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DIDELE BEDARBIŲ ARMIJA 
MARŠUOJA PAS PREZIDENTĄ.

Milicija pastojo kelią pro
cesijai Sacramento mieste.

Sacramento, 8 d. kovo. — 
Čia jau pribuvo bedarbių ar
mija po vadovyste “genero
lo” Kelly. Armija pasidali
nus į dvi dali. Išviso mar- 
šuoja jau apie 2.000 žmonių. 
Kasdien vis daugiau žmonių 
prie kompanijos spiečiasi.

Valdžia irgi nesnaudžia. 
Paliepimu generolo Forbes 
sumobilizuota visa milicija 
ne vien Sacramento, bet ir 
visuose apielinkiniuose mie-1 
stuose. Valdžia sako, būk 
bedarbiai nori išplėšti val
diškus ginklų sandėlius.

Bedarbių procesija mano, 
jog savo kelionėj į Washing- 
toną jį šimteriopai padidės.

Teismas majoro Koe- 
lerio.

New Lcndonas, Conn., 7 d. 
kovo. Forte Terry dar tebe
sitęsia majoro Koelerio teis
mas, kuris atsibūna prie už
darytų durų. Teismas nors 
dar ir nepasibaigė, vienok 
jau pilnai paaiškėjo, ligi ko
kio doriško supuvimo priėjo 
dalis S. V. kariumenės.

Majoras kaltinamas iš
tvirkime, kuris apsireiškė 
nenormališkuose lytiškuose 
susinešimuose.

Iš biznio sryties.
Pereita savaitė biznio 

sryty buvo nelabai vykusi. 
Bankrutyjimų buvo 350 — 
tai yra 34 daugiau, negu už- 
pereitoj savaitėj.

Tavorinių traukinių, ku
rie buvo “be darbo” pereito 
mėnesio pabaigoje, priskai- 
toma 197,052.

Reikalauja miestavų 
“marketų.”

50 Chicagos draugijų at
stovai reikalauja įsteigimo 
miestavų “marketų.” Sako
ma, jog tik tuomet tegalima 
bus kovoti su gyvenimo pa
brangimu.

Prieš turtingus advokatus.
Savo lekcijoje Bostono 

universitete buvęs preziden
tas Taftas smarkiai agitavo 
prieš turtingus advokatus. 
“Beveik negalima paduoti 
teisman už niekšystes tur
čių - advokatą, jeigu jisai 
užima gerą vietą” — pasa
kė Taftas.

Kryžiaus kare prieš 
J. Vanagaitį.

Susirinkimas Tilžėje pas
merkia jo politiką.

17 d. vas. Tilžėje buvo lietu
vių susirinkimas, kurin pa
prašyta pribūti ir p. Vana
gaitis. Susirinkime dalyva
vo žymesni Tilžės ir Klaipė
dos lietuviai.

Tame susirinkime pruslie- 
tuviškų politikų išreikštas 
neužsitikėjimas p. Vanagai
čiui dėlei jo seniai atliktų 
darbų. Susirinkimas galuti
nai atsiskyrė nuo Vanagai
čio.

Taip praneša tautiškas 
(dieve gink, ne soči jalistiš- 
<as!) “Prūsų Lietuvos Sa
vaitraštis.”

Dievulėliau! Kas gi da- 
jar bedaryti p. Vanagaičiui, 
jeigu ir saviškiai tautiečiai 
varo laukan? Reikės kelti 
“Birutę” į Brooklyną ar ant 
mėnulio.

Amerikos tautiškoji laik
raštija tyli apie J. V. nelai
mes, tarytum, būtų musę 
kandus.

mokyklos mokiniai patįs su
manė tą ekskursiją ir tai 
jau antrą iš eilės.

Gyvieji šaltiniai.
“Viltis” rašo:
Perloja, Trakų apskr. Per 

patį Perlojos vidurį teka 
Merkio upė. Dešinysai jo 
krantas turtingas gyvais 
šaltiniais. Visuose tuose 
šaltiniuose muša kunkulais 
vanduo, kuris yra labai ty
ras.^ Į Bušniauskų - Karve
lių šaltinį varoma girdyti 
žiemą ir vasarą gyvuliai. 
Kadangi tuose šaltiniuose 
vanduo žiemą šiltokas, tai 
čia pi aunama rūbai ir be vė
lėj ama baltrūbiai. i

Kongreso tyrinėjimas.
Calumete ir Denvere tę

siasi kongresionališkas ty
rinėjimas vario kasyklų 
mainierių ir angliakasių 
streikų.

Calumete kompanijos liu
dininkai nebūtus daiktus iš- 
mislinėja ant streikierių ir 
jų vadovų. Jie tvirtina, kad 
jeigu nebūtų buvę socijalis
tų ir raudonų vėliavų, tai ir 
paties streiko nebūtų buvę.

Visa eilė liudininkų tvirti
na, jog matę žmogų, kuris 
kūčios vakare sušuko italų 
svetainėje: “Ugnis! ugnis!”

Pietų Amerikoj.
—Sukilimas Brazilijoj ne

siliauja. Valdžia tikisi gražu 
mu numalšinsianti sukilė
lius.

—Argentinos valdžia ne
siliauja viliojusi žmonių iš 
vargingesnių Europos ša
lių. Jos agentai siūlo žmo
nėms geriausias išlygas, o 
paskui apgauna.

Unijų suvažiavimas. Šiais 
metais atsibus unijistų suva
žiavimas iš Brazilijos, Ar
gentinos, Chile, Peru ir ki
tų republikų. Nuo to suva
žiavimo labai daug ko tiki
masi.

Potvinių pasekmes.
Laike potvinių pakilusios 

upės vienoje tik Kauno gu
bernijoje nunešė 50 tiltų. 
Venta pati viena nunešė 11 
;iltų. Po kelis tiltus nunešė 
Dobikynė, Akmenė, Vevir- 
žė, Jūra, Minija, Šventoji,

Draugijų, kaip grybų 
po lietaus.

Lietuvoj kuriama vis dau
giau draugijų. Kaip rašo 
“Laisvei” iš Kybartų, tenais 
manoma įkurti “Gabijos” 
skyrius. Panašus skyrius 
jau įsikūrė Naumiesty.

Šiauliuos įsikūrė draugija 
ūkiui gerinti.

Vilkavišky įsikuria dainų 
ir teatro draugija “Lyra.”

šventenybėmis prekyba.
“L. Ūk-kas” rašo(:
Neseniai ŠvėkŠnon (Ra

seinių pav.) atsilankė “Sau
les” draugijos kalėdininkas 
su “abrozdais” ir “atpūški
ni ais rožančiais”. Prikalba 
kalėdninkas visokių Dievo 
mylistų: rožančiai esą ’š Je- 
ruzolimo, iš alyvos medžio, 
augančio toj vietoj, kame 
meldės V.Kristus ir turi pri
dėtų atlaidų; kas užsirašys 
“abrozdą” už 3 rub. 50 kap.s 
tai už tą ir jo šeimyną bus 
laikomos kas mėnesį mišios. 
Užklaustas vienoj vietoj, iš 
kur “Saulė” tiek kunigų 
gaus, kalėdninkas atrėžęs, 
kad tas mišias laikysią to- 
kie-pat “zokonininkai”, kaip 
buvęs su misijomis’- “tėvas” 
Kazimieras.

Užmušė caro policijos 
viršininką.

St. Peterburgas, 7 d. kovo.
— Čia tapo užmuštas leite
nantas pulkininkas Čebajev, 
caro policijos viršininkas.

Jį užmušė oficieris, kuris 
buvo žemesnio už jį cino.

Klausykite, caras Mike 
agituoja už blaivybę 
St. Peterburgas 7 d. Kovo.

— Caras išleido prisakymą, 
kad kariumenėj, laike paro
dų ir manevrų, nebūtų ge
riama “čerkelė” už sveikatą 
jo, caro Mikės, ir jo famili- 
jos.

Matomai, jau pats prisile- 
sė užtektinai, kad, už nuo
dėmes gailėdamos, ketina 
plati n t blaivybę.

Ant kariškų orlaivių.
Londonas 6 d. kovo. — 

Šiais metais Britanijos val
džia išleido $5.000.000 ant 
kariškos orlaivystės.

PRASIDĖJO “RAUDONOJI
SAVAITE” VOKIETIJOJ.

