynkrrlv £ruL-/<>

Vysai Dykai Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga Ir siustą yra tyk del vyru. 

Knvf a ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijinia krauju 
ai basvpili,nubieg:.ma sieklos, patrotitu stypribe,pučkus 
ir kitus istnieiitni.s, m gromu avima, patrotitu 
stypribe, pvl va, kiapenu, inkstu if pūsles Ilgas, tum<* 
tiz'Va, gonorihoca arba triperi, naujai įgautas lyga*, 
strict ura ;r vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygiai.

Ta, dykai Įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir 1< ip galėt palutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krantuvS žinios, katros turo žinoti leožnas vedes arba 
nevedės w. ras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrlnejniu tu, specijalisku 
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą vjsai dykai, 
užmokant už pašto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresą ant 
Šeiniaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

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

Godotinas Tamista: Pagal 1 amintoa priladiejma, aS norlečjau 
jog Tamista prieiustumel man vysaluykal vinajusu knyga.del vyru.

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

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c St.

SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21018.

“DAKTARAS” 
parodo, kaip 
nuo Ilgu apsl- 
saupfotl.

IŠsiyfdii.k šiandien tiktai 
vieną dolerį, o apturėsi 
Edmundo Steponaičio raš
tu knygą, kuri privalo ras
tis kivkviename lietuviška

me name. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų mūšy jaunųjų rašytojų, 
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovei, kurty visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenes sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musu rašt ios.

Tąjį daily poezijos ir prozos rinkinį galima gauti t ktai už i aok pas

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

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

SANATORIUM 
Dr. Ignotas Slankus 

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

savo locną ligonbutj.
Gydo visokias Ilgas vyrfi, mo- 
terųlr valkti irdavo operacijas

Dr. Ignotas Stankus, po užbaigimui regulia- 
riško daktariško mokslo steitaviškame India
nos Universitete, po apturėjimui dip- 
lomos,1 važiavo mokintis į NeW Yoi’k 
Post Graduate Medical School 
and Hospital kurie yra net didžiausia 
medicinos mokslaine visoje pasaulžje. Čion speci- 
ališkai mokinosi daryti visokias operacijas 
ir gydyti pavojingas Ir užkrečia
mas ligas 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 iifXOn- 
bllt Į ant puikiausios gatvės Phiiadelphijoje po 
numeriu: 1210 8. Broad 8t., Phila
delphia, Pa.

Praėjusiame LIŠD. seime 
buvo svarstyta daug įvairių 
klausimų, paliečiančių tą 
opų visuomenišką reikalą, 
kaip globojimas ateivių.

Delėgatai, kurių daugelis 
net iš tolymesnių vietų pri
buvo, ėmėsi energingai svar
styti tą reikalą.

Buvo daug kalbėta, kaip ir 
kokiu būdu išjudinus visuo
menę iš apatijos ir atkreipus 
jos atydą ant suvargintų 
mūsų brolių ir seserų, besi
randančių ant Ellis Island.

Įnešta ir nutarta, jog bū
tinai reikia gauti geras kal
bėtojas, kuris, keliaudamas 
po visas lietuvių apgyventas 
vietas, skelbtų tarpe tautie
čių, kaip yra reikalinga 
mums LIŠD. Nes ligšiol, 
nors draugija jau treti me
tai gyvuoja, vienok visuome
nė nelabai atkreipia į ją aty
dą . Tiktai kelios pašelpinės 
draugijos ir SLA. su SLR- 
KA. aukauja į mūsų iždą. 
Nariai draugijų — priklau
sančių prie LIŠD., moka ant 
metų po 20c. immigrantų 
globojimui ir iš tų centų 
LIŠD. turi užlaikyti savo at
stovą ant Ellis Island ir ap
mokėti visus draugijos iš- 
kaščius. Taigi, mažai kas 
atlieka kasoje.

Riekia tikėties, kad agita- 
tyvišku būdu pradėjus veik
ti — mūsų draugija sustip
rės. Visuomenė turi supra
sti ir atjausti padėjimą tų 
nelaimingi) brolių, kurie 
kenčia kaslegarnėje.

Toliaus, seimas rimtai 
svarstė pirmininko S . Jan
kaus įnešimą apie įsteigimą 
L. Immigrantų Namo, kuris 
būtinai yra mums reikalin
gas, nes gyvuojant neprigul- 
mingai, męs galėtume daug 
daugiau nuveikti. Slavo- 
kams lietuvių reikalai mažai 
ką apeina, nes jie nemato 
sau iš to naudos. Bet, pa
žvelgus į mums draugijos fi
nansišką stovį, pamaiai, kad 
prie dabartinio padėjimo tai 
tik svajonė ir męs priversti 
esame skursti po globa ga
lingesnių už mus ir labiau 
susipratusių tautų.