Socijalistų rugiapjule.
Berlyne ir kituose Vokie

tijos miestuose jau prasidė
jo tai]) vadinamoji “raudo
noji savaitė”. Pat pirmąją 
dieną, būtent 8 d. kovo, su
rengta jau 12 mitingų. La
biausia agituojama ųž sutei
kimą moterims lygių su vy
rais balsavimo teisiu. 4.

Panašios “raudonosios sa
vaitės” šiemet jau buvo su
rengtos Francijos ir Olandi
jos socijalistų. Paprastai 
parenkama kokia nors sa
vaitė, kurioj varoma smar
kiausia agitacija tarpe mi
nių.

Ar nevertėtų ir lietuviams 
socijalistams tą pavyzdį pa
sekti ?

Ketina šią vasarą lėkti per 
vandenyną.

Los Angeles, Cal. Alber
tas Paulsenas, norvegų la
kūnas, sykiu su kitu savo 
draugu, šią vasarą žada lėk
ti per Atlantiką į savo tėvy
nę Norvegiją.

Savo kelionę jiedu mano 
pradėti nuo kurio bent 
punkto šalę didžiųjų ežerų. 
Toliaus kelionės maršrutas 
bus tokis: šv. Laurentijaus 
upė, Grenlandija, Islandi
ja, Faroe salos ir Bergenas.

Paulsenas sako, jog jo 
protėvių protėviai, senovės 
norvegai, dar prieš Kolum
bą buvo pasiekę Ameriką. 
Taigi, ne kam kitam, bet tik 
norvegui išpuola pirmuti
niam perlėkti per didįjį van
denyną.

Skundžia “Associated 
Press.”

Panama. Buvęs Panamos 
kanalo komisionierius W. F. 
Shipley skundžia žinių agen
tūrą už apšmeižimą.

Ir kam jau ta agentūra 
neįsipyko.

Pavasaris.
Apie Vilkaviškį (Suv g.) 

jau girdėta vyturėlis gie
dant.

Ankstybas pavasaris!

Pensija našlėms.
Sutverta tam tikra komi

sija, kuriai pavesta rūpin- 
ties, kokiu būdu sušelpus 
našles.

Sočijalistas kongresan.
Paterson, N. J. Pereitą 

savaitę soc. partija išsklaidė 
55,000 knygų - knygelių, kad 
parėmus agitaciją pasiųsti 
kongresan nuo vietinių soci
jalistų G. Demarestą.

3 d. bal. čia bus dideliau- 
sios prakalbos; kalbės E. 
Debsas.

Apsivedė.
Marijampolėje atsibuvo 

vestuvės agronomo J. Kriš
čiūno su panele V. Jasaityte.

N e pe rse niausią a p s i ve dė 
kalbininkas K. Būga, kuris 
dabar smarkiai susirgo.

Kardinolas netiki į blaivybę.
Baltimorės kardinolas 

Gibbons, beviešėdamas New 
Orleane, pasakė, jog neti
kįs į blaivybės idėjos perga
lėjimą šioj šaly.

Saliūnininkams, beabejo, 
smagu girdėti tokia kardi
nolo nuomonė.

Telegrafas nebus valstybės 
nuosavybe.

Taip pasakė vyriausias 
pačtos viršininkas Burleson, 
paaiškindamas, kad ta re
forma dar neganėtinai pri
brendusi ir jog tai nėra ad-
ministratyviškas reikalas.

žvirblio pasigailėjo, o žmo
gaus...

Laike pastarosios audros 
mieste Harrison, N. J., bu
vo šitoks atsitikimas: polic- 
monas pamatė prišalusį prie 
medžio šakos žvirblį. Aiš
ku, jog žvirblį laukė mirtis. 
Policmonas pasigailėjo žvir
blio ir, nupjovęs šaką, nu
nešė žvirblį sušildyti į arty- 
miausį restoraną. Žvirblis 
atgijo.

Klausimas... kaip būtų pa
sielgta su žmogumi?
Rooseveltas vyks į Ispaniją.

Pulkininkas Rooseveltas, 
pabaigęs savo kelionę po 
pietų Ameriką, vyks į Ispa
niją ant savo sūnaus vestu
vių.

Tikras “amžinas žydas.”

Fabrikus.
“L. Ž.” rašo:
Netoli Butkos miestelio 

(Mar. ap.) kelių didelių pir
kliu rūpesniu statoma didelė 
dirbtuvė, kurioje grūdus 
mals, lentas pjaus.

Mauručiuose (Mar. ap.) 
vienas didelis pirklys prie 
gelžkelio stoties įtaisė gazo 
(žibalo) dirbtuvę, kurioje 
žibalą perdirba ir iš kurios 
vietos miesteliui ima žibalą.

Latvijoj ir Lietuvoj.
Palyginimai.

“R. Nauj.” rašoma:
“Važiuoju arkliais iš Min

taujos per Latvijos šalį j 
Lietuvą. Vieškelis gražus, 
aukštai išpiltas. Aplink ly
gus laukai. Kur tik nepa
žvelgsi — vis dirvos ir dir
vos — tai javais, tai pašari
nėmis apsėtos.

Pašaliais miškeliai, gra
žiai žmonių rankomis suso
dinti. Tarpe tų laukų išmė
tyto® sodybos, gražiai ištai
sytos, dokalkomis arba skin- 
deliais plytų, molio arba me
džio triobėsiai.

Kur tik akį užmosime — 
visur maty ties augšta kultū
ra...”.

O įvažiavus Kauno guber
nijom.. surukusios, šiaudais 
dengtos grįčios, liūdnas iš
džiuvęs sodžiaus gyventojų 
veidas...”.

105 metų senelis.
Šiomis dienomis Aleksote 

numirė gerai visai apielin- 
kei žinomas senelis Augus- 
tauskas, turįs daugiau 105 
metų. Iki šiolei buvo geroje 
nuovokoje ir prote, viską 
dailiai papasakodavo iš savo 
jaunų dienų.

Vogti daiktai.
Šiauliuose Serafino Kriau

čiūno, Aleksandro Žuko ir 
Konstantino Ivanovskio bu
tuose, policijai padarius 
kratą, rasta daug vogtų 
daiktu: auksinti kryžiai, iš 
bažnyčių išneštos stovylėlės, 
variniai žibintuvai, sieniniai 
laikrodžiai, kilimai. Dalis 
tu daiktu pripažinta pavogti 
iš Gruzdžių (Šiaulių apskr.) 
bažnyčios, kiti vėl daiktai 
pavogti iš Gruzdžių sinago
gos. Kiti daiktai dar nesu
sekta, iš kur paglemžti.

Ekskursijos.
Utenos augšt. liaudės mo

kyklos mokiniai peb užgavė
nes ruošia ekskursiją. Keti
na jie tuomet Vilnių atlan
kyti. Atkeliaus 20 mokinių, 
lydimų dviejų mokytojų. Iš
laidos apskaitomos po 5 rub. 
nuo kiekvieno mokinio. Šios

Dievobaiminga nelaime.
“L. Ž.” rašo:
Švėkšna (Raseinių ap.). 

Neseniai Švėkšnos bažnyčio
je per pamaldas sekmadienį 
nutruko nuo lubų didelis ba
žnyčios viduryje kabąs ži
bintuvas. Kadangi bažny
čia buvo pilna, žibintuvas 
krizdamas užgavo daug 
žmonių, gi vienai moteriškei 
taip skaudžiai galv. 
net jos gyvybė pave

Rymu i gręsia visuotinas 
streikas.

Laikraščiai liepia rymie
čiams pasirūpinti apie mais
tą, kadangi miestui gręsi; 
visuotinas streikas.

Streikuoti ketinama dėlto 
kad rymiečiam įkyrėjo bet
varkės, jsigyvendi nusies 
miesto ligonbučiuose.

Permainos “šventame 
mieste”.

Jeruzolimui norima pri
duoti visiškai kitoniška iš
vaizda, negu ligšiol kad bu
vo. Greitai jau bus įvesta 
elektriką, vaikščios gatveka- 
riai ir bus vandentraukiai.

Inžinieriai priėjo prie te 
išvedimo, kad reikės iš
griauti senovės mūrus ir 
bokštus.

Jeruzolimas labai smar
kiai auga, ypač gi jo prie
miesčiai, kadangi labai daug 
žydų grįžta į savo seną tėvy
nę.
Policija mokinasi esperanto.

Paryžius, 7 d. kovo. — 
Daugelis Paryžiaus policma- 
nų, o ypač jų viršininkai, jau 
pradėjo mokinties esperan
to. Greitai ant Paryžiaus 
gatvių stovės daug policma- 
nų, kurie patarnaus šnekan
čiai esperantiškai publikai. 
Paryžiun vis daugiau pribū- 
na svetimtaučių, kurie šne
ka tik esperantiškai.

Jaures giria Wilsona.
Paryžius 9 d. kovo. — 

Dienrašty “Žmoniškumas” 
Franci jos socijalistų vadas 
J. Jaures giria prezi
dentą Wilsona už jo nuomo
nę, kad visų šalių laivai 
plaukianti Panamos kanalu, 
turi būti paliuosuoti nuo 
duoklių.

Vėl kalėjime.
Anglijos sufragisčių va

dovė p. Sylvia Pankhurst vėl 
atsidūrė kalėjime.

Karalius atsisakė priimt 
sufragistes ir šnekėties su 
jomis.

Už sugavimą močiutės šeri
fą gausiai apdovanojo.

Irkutsk (Siberija). Šerifas 
Kucharčenko už sugavimą 
bėgusios iš Sibiro močiu
tės Breškovskienės (garsios 
Rusijos revoliucijonierės) 
gavo dovanų $500.

Nevalia kolekfuot ant pasta
tymo Tolstojui paminklo.
Maskva 6 d. kovo. — Caro 

valdžia uždraudė kolektuot 
paminklo rašy- 

’-•Mui.

Katayama garsus darbininkų vadovas Japonijoj

*** PASKIAUSIOS“L. Z.” rašo:
Sausio pradžioje sustrei

kavo Genujos advokatai.
NAUJIENOS

Lietuvaitė nunuodytoja.
Kdidi luguiu, nu p 1L“n'iSta visam amžiui katorgon los miestu. Suvažiavime Mi-1 r . ...i , *• i- i , i,, i. < • i lietuvaite Ona Puplinskaitė, lane vasario Jo d. advokatai L • , , • 1kuri nunuodyjo septynis

žmones.
Plačiau apie tai bus sekan-

v- . • • 4- t>- ičiame “Laisvės” N-ry.Italijos teismų suirute. Pi r- ______  J
minusia gyventojams ir ad- JWW. vadovo pranašavimai.

soje Lombardijoje.

i a daug nu
teisino nariui 
avus skunda,

“Laisvei” praneša iš Ro- 
chesterio, N. Y., jog IWW. 
organizatorius Šmitas pra
našavo, jog 1 d. geg. visose 

. . audeklinėse ir kriaučių ša
mas dažnai atidedamas toli- pose, kur dirba IWW. darbi- 
mesniani laikui, nes teisėjai ninkai, bus apskelbtas gene- 
perdaug bylomis apkrauti, fališkas streikas ir jog nuo 
Suprantama, kad toks daly- tos dienos Baltimorėj paši
lui stovis padaro, gyvento-• rodys “Darbininkų Balsas”, 
jams daug nuostoliu civilėse tos pakraipos laikraštis, 
bylose, o kriminaliams p ra-| 
sikaltėliams ilgą laiką reikia 
kalėti iki bus teismas.

Teismo butai dažniausiai,.,. , _ v
labai ankštus ir liudininkų pdiube žuvo 2o žmones.

stokos.

21 žmonės žuvo gaisre.
St. Louis, Mo. — Laike 

i gaisro Missouiri Atletikos

neužtenka jose vietas. Daž-I 
nai atsitinka. I '
nebeturi atskiro kambario, 
pasitarti ir jiems tarties tei- j 
smo salėje reikia.

Advokatai jau seniai nu-

Gražus oras.
. . Oro biuletenis iš Wash-

i. ingtono skelbia, jog šią sa
vaitę nebebus audrų.
Vienas iš dvynukų jau mirė.

Iš Paryžaus praneša, jog
rodinėjo ministerijai teismo vienas iš Siamo dvynukų, 
reformos reikalingumą.

Teisių ministerija jau ne 
vieną sykį buvo prižadėjusi 
šitą teismo betvarkę panai-1 
kinti, bet ligšiol beveik nie- į 
ko nepadarė, kad savo priža
dėjimą išpildžius.

Protestuodami prieš tokį 
ministerijos apsileidimą tei
smo reformos reikaluose ir 
norėdami ingyti geresnes 
sąlygas darbavimosi, Itali
jos advokatai nutarė strei
kuoti

O

kurie buvo atskirti vienas 
nuo antro, jau numirė.

Agitacija už republiką.
Švedijoj vis labiau auga 

agitacija už republiką. Jau 
pradėjo išeidinėti laikraštis 
“Respublika”, kuriama dau
giausia bendradarbiauja so
či j alistai.

Radiumo vietovės.
Naujojoj Zelandijoj atra

sta radi j aus vietovės. Atra
dęs tūlas anglas inžinierius.



PERMAINA CARO .
MINISTERIJOJ.

Chamizmas musų gyve-1 MARGOS MI NTIS 
nime ir laikraštijoj. APIE VISKĄ.
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ris daug turi nukęsti dėl ide- ĮPIRŠTŲ ATSPAUDOS IR | dasi valdžios rankose. Valdžia gi visuomet 
laiko atspaudas visų prasikaltėlių , kokie 
tik buvo į jos rankas patekę. Jeigu prasi
kaltėlis — recidivistas, (t. y. prasikalsta 
jau antru sykiu, atbuvęs bausmę už pirmą 
prasikaltimą arba išbėgęs iš kalėjimo), tai 
jo ypatą nesunku sužinoti. Tankiai, sua
reštuotas prasižengėlis pasivadina kitu 
vardu ,idant užslėpti savo dalyvavimą ki
tose piktadarystėse. Tokiuose atsitikimuo
se daktiloskopija tankiai jį išduoda.

(Dar bus).

Nešvari agitacija.

Kuomet Stolypinas buvo 
nušautas jo paties saugoto
ju, caras Mikė pirmuoju mi- 
nisteriu pasiskyrė savo fi
nansų ministerį V. Kokov- 
ceyą. Stolypino politikai tę
sti Kokovcevas nebuvo pil
nai atsakantis žmogus. Sto
lypinas, kaip žinoma, bent 
pastaraisiais ministeriavi- 
mo metais buvo uoliausias 
rusų tautininkas. Sistema- 
tiška kova su visais svetim
taučiais, o ypač su lenkais, 
finais, ukrainais ir lietu
viais — buvo didžiausiu už
daviniu p. Stolypino politi
kos. Užtat rusai tautinin
kai ir dabar tebežiūri į Sto- 
lypiną, kaipo į kankinį rusų 
nacionalizmo idėjos.

Kokovcevas, paėmęs vals
tijos vadžias, nesugebėjo pa
rodyti lygios Stolypinui ini- 
cijatyvos ir todėl rusų juo-
dašimtijai nors tai buvo ir 
ne svetimas žmogus, bet į 
vadovus netiko. Pagaliaus, 
kaipo finansų ministeriui 
šalies galutinai prasiskoli
nusios, Kokovcevui, bent 
Europos akyse, reikėjo ro
dyti konstitucijinį veidą. 
Dar pereitą rudenį, nuvykęs 
Berlynan, Kokovcevas daug 
ambryjo grynai liberališkoj 
dvasioj.

Kokovcevo priešai, pakuž
domis, varė smarkią agitaci
ją. Kamarilė (caro dva
ras), pasiskirsčiusi į partije- 
les, uoliai agitavo už savo 
kandidatus. Tos intrigos 
užsibaigė Kokovcevo atsis
tatydinimu. “Viernasis šu
va” caro iždo, kuris visuo
met važiuodavo užsienin pi
nigų kaulyti, kada tik iždas 
patuštėdavo, likosi atstum
tas.

Jo vietą užima Goremy
kinas, pirmosios durnos 
duobkasys, uolus biurokra
tas, gąšlus nacionalistas ir 
įsitikinęs juodašimtis. Jei
gu Kokovcevas, bent retkar
čiais, parodydavo norą atsi
kratyti juodašimčiais, tai 
Goremykinas yra juodašim
ti jos atstovas. Jeigu Ko
kovcevas daugiausia buvo 
paskendęs įvairių finansiš
kų kombinancijų kėlime, tai
Goremykinas yra vienas iš 
“deržimordų”, kurie eina 
prie tikslo, viską griaudami 
ir laužydami.