Tikimės, kad nuo šio sei
mų mūsų visuomenė subrus 
rūpinties ateiviais ir tuomet 
galėsime pagalvoti apie na-

Jeigu ne, tai tuojaus išsirašyk. 
“Rankpelnis” yra darbininkų laikraš
tis, leidžiamas . Lietuvių Socijalistų 
Sąjungos Didžiojoj Britanijoj.

“Rankpelnyj” telpa naudingi straip
sniai, apysakc" eilės, žinios iš viso 
pasaulio ir ki

Išsirašydarr “Rankpelnį” Tu, 
Skaitytojau, iksi du naudingu dar
bu; turėsi sm ,ų laikraštį ir paremsi 
darbininkų reikalus.

“Rankpelnis” eina kas dvi savaiti.
“Rankpelnio” prenumerata pigi; 

metams 1 dol., pusei metų 50 centų.
Pažiūrėjimui siunčiame vieną nume

rį dykai.
Išpirk Money Orderį ir siųsk šiuo 

adresu:

’ Valandos: 
o
* Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare
K Nedėliornis iki 3 vai, po piet.
9

TEATRAS ir DAINOS
“AIDO” CHORAS stato ant scenos 

vieno veiksmo juokingą perstatymą 
“ŽYDAS STATINĖJE”

Subątoj, 7 d. Kovo (Mareli) 1014 m.. 
Tautiško Namo svetainėje, 101 103 
Grand st., Brooklyn, N. Y. Pradžia 
8 vai. vakare. įžanga 25c. ypatai.

Eidami ant viršminėto teatro susivar- 
žykit gerai pilvus, kad netrūktų iš juo
kų, neštai yra juokingiausias perstaty
mas, kokio dar Brooklyne nebuvo. Po 
perstatymo bus dainos L. Gimnastikos 
Kliubo. Vyrų Choras ir “Aidas” Cho
rai vedami L. Eremino. Taipgi bus šo
kiai.

Gerbiamieji Viengenčiai: Męs aidie- 
čiai visuomet buvom prielankus drau
gystėms ir kuopoms linksmint ant jus 
parengtų vakarėlių, taigi męs pasitikim 
kad musų publika inus atjaus, atsilan
kys ant mus vakarėlio.

Užkviečta “Aido” Choras.

Turiu ant pardavimo farmų didžiau
sioj Lietuvių Kolionijoj, kur yra 210 lie- 
'uvių farmerių. Ta kolionija randasi 
Michigan valstijoj, Lake Mason ir Ma
nistee pavietuose, ėmė randasi prie 
pat geležkelių ir arti portavų miestų ir 
miestelių. Turiu daug neišdirbtos že
mės ant pardavimo ir visokio didumo 
farmų; prekė nuo 9 iki $25 už akerį 
Taipgi turiu farmų su garais ir prastes
niais budinkais, sodnais ir be sodnų; 
prekė jų, pagal gerumo budinkų ir įtai
symų, nuo $ 5 iki $75 už akerį. Išpra- 
džių reikia įmokėti suvis mažą sumą pi 
nigų, o likusią palauksime nuo 6 iki 10 
metų. Žemė yra geriausia, galima pa
sirinkti, kokios tik nori: lygaus lauko su 
mažoms kalvuketnis, palei upelius ir pa
lei žuvingus ežerus, oras kuosveikiau- 
sias, vanduo kuogeriausias ir lengvai 
gaunamas, javai užauga visokį. Rašy
kit tuojau, o gausite dovanai mapą ir 
knygutę ir kitokią literatūrą, kur rasi 
a’škiai ir teisingai aprašyta apie žemę 
ir visos kolionijos padėjimą. Atvažiuo
kit tuoj, kol nepabrango žemė. Kaip 
pribūsi ant paduoto adreso, tuoj išlipęs 
iš treino telefonuok pas mane, nes aš 
gyvenu ant farmos. Gavęs žinią, tuoj 
pribūsiu su automobiliu ant dipoar j bu
telį, paimsiu jus ir aprodysiu*visą žemę, 
iš kurios galėsi pasirinkti pagal savo 
norą. Adresas1

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

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

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

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

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba vartosi liekarstas, reikia perskaityt kny
gą "Daktaras1!, ne:, didelė.-, daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė.

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

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TĖMYK1T VYRAI IR MOTERIS! Kad 

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

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 iš 
ryto iki 4 po pietų. NedčlioJ iki 3, o utarnin- 
kc ir pčtuyčioj vakare nuo 6 iki 8.