Šiuo kartu, atsistatydinus 
Kokovcevui, tūli mena, kad 
atsistatydinimas įvyko dėlei 
tūlų “idėjinių” priežasčių. 
Būk tai caras buvęs neužsi
ganėdinęs Kokovcevo finan
sine politika, kuri, kaip žino
ma, rymojo ant girto pama
to (svaigalų monopolijos). 
Vilniškė “Viltis”, kuriai, 
kaipo kuniginiam laikraš
čiui, niekad nereikia skaity- 
ties su liogika ir sveiku pro
tu, taip-pat sako, kad tai bu
vusi priežastis Kokovcevo 
atsistatydinimo.

Męs pasakysime: taip bu
vo pirm Kokovcevo, taip bus 
ir dabar. Žmonių nugirdi- 
nimo sistema yra taip su- 
siaugusi su visa carizmo vi
durine politika, jog ir nesant 
Kokovcevo — monopolijos 
žydės, kaip žydėjusios lig- 
šiol. •

Darbininkų klesai toji 
permaina mažai tereiškia. 
Darbininkų kelias yra revo
liucijos kelias. Jis veda prie 
laimėjimo per griuvėsius ne 
kokio ten Kokovcevo ir Go- 
remykino ministerijos, bet 
per griuvėsius paties cariz
mo.

Tūli laikraščiai pradėjo
kalbėti apie chamizmą mū- Ar jūs skaitėte tautiečių 
sų gyvenime ir laikraštijoj, laikraščius? Jeigu ne—per- 
Kalbą užvedė “Draugas”, o skaitykite. Aš matau jų ra- 
paskui jo “filosofiškus” iš- šymuose kokį tai išgverimą, 
vadžiojimus pilnai patvirti- kokį tai nepaprastą nerviš- 
no “Lietuva”, “Ateitis”, “V. kurną. Taip bliauti gali tik 
Liet.”*ir kiti. skęstantis, kuomet ir už

Taip, su chamizmu reikia šiaudo griebiasi.
kovoti. Chamizmo įsigalėji- Ar jau ruduo artinasi ir 
jimas nupuldo doriškai ne musėms reikės važiuoti pas 
vien pačius chamus. Cha- Abraomą?
mizmo miazmai užkrečia ir
sveiką visuomenės kūną. _ . . _ v _ .v 
Chamas neguodoja savęs. . kas dar tik žada is- 
Chamas neguodoja visuome- ^sti dienraštį, tai, laisyie- 
nės, kurios varde jis kalba. ?JTaiJau. įeis^L ^15

Tatai gi pasivelysime sau k. issiųstas 6 d. kovo, N16 
gyvais pavyzdžiais iš lietu- ‘ d’ koY°> 7” k.°“
vių gyvenimo nurodyti, kaip vo; Trįs numeriai paeiliui, 
pasišlykštėtini chamizmo Kai tylėjo, tai tylėjo, bet 
apsireiškimai. kad Pašneko, tai jau ir

Prieš 30 beveik metų po- šneka!
nas J. Šliupas vyksta pas -------------
Varšavos general-gyberna- Kas pasidarė su Pittsbur- 
torių kaulyti lietuviams -f j ? K •_

D.'. . 1darė su J. Baltrušaičiu, ku-
ris seniau taip uoliai gynė 
principą nuoseklaus, nesvy
ruojančio socijaldemokra- 
tizmo?

Ar tai neatžagareiviška

Pastaruoju laiku daugely 
laikraščių, (jų tarpe ir vie
name socijalistų laikrašty), 
tilpo straipsniai tūlo pono L. 
Hammerlingo, kuris yra 
prezidentas susivienyjimo 
svetimžemių laikraštininkų 
Amerikoj.

Tuose straipsniuose agi
tuojama prieš blaivybę. 
“Laisvė” jau gavo visą pun
dą p. L. H. raštų ir net to po
no “pikčerį”, kuris siūlo, kad 
padėtume jį “Laisvėn”.
.. Męs griežtai atsisakėme 

tos nešvarios

jos.
Daug puikiausių socijalis

tų pradėjo darbuotis, platin- 
tindami laikraščius. Atsi
minkime Ignotą Auerį, iš 
dalies, net A. Bebelį!

Baimės, kad soc. laikraš
čių skaitytojų bus perdaug 
—tos baimės neturėkit. Jų 
visada bus dar permažai. 
Nesitikėkit, kad žmogus, 
laikraščio neskaitęs, liktų 
partijos nariu!

Pasauly yra 3,500 kalbų ir 
visomis tomis kalbomis ka
pitalizmas moka kalbėti. Ko- 
dėl-gi socijalizmas turėtų 
atsilikti ?

kolo Roemerio: “Litwa”). 
Vykti pas žinomą budelį ir 
vesti su juom konspiratyvi- 
škas tarybas—reiškia nusi
žeminti iki chamo rolės.

. 1^. i t .. .i I taktika apleisti tokią didelę I
1 1 • • Į • 1 \ I organizacija, tokią milijoni-kun. Prapuolenis ir kiti) de- n/organizJ*iją> kaip FJede. 
kavoja carui uz spaudą. An- J ..%, Varinas mūsn tras chamizmo apsireiški-prieįaįįurJieį jo’gsocijaH

r •• . i • lizmas Amerikoj netinka,Revoliucijos metu kunigas I štaį miiijonaiJ federeišiJ 
begali būti suagituoti soči- 

net valdžiai revoliucijome- jal%tais?
nifestą”^“"eik "kS^
Suvalkijos kunigai Trečias ’ j / gompclsi’mei' ar su 
chamizmo apsireiskimas. k ? h ‘ omnp ’• ?

101 ū m kun Dnmhrmiq- KaL. R11CS £onlPei Sizmą f kas' vadina lietuvius caro L 
valdžios įnamiais ir liepia e ??> į
lietuviams taikmties su ja. Lnhrc?fo 
Kpfviyfaą rhnmiymn and- mWslte> kad 11 didžiausi Ketvirtas chamizmo aps atzagare1Vlai, bile jie tik] 
leisKimas. darbininkai, galu gale tam-
so” redaktorius J bajoras pa, ?°J=yaJistais- Bet kad jie

jęaaKtonus J. RaJo as tokiais virstu, reikia dirbti 
£TraiXTOkasaiPd°oku: fa>'Pe .o ne atsikratyti, 
mentališkai pasitvirtina. Tai kalp nuo plktos dvaslos! 
ne tik penktas chamizmo ap- -------------
sireiškimas, bet ir judošystė. J. Baniulis “Ateity” sako, 

Yčas su Laukaičiu perka jog reikia kovoti su chamiz- 
ikonas carui ir sveikina jį. mu, užsilipus ant pagrindų, 
šeštas chamizmo apsireiški- Gerai pasakyta. Bet ar 
mas. Tiedu chamu atranda jis moka užsilipti ant pa- 
pritarėjų ir Amerikoj. grindų — ve kame klausi- 

J. Šliupas išvadina socija- mas?
listus benkartais ir kitais________
nederamais spaudoj vardais,
o kada jį ir jo pritarėjus ne- _ J autiska dora jau nupy- 
utralės draugijos kviečia savo vainiką lūpomis Jie- 
prieš visuomenę stoti į vie- tuvių atstovo Prūsų seime 
šus debatus — jisai atsisako, “deputierto” Steputaičio. 
Šmeižti kitus ir bijoti visuo- ^asai patriotas paliepė Pru- 
menės teismo — tikriausia SU valdžiai smaugti lenkus, 
chamizmo ypatybė. Šliupas persekioti jų kalbą.
tą savo rolę tęsia jau nuo se- O dar vienu chajnu 
niai. Dar revoliucijos laiku daugiau turime! Ir tas šeš- 
jisai bjauriausiu būdu šmei- k.as.vel ne socijalistas, o tau- 
žė Liet. Soc. Dem., o kadapie^ls> 
Waterburin atvyko P. Gri- -------------
gaitis ir paprašė žodžio pasi- Tz w , . • . o
aiškinti — Šliupas neparodė Ko Morganas bijojo. Su-
nei mažiausio džentelmoniš- P1.an^ama’ nieheno, nebent 
kumo tik automobiliaus, kuris

Laikraštijoj gi chamizmoįveisti jį iš savo žei- 
pavyzdžių daugybė. Šliupas | Ple^T; _ ... ...
įveda laikrastijon žodį ru
ja”. Garbė už tai Šliupui, 
kad nesibijojo praskinti ke
lią chamukams. Balutis per 
“Lietuvą” viešai garsino 
apie šnipą Sąjungos viršū
nėse, o atrado suspenduotą 
kuopoje Konkolauskėlį, ku
rio donosėlis daėjo ne į ran
kas caro valdžios, bet į pačią 
“Lietuvą”. Argi bereikia di
desnio chamizmo, kaip šitas 
balutinis chamizmas? O 
kiek dar mūsų laikraštijoj 
įvairių plunksnos chamukų- 
renegatėlių, kurie 1905-6 
metais šaukė: “ura revoliu
cija !”, o dabar visokiais bū
dais plūsta savo senuosius 
draugus? Ar tai ne chamiz
mo ypatybė?

Todėl, vyrai, kovokime su 
chamizmu mūsų literatūroj, 
mūsų viešajam gyvenime.

Priekabės.
Klausimas LSS. susivie- 

nyjimo su S. P. yra labai 
svarbus. “Kova” leidžia sa
vo skiltyse laisvai išsireikšti 
kaip sus. šalininkams, taip ir 
priešams. Kitaip ir būti ne-

PRASIKALTĖLIŲ SURADIMAS
Gal jau daugelis girdėjo, jog paskuti- 
laiku šioj šalyj tankiai susekami įvai- 
prasikaltėliai su pagelba pirštų ženklų

Vieni pajieško per laik
raščius giminių, kiti mergi
nų, o treti... kunigų. Iš 
Uticos, N. Y., išdūmė kuni
gas, tai parapijonai net Lie
tuvoje ant savo galvos pa
jieško jojiko. Daytoniečiai 
taip-pat.

Atliekamiems kunigams 
vietų dar yra. Kasžin tik, 
kaip ilgai?...

Pastaruoju laiku mūsų ra
šyboj įvyko kelios naujos 
mados. Seniau, būdavo, vi
suomet reikėdavo rašyti 
“krasa.” Neseniai “krasą 
pakeitė “pačta”, o dabar jau 
rašoma “pašta.” Dabar dar 
liekasi pasisavinti prūsų lie
tuvių “pustą”...

Ar nepadūks tik besi var
tydami ?

Čiru-Vyru.

SOCIJALISTAI IR SAN 
FRANCISCO PARODA.

Ar dalyvauti socijalistams 
tarptautiškoj parodoj San 
Francisco, kuri atsivers 
20 /d. vasario 1915 metų 
ir tęsis iki 4 d. grd. tų pačių 
metų ?

Tas klausimas, matomai, 
turės būti išdiskusuotas ir 
diskusijos jau prasidėjo ke
liais smagiais paraginimais 
dalyvauti minėtoj parodoj.

Socijalistai negali izolio- 
ties (atsiskirt) nuo visuome
nės, kadangi jie yra dalimi 
visuomenės. Technikos, 
mokslo, dailės dalykai, ku
rie, beabejonės, puikiai bus 
reprezentuoti parodoje, so
cijalistams rūpi taip - pat, 
kaip ir kiekvienam žmogui, 
norinčiam ką nors patirti, 
ką nors daugiau sužinoti.

Jau vienas tas faktas, kad 
laike parodos atsibus 2Q6 
konvencijos įvairių draugi
jų, kaip nacionalių, taip 
ir internacionalių, rodo, 
kad ten bus ko pasimokinti.

niu 
rus 
arba atspaudų, todėl čia trumpai aprašysi
me apie tas atspaudas ir kaip jos pagelbsti 
surasti tą arba kitą žmogų.

Tiesiog stebėtina, kaip vėlai daugelis 
gilios senovės patyrimų atkreipia į savę 
dabartinio mokslo domą. Chiniečiams ir 
indusams jau nuo senovės buvo žinoma, jog 
nėra ant žemės dviejų žmonių, kurių pirštų 
atspaudos butų visiškai vienodos. Jie jau 
seniai pritaikė tą praktikoje ir ant svarbių 
dokumentų atspaudžia pirštų atspaudas, 
užkirsdami tokiu būdu kelią darymui ne
tikrų dokumentų. Senovinis rusų pap rotis 
“pridėti ranką”, kuris dar užsiliko liaudyje 
iki šiol, tąpat prasmę turi, nors dabar patįs 
žmonės ir nežino nuo ko tas paeina. Žo- 

į džiai “pridėti ranką” nustojo savo pirmu
tinės prasmės ir dabar vartojami prasmė
je “pasirašyt”.

Tik neseniai, galima sakyt, mūsų atmin
tyje, mokslinčiai užsiėmė sistematišku to 
senovės žinojimo pertikrinimu. Pasirodė, 
jog chiniečiai visai teisingai tą žinojo. Ta
po ištirta šimtai tūkstančių atspaudų — ir 
nerasta nei vienos poros tokių, kurių išsi
vingiavimai būtų visiškai vienodi. Nega
na to: kiekvieno atskiro žmogaus pirštų li
nijų išsivingiavimai pasilieka vienodais 
nuo žmogaus užgimimo iki pat jo mirties; 
žmogui augant, didinasi tik atstumas vie
nos linijos nuo kitos, bet jų užsisukimai ir 
visos smulkiausios ypatybės visai nesimai- 
no per visą žmogaus gyvenimą.

j Tą dalyką tyrinėjant, pasisekė patė
myti dar vieną žingeidi! faktą, kurio se
nieji, regis, nežinojo: pas vienos šeimynos 

[narius patėmyta artimas panašumas linijų 
išsivingiavime (tik panašumas, bet ne vie
nodumas). Matomai, išsivingiavimai iki 
žinomam laipsniui persiduoda nuo gimdy
tojų vaikams. Taja ypatybe jau sykį pasi
naudota, iškilus abejonei, ar tūla ypata bu
vo kitos ypatos tėvu, ar ne.

Bet niekur pirštų atspaudų tyrinėji
mas, arba taip vadinama daktiloskopija, 
nelošia tokios svarbios rolės, kaip teismo 
dalykuose, suradime prasikaltėlio. Ant 
daiktų, kuriuos prasikaltėlis palyti, jisai 
neišvengtinai palieka savo pirštų atspau
das. Neretai tos atspaudos taip aiškios ir 
žymios, jog lengvai patėmyjamos ir nespe- 
cijalisto, — paveizdan, jeigu užmušėjas 
kruvinomis rankomis palytėjo rakandus 
arba sienas arba pasirėmė ant neseniai nu
dažytos palangės. Bet jei to ir nebuvo, jei
gu piktadaris atsargiai išėjo, nepalikęs, 
matomai, jokių pėdsakų, specijalistas veik 
visados gali “padaryt matomais” tuos slap
tus pėdsakus, kuriuos piktadario pirštai 
paliko ant išmušto stiklo šukių, ant peilio 
ašmenų, ant paliruoto stalo paviršiu arba 
ant geležinės šėpos, spynos, rakandų, kar
tais, net ant tvoros lentų, per kurias pikta-

BEDIEVIS PEKLOJ
Pagal lenkišką parašė Oilgėliukas.

Na, ne. Morganas pasakė 
lordui Alfredui Harmswor- 
thui: “Socijalizmas, tai vie
nintelis judėjimas, kurio aš 
bijau. Tai pavojus, su ku
riuo reikia kovoti.”

Kokis tai laikraštis pasa
kė, kad iš kelių šimtų lietu
viškų kunigų Amerikoj nesi
rado nei vieno atsakančio 
kandidato į “Draugo” re
daktorius. Sako, vargiai 
kuris ir mokąs gramatiškai 
rašyti.

“Žvaigždė” supyko ir da- 
vai rokuot tuos, kurie moka 
rašyti. Ogi net septynius 
surokavo.

Septyni kunigai, mokanti 
gramatiškai rašyti. Vaje, 
kaip daug!

New Yorko statistai paro
dė, kad norint žmoniškai iš
gyventi šeimynai iš 5 ypatų, 
reikia turėti metinių įeigų 
$1,500.

Taip, tai taip, bet kas da
ryti, kad vidutiniškas už
darbis siekia tik $500—600 į 
metus?