IGNOTAS STANKUS, M. D.
Turi daugybę padėkavonių už išgydymą nu* 

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

riškų kny^ą apie <lziovt|, o neužilg* 
parašys apie visas ligas ir išleis po vardu KIIy- 
p;a Medicinos. Dabartinė ta knyga yra 
labai naudinga del sergančių kaip tikrai Ir 
teisingai gydytis, o sveikiems 
kaip nito tos pavojingos ll^os 
apsisanf^ot 1. Kaina tos knygos 25c. Pi
nigus galima prisiųsti pačtos ženklialiais(štampo- 
mis). Visuomet reik kreiptis tiesiog j 1 žak t a 1’0 
Stankaus liįęonbųtl ant šito adrisos

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

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

ANT PARDAVIMO.
Pajieškau kostumierių barberių ir no- 

fiu parduoti savo barzdaskutyklą. Kas 
norėtumėte pirkti, tai pasiskubinkite, 
nes labui gera proga. Biznis išdirbtas 
ir labai geroj vietoj. Pinigų ant nedė
lios padaro po 70 ir 80 dolerių. Yra 8 
skutami krėslai ir vienas belinis stalas. 
Barberiai gali gerai išmokti bolėsna 
grajiti. Taipgi yra maudyne su karštu 
vandeniu. Daug žmonių ateina maudy
tis. Vien tik iš maudynės galima pada
ryti po 3 ir 4 dolerius ant dienos.

Jeigu atsirastų geras pusininkas, mel
džiu tuojaus atsišaukti.

Nauji Lietuviška 

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

dame ir patai*orrfe šė
riau'- ia SI U V A M A B 
MAŠINAS, puikiau
siu* Greniafonu* ir ki
tokiu* muzikališi.u* 
instrumentu*. Vai
kams keričiukus, Bai- 
sikelius, visokiu* laik

rodžiu* ir tam panašiu* daiktus. Duodame 
lekcija* ant visu muzikališku instrumentu.

A. RAULUKAITIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

SO. BOSTON OVOUE CO.
310 Broadway, So. Boston, Mas*.

PASAULIŲ RATAS” ..........  25c.
‘AUDĖJAI.’’. Puikus veikalas. 50c. 
KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” .... 50c 

GIEDROS KALENDORIUS.” 15c. 
SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLO 
...PAMATAI” ............................ 20c.
MEILĖS KARŠTLIGĖ”...............20c.

GREIČIAUSIAS PAMOKINIMAS
ANGLIŠKOS KALBOS” ... 25c.

<>. <
M Telephone So. Boston. 845 M f

Liet, preserių unijos 58 
skyriaus mitingas atsibus 
ketverge 12 d. kovo pas 
Draugelį (73 Grand st.) 
Pradžia 7:30.

LSS. 19 kuopos mitingas 
atsibus 8 d. kovo tautiškame 
name. Pradžia 2 vai. po pie-

TEIS1NGIAUSIA * A
IR GURIAUSIA Ar llrK A

LIETUVIŠKA * IJLšlVrl

Telephone So. Boston 60S

LIETUVIŠKAS

Advokatas

Pabalnosi kursą Womans Medical £>
College, B'-.ltiinore, Md. yf

Pasekmingai atlieka savo darbą prie L 
gimdymo, taipgi suteikia visokia* rodąs ir X 
pagelbą invairiose n >tcru ligose. įg

F. Stropiene,2";"^',; | 
SO. BOSTON. MASS.

Parsiduoda vištų farma 
$l()i> ant rankos. $14 kas nienesis

Moteris turi būtinai parduoti savo na
mą, turintį 6 kambarius. Prie namo di
delis gabalas žemės arti stoties ir karų, 
netoli bizniavo miesto, užtektinai dar
bo: Dykai tikietai visiems, kurie nori 
apžiūrėti. Savastis gvarantuota.

F. GLALDYS
395 Bridge Street, Brooklyn, N. Y.

n r. Richter’^
EXPELLER”

Drūti muskulai neatneša naudos, 
jei Jus Romatizmas kankina. Su

PAIN EXPELER!U
jei drūčiai suboršti atneš Jum tuoj 
palengvinimą ir prašalins priežastį 
:jk.'lUsmi^. up Ui Ir JtO*

F. Ad. Richter & Co.
rto prune st., new vo**.
a Tfinikit. ant Ankoro jfpSX. a 

S*. ■/. nklo apsanjjoimo ’

TRIS OI5ROS KINYGOSi < 

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

PASAULIŲ RATAS
ir kita* planetas. Su paveikslėliai*...........................2BO

MEILĖS KARŠTLIGE
meilę....................................................................................2Otf.

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c

WILLIA51 F. J. HOWARD
Lietuviška pavardė buvo 

Vincą* F. J. Kavaliauskas

315 W. Broadway
50. BOSTON, MASS.