Gooding (lowos valst.) at
sišaukia su paraginimu į vi
sus Amerikos socijalistus 
dalyvauti parodoj. Ji apro- 
kuoja, kad daug - maž, šioje 
šalyje yra 2 milijonu socija- 
listų ir pritarėjų. Minėta 
kuopa neabejoja, kad bent 
keturi procentai — vadinasi, 
80,000 socijalistų, atvyks 
parodom Suprantama, jog 
tikrai nustatyti socijalistų- 
svečių skaičius negalima, 
kadangi gali atvykti nema
žas skaičius draugų ir iš Eu
ropos. Šitą minią žmonių, 
Goodingo kuopos nuomone, 
reikia sutraukti vienan bū
rin, kad jie neišsimėčiotų po 
visas pakampes. Tuo tikslu, 
reikia įgyti savo rūmai, rei
kia įtaisyti juose visi pato
gumai svečiams, kad kiek
vienas jaustųsi, kaip savam 
rūme beesąs. Reikia tuose 
rūmuose valgyklų, gimnas
tikos vietų, bibliotekų, sa
lių paskaitoms, diskusijoms 
ir tt. Tai būtų lygir soči j a- 
listiškas miestelis didžiulėj 
parodoj, kur draugai ne 
vien pasipažintų ir susidrau-

momis paslėptas atspaudas. Paprasčiausis 
būdas, tai apibarstymas nužiūrėtos vietos

marganto druska, aliuminijaus ir kitų me- 
degu milteliais. Apibėrus nužiūrėtą vietą 
bent kuria iš minėtų medegų ir drūčiai ap
švietus tą vietą tuojaus galima patėmyti 
atspaudu visai aiškiai, jei tik ji toje vieto
je buvo. Atspaudas ant popieros padaro 
matomomis iodo garais ir tuo paprastu 
budu tapo susektas jau ne vienas netikrų 
dokumentų dirbėjas. Rašantis neišvengti- 
nai palieka ant popieriaus nežymias savo 
pirštų atspaudas (nes juk niekas pirštinė
mis apsimovęs nerašo), ir todėl ant popie
riaus visuomet randasi tikriausis jo ypatos 
nurodymas, nors jis ir kažin kaip stengtų
si pasislėpti.

“Pirmyn” gi naujoji re
dakcija jau daro “Kovai” 
užmetimus, būk ši ne besą-. ,s - ... ......... Hike. Tai tik priekabių jieš- agentas — tai ne VbV r 
kojijnas. . pelnytojas^

Socijalistiško laikraščio

pelnyto jas

kupinomį rieškėm semti ži
nių, taip* reikalingų mūsų 
kovai.

Jeigu ! dalyvauti parodoj, 
jeigu rudšti savo tarptautiš- 
ka buveinė — tai metas būtų 
pradėti tjuomi dalyku rūpin- 

itidėliojarit reikalo 
kiškų kalėdų.”

kaip jos yra, arba jeigu yra neparanku fo
tografuoti, tai kopijuoja tam tikru nese
niai išrastu budu, ir priduoda teismo kal
tintojui kaipo “daiktišką prirodymą”.

Suradimas piktadario tokiu būdu tam
pa daug lengvesniu. Jeigu kaltinnikas ne
pagautas, tai visuomet randasi keletas 
ypatų, kurios nužiūrimos dalyvavime pik
tadarystėje. Ačiū daktiloskopijai galima 
arba atrasti jų tąrpe tikrąjį kaltininką,, ar
ba prirodyti jų tikrą nekaltybę ir nuimti 
nuo jų visą nuožiūrą. Užtenka sulyginti 
nužiūrėtųjų pirštų atspaudos su tomis, ku
rios rastos piktadarystės vietoje, kad tei
sybė pati išsiaiškintų. Jeigu gi kaltininko 
nesuranda, tai sulygina jo atspaudas su vi
rpulis pirštų atspaudomis, kokios tik ran-

Gyvenimą savo praleidau būdamas 
bedieviu ir drąsiai skelbdamas visur, jog 
netiesa, kad pekla su amžinom ugnim dėl 
varguolių egzistuoja. Užtat tapau sunkiai 
nubaustas, nes, kaip tik spėjau užbaigti gy
venimą ant žemės, tuoj raguotas velniuks 
mane nutvėrė. Atbudau vos už devintos 
viešpatystės. Smarvė sieros ir dervos
troškino mane, ištolo girdėtis buvo čerškė- 
jims, klegėsis ir skardus riksmas kankinių. 
Baisybės skeletų, makaulių, apipuvusių kū
nų, — viskas sumesta vienon krūvon. Bet 
išvaizda požemės, prisipažinsiu, kuonopui- 
kiausia; vargiai kur buvo tokia ant puikių 
baletų ar fantastiškose operetėse. Viskas 
auksu tviskėjo. Ugnių bengališkų be sai
ko, parves žalių, raudonų, melsvų gaisrų ir 
viskas apsireiškia elektriškom rožėm. Vis- 
sas požemis užpildytas šauksmu prakeiks
mo, dantų griežimu ir aidu, šaukiančiu pa
gelbės. Disonansai liejos, tarsi, iš Wagne- 
ro muzikos. Vargšės dūšelės liepsnose pra
kaituojąs, kepa ir spirginasi. O šėtonai 
sau vaikštinėja, pajuokiančiai šposauja su 
jom, užduodami vis baisesnes kančias. Vie
ną drasko į šmotelius, antrą perveria ša
kėm, kitai kemša gerklėn angis, gyvates, 
pastarajai pila verdančią degtinę.

Kiek nuošaliau, kunigo aptukusią sto- 
vylą biesukai ant skauradų larpina svieste.

Toliaus, dūšias tironų spaudžia hid
rauline mašina; iš vidurių joms bėga gai
lios ašaros varguolių ir iš jų tik lieka bepū
vąs dumblynas.

Čia pat kapitalisto duselę šeria savais 
pinigais ir visus turtus, ką surinko ant že
mės, prievarta kemša koserėn.

Neapsakomai baisi kančia; 
springsta ir raitos, bet savus pinigus ryti 
turi, kad ir nekartą plyšta, kaip bomba.

Ištolo girdėtis orgija pašėlus, begėdiš
ka, kokia tai kerštinga. — Šviečia plikos 
galvos “dievo ekonomų”. Retkarčiais, 
viens iš šėtonų dapildo smalos viedrelį ir 
vėl viskas apnyksta; girdėtis tik katilų oši
mas.

Kada atydžiai prisižiūrinėjau tiems 
stebuklams, jaučiaus esąs penkių centų te
atre, bet biesas baisus skubiai artinos prie 
manes.

Rankoj laikė ilgą nagaiką, ištolo kra
tė geležinėm šakėm, ir tiesiai puolėsi prie 
manęs.

Bet aš jam tariau: “Manobiese! Ne
plak manęs tuom bizūnu! Netikiu, 
jog man tai skaudėtų, aš gi ant žemės pa
likau savo kūną, o čion tik mano kaulai.

Nešnairuok į mane taip baisiai, pats 
supranti, jog be kūno fiziško skausmo jau
sti negaliu, tas juk nesutinka su liogika.

Ta baimė jūsų pekliškos bausmės, ku
ria dievo tarnai gązdina darbininkus ant 
žemės, palieka tik saldžia atmintim dėl 
manęs.

Visiems mums taip atrodė ant žemės, 
jog posmert degsim sieros ir smalos ugny
se, bet dabar, kuomet išvydau viską, mano 
kūnas nesibijo jūsų kančių”.

Kada taip kalbėjau į velniuką, dūšios 
apspito mus aplink ,velniuks gi, kvailiai iš
sižiojęs, žiūrėjo į mane. Ilgai jis galvą lau
žė, ką pradėti su manim, ant galo tvėrė ma
ne ir pastatė prieš troną šėtoniškos galy
bės.

“Su šito vargšo dūšia negaliu apsi- 
dirbt — tarė — ji tvirtina, jog be kūno ne
bijo ugnies ir nejaučia jokių kančių ir kad 
ant žemes seniai jau perleido visas ugnis. 
Ji gi savo drąsumu visą peklą mums sukels. 
Taigi, tu monarke šėtonų, ką peklą taip iš
mintingai rėdai, paskirkie nuo savęs jai 

■ bausmę”.
“Ką! — riktelėjo peklos valdonas,
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bando vadovauties savo protu, ji įskiepins 
bedievybę ir sujudins drąsą tarpe mūsų dū
šelių!... Mums tokių suvargusių nereik!”...

Akįs šėtono sužibėjo piktumu ir, iškė
lęs pirštą į dangų, tarė: “Tokių gudruolių 
mums čion nereik! Išsinešdink, kaip greit

Dabar gi sėdžiu tarp šventųjų, bet ir 
čion prakeiktas liūdnumas.
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Žinių-žineles.

Galvijų atvežimas iš Ar
gentinos į New Yorką da
bar atsieina pigiau, negu jų 
pervežimas iš Denver’o iki 
St. Louis. Komai ir mėsa 
pigiau atvežami iš Brazili
jos, negu iš Kansas į New 
Yorką. Vienok, mūsų gelž- 
keliai skundžiasi negalį iš
gyventi ir nuolat reikalauja 
pavelijimo kelti mokesnį už 
prekių pervežimą.

Augštasis mokslas šiose 
dienose yra labai dideliu 
daiktu. Pirmamečiai stu
dentai mokinami straiklau- 
žystės. Antramečiai — ge
riausiai prirengiami į priva- 
tiškus detektyvus. Įstoja
moji klesa geriausiai pri
rengta organizavimui pilie
čių susivienijimų, atsitikus 
darbininkų streikui. O už
baigtas augštesnės mokyk
los produktas kaip tik ge
riausiai tinka užimti teisėjų 
ir auklėtojų vietas ,kad te
nai aiškinti darbininkams, 
kaip jie turi džiaugtis iš to, 
kad turi garbę dalintis su 
kapitalistais savo darbo vai
siais.

rūpinti mums atsakantį už
siėmimą. Mūsų dauguma 
noriai imsis už bile kokio 
darbo. Męs turime kaip nors 
gyventi. Męs esame žmonės. 
Kadangi visos prostitucijos 
įstaigos veik visuose di
džiuose miestuose uždary
tos, tai mums nėra galima 
apleisti Washingtoną.

Ar daugelis piliečių pri
ims mūsų klesos moteris tar- 
nystėn? Labai mažai atsi
ras taip liberališkai manan
čių. Dauguma skaitys mus 
blėdingomis savo bizniui. 
Jeigu męs turime pasitaisyt, 
jūs, kurie tuos pataisymus 
rekomenduojate, Turite pa
gelbėti mums vesti geresnį 
gyvenimą.

Praeityje tas jau buvo 
bandyta, ir kaip greit darb
daviai sužinodavo mūsų pra
eitį, tai mūsų būvis tapdavo 
nepakeliamu. Tada męs pri
verstinai turėdavom grįžti 
prie senojo gyvenimo.

įgijimo, kaip ir kitos parti
jos. Todėl prieš užveizdos 
ar keno kito žioplumą nenu- 
sileiskit. Apginkite 
teises!

savo

Girtos žuvįs.
Neseniai Mississippi 

daugeliu žuvų teko 
pasigerti, — ne 

alaus. Tas

upėj 
pir-

Darbams besimažinant, 
žmonės kaltina prezidentą, 
bet jis nėra kaltas. Jis turi 
elgtis taip, kaip nori kapita
listai, nes dabar viešpatauja 
kapitalistiška sistema. • Pa
darykit darbininkišką siste
mą viešpataujančia, ir jis tu
rės elgtis taip, kaip jus no
rėsit.

mu syk 
vandenio, bet 
įvyko tada, kada muitinės 
sargai išvertė upėn 1916 bač
kų alaus. Pasigėrusios žu
vys labai skirtingai elgėsi: 
— nekurios šokinėjo iš van
dens ir abelnai linksminosi, 
kitos, apsilpusios, gulėjo ant 
vandens paviršiaus; žmo
nės sėmė žuvis tiesiog vied- 
rais ir krepšiais. Įleidus gir
tas žuvis į tyrą vandenį, jos 
kaip bematant išsiblaivė.

Surinko J. Stropus.

Tyrinėtojas neseniai sura
do žmonių veislę, kurie gy
vena žemės urvuose, maiti
nasi vien šliaužiais ir gali 
bėgti 50 mylių į dieną. Wil- 
sonas mano, kad iš jų būtų 
labai “pelningi tarnai”.

KORESPONDENCIJOS.

Iš Chicagos.
Vas. 27 d. Freiheit Turner 

svetainėje įvyko prakalbos, 
parengtos “Naujienų” ben
droves agitacijos tikslu. 
Kalbėjo A. Petraitis, K. Gu- 
gis ir P. Grigaitis. K. Gu- 
gis papasakojo apie aplinky
bes, privertusias užgimt 
“Naujienas” ir jų reikalin
gumą. P. Grigaitis kalbėjo 
apie klesų kovą. Labai aiš
kiai perstatė klausytojams, 
kas tai yra klesos ir kodėl 
jos kovoja.

Publikos buvo labai daug.
* * *

Laisvos Jaunuomenės M. 
Dram. Draugija vas. 28 d. 
turėjo šeimynišką vakarėlį, 
kuris susidėjo iš šokių, žais
lų ir trumpos programos, į 
kurią įėjo: deklamacijos, 
monologai ir kalbos.

Žingeidi buvo ir daug rei
škianti, ypatingai artistams 
mylėtojams, B r. Vargšo kal
ba apie lošimą.

Po visko išdalinta rolės 
komedijos “Pagavo”, kurią 
suloš minėta draugija per 
Velykas.

* *
LSS. 81 kuopa kovo 1 d. 

buVo surengusi vakarą. Pro
gramas susidėjo iš dviejų 
dalių: komedijos “Netikė
tai” ir monologų, deklama
cijų ir solo.

Viskas atlikta neblogiau
siai, išskyrus deklamacijas 
ir monologą “Praeitis”.

Pranas.

Floridos socijalistai.
Tampa, Fla. — Vietiniai 

socijalistai dirba išsijuosę. 
Kas sereda laikomi mitingai 
ir kas ketvergas atsibuna 
prakalbos. Kas petnyčia yra 
debatai miesto “court hou
se j.” Čia randasi trįs advo
katai, kurie diskusijose vi
suomet apgina socijalizmą.

Krikščioniškų socijalistų 
čia taip-pat yra. Jie taip- 
pat veikia išsijuosę. Čia yi a 
vienas kunigas atvažiavęs iš 
Chicagos, kuris smarkiai 
pliekia kapitalistams kailį.

Taigi, kur tik tave gyveni
mo vilnis nenublokštų, visur 
tu rasi savo idėjos draugų. 
Todėl ir mūsų socijalistams 
velyčiau prisidėt prie inter- 
nacionalės S. P., o ne prie 
LSS. ir dirbti iš vieno,

J. Jankius.

Scranton, Pa.
1 d. kovo čia siautė baisi 

audra. Sniego iškrito tiek, 
jog apie 8 valandą vakare 
sustojo visi gatvekariai. Per 
visą naktį jokio gatvekario 
nevaikščiojo.

Ir seniausi šio miestelio 
gyventojai sakosi tokios bai
sios audros nėra matę. Gir
dėti, jog ir žmonių tūlose 
vietose daugelis nukentėjo. 
Žuvo ir viena lietuvė Pečku- 
rienė. Ją rado apipustytą 
šalę savo namų. Sako, ve
lionė mėgdavo ir išgerti. Gal 
per tai neįstengė ir pagelbos 
prisišaukti. Teisybė, laikas 
bu vo toki s, kad ir drūtiems 
sunku buvo laikyties.

Proletaras.

Visi męs tų pačių daiktų 
geidžiame. Skirtumas yra 
tame, jog tūli stengiasi įgyti 
geidžiamus daiktus išplėšda
mi juos nuo darbininkų, o ki
ti stengiasi pristatyti visus 
prie darbo, išdirbimui gei
džiamųjų daiktų.

Mexicos revoliucijonierius 
generolas Villa, visur, kur 
jam pasisekė užvaldyti, kon
fiskavo didžiųjų žemvaldžių 
turtus, o Chihuahua mieste 
bankus, gatvekarius, liejik- 
las ir tt. pavedė žmdnių nau
dai. Todėl nedyvai, jog ka
pitalistiška spauda nuolat 
rėkia apie jo nedorus dar
bus.

Generolas Sherman apie 
karę.

Aš, be gėdos, prisipažįstu, 
i’og man atsibodo ir įkyrėjo 
:arė. Jos garbė, tai tik mė

nulio šviesa. Net garbin- 
giausis kariškas pasiseki
mas, tai tik mirusiųjų ir su
laužytųjų kūnai, nusimini
mas ir dejavimai tolimų šei
mynų, kurios šaukia pas ma
ne, jieškodamos žuvusių sū
nų, vyrų ir tėvų. Vien tik 
tie, kurie niekad negirdėjo 
šūvio, negirdėjo cypimų ir 
vaitojimų mirštančiųjų su
žeistųjų, balsai šaukia, rei
kalaudami daugiau kraujo, 
daugiau keršto, daugiau 
naikinimo.

Marės Magdalietes laiš
kas.

Sekantis laiškas buvo pa
rašytas vienos Washington© 
prostitucijos namų gyvento
jos kongreso nariui, kada 
kongresas svarstė Kenyono 
billių ,kuriuo panaikinamos 
visos prostitucijos įstaigos 
šalies sostapilyje. (Dabar 
tas billius jau priimtas ir 
prezidento užtvirtintas). 
Laišką skaitė visi kongreso 
nariai, — bet nei vienas ne
turėjo ko atsakyti tai nelai
mingai kapitalizmo aukai.

Štai tas laiškas:
—Žinodamos, jog publi

kos opinija yra prieš mus, ir 
jog Kenyono billiaus perėji
mas yra užtikrintas, męs, 
apatinio svieto gyventojos, 
norime žinoti, kaip publika 
žada mus aprūpinti ateity
je n ,Mas neno namų. Vis-

So. Bostono Naujienos.
Vas. 28 d. atsibuvo So. 

Bostono Lietuvių Labdary
bės dr-jos koncertas. Prieš 
atidarymą koncerto, kaip 
papratsai, yra pardavinėja
ma literatūra. Todėl' aš ma
niau galėsiąs praplatinti ge
rų raštų. Bet čia pasirodė 
visai kitaip. Kaip tik aš pra
dėjau pardavinėt “Naujie
nas”, tuoj prišoko policistas. 
Aš paklausiau,kame dalykas 
ir man tuoj pasakė, kad taip 
liepęs salės užveizda.

Turiu pasakyt, kad drau
gija tokio nutarimo nėra pa
dariusi.

Taigi išeina, kad So. Bos
tono lietuviai nusipirko sve
tainę tik triukšmui ir riks
mui kelt, bet apšvietą pla- 
tint, tai čia vietos nėra. Ot, 
jeigu būčiau pardavinėjęs 
“Vėžį”, tuomet būtų buvę 
gerai, nes salės užžiūrėtojas 
yra “Vėžio” agentukas.

Mat, jųjų “Vėžio” niekas 
nei už dyką neima, tai jiems 
pavydu, kad už gerus laik
raščius žmonės pinigus mo
ka ir skaito, kur tik pagau
dami.

Bet jau artinasi laikas, 
kada vėžininkai visiškai nu
stos savo įtekmės žmonėse. 
Įvairus renegatėliai Vitai- 
čiai ir Baniuliai nieko nega
lės padaryti.

Kaslink koncerto, tai rei
kia pasakyti, kad buvo 
“margas”, kaip juoda varna. 
“Birutės Kanklių” choras 
nekaip sudainavo. Tūlas V. 
taip blogai dainavo, kad pu
blika plojo rankomis, kuo
met atėjo ta linksma valan
da ir jisai sustojo dainavęs. 
Tikrai pritiktų pas gaidį pa
simokyt.

Koncerte dalyvavo ir keli 
airišiukai, kurie ant kampų 
džiką šoka. Viena, kas pa
vyko koncerte, tai panelių 
Janulevičiūtės ir Ališaus- 
kiūtės pasirodymas. Viena 
pagriežė ant smuiko, kita 
paskambino ant piano.

Jeigu ponai vėžiečiai nie
ko geresnio negali parodyti 
ant scenos, tai tegul vely sau 
gėdos nedaro.

Petras Žukas.
Nuo red. Tikimės, jog vi

si pažangieji lietuviai ir lie
tuvaitės, priderą į Labdary
stės Draugiją, išras būdą, 
kad nebūtų kliudoma platin
ti savo name knygos ir laik
raščiai. Tai negirdėtas cha
miškumas, kad įvairus dva-.,----- , —-------- —
sios nususėliai kliudys pla- ką nors laimėsią. Geda to- 
tint raštus. Socijalistai taip kiais bjauriais darbeliais už- 

prie namo siunti

Montello, Mass.
Vas. 13 d. L. Mokslo dr-te 

parengė gražų vakarą su 
prakalbomis ir kitokiais pa- 
marginimais. Lietuviškai ir 
angliškai kalbėjo F. Bago
čius, kuriam kalba gerai nu
sisekė. Angliškai kalbėjo 
dar mokyklų viršininkas, 
kuris pasisakė laikąs lietu
vius garbėje, miesto teisė
jas ir kiti. Visi jie gyrė lie
tuvius.

LMD. choras padainavo 
keletą dainelių po p. Yuškos 
vadovyste. Buvo taip-pat 
gana vykusių monologų, iš
ėmus Džian Bambą.

Žmonių buvo apie 500. Da
bar, užsibaigus miesto vaka
rinėms mokykloms, nuo 16 
d. vas. prasidės LMD. kur
sai.

Susirinkime buvęs.

Fitchburg, Mass.
21 d. vas. parengta juokų 

vakarėlis, kuris gerai pavy
ko. Ypač patiko Džian 
Bambos spyčiai. Publika 
smagiai psijuoke.

Reikia tarti širdingą ačiū 
Worcesterio draugams, ku
rie prisidėjo prie šio vakaro 
parengimo.

22 d. vas. LSS. 134 kp. pa
rengė prakalbas ir diskusi
jas. Kalbėtojai buvo drau
gai M. Dusevičia ir D. Klin- 
ga. Kalbėjo ant darbinin
kiškų temų.

Paskui buvo diskusijos 
apie religiją ir dvasiškius. 
Čia buvo iškelta daug bjau
rių darbelių mūsų dvasiškių.

J. O. Lietuvis.

Cambridge, Mass.
LSS. 71 kp. vas. 28 d. su

rengė koncertą. Koncertas 
visais žvilgsniais puikiai nu
sisekė. Visupirm tapo sulo
šta “Sugriauta Pylis”. Ta
sai veikalas buvo tikriausias 
papuošalas visos programos. 
Kaip žinoma, “Sugriauto,} 
Pyly” akėjamama ponai 
Račkauskai ir Sirvydai.

F. Barauskas savo miklu
mu parodė, kaip žmogus ga
li išlavinti savo kaulus. Ji
sai pagirtinai atliko savo už
duotį.

Potam buvo suloštas dia
logas: “Šeimynos tėvas” ir 
monologas “Gaspadinė”. At
liko S. Zaleskas ir M. Kra- 
kauskiutė.

Daug juokų pridarė suloš
toji komedija “Kriaučiai 
Lietuvos ir Kazirninkai”. 
Viską tą atliko draugai iš 
Brightono.

Nepaisant užstojusios žie
mos, nepaisant kunigo keiki
mo, žmonių prisirinko pil
nintelė svetainė, rodosi, su- 
virš 400. Žmonės užsilaikė 
ramiai. Iš publikos pusės 
buvo girdėties: “o tai puikus 
koncertas!” Daugiau tokių 
koncertų.

Todėl gi męs aiškiai ma
tom, kad žmonės jau nepaiso 
tų pliovonių ant socijalistų, 
bet visuomet parodo jiems 
savo užuojautą.

Tariama širdingą ačiū pu
blikai už taip skaitlingą atsi
lankymą. A. B. S.

Hazleton, Pa.
Gatvekarių streiką 

antras mėnuo tęsiasi, 
straikavo konduktoriai ir 
motormonai, kurie nori al
gos pakėlimo. Gatvekarių 
vietoj vaikščioja automobi
liai.

Vieną dieną buvo pasiro
dęs gatvekaris su skebais. 
Važinėjo tarpe Hazletono 
ir Freelando ,bet iš žmonių 
niekas nesėdo ir sekančią 
dieną ir tas pasiliovė vaikš
čiojęs.

Nekurios angliakasyklos 
dirba pilną laiką ,o kitos po 
tris dienas į savaitę.

Vienas negeistinas papro
tys pas mus yra įsigyvendi- 
nęs. Dalis lietuvių ir lenkų 
laižo bosams rankas,fundi j a 
jiems, manydami būk tuomi

jau 
Su-

iš galvos. Sukrekėjo plau
kai. Tai buvo mūsų raudo
na, gyva vėliava.

Antroj vietoj iškelta len
ta, ant/kurios buvo parašas: 
“Męs norime darbo”. Čia su
sirinko žmonių minia, kuri, 
siūbuodama, pradėjo eiti 
pirmyn. Kuomet tatai pama
tė policmonai, jie pradėjo 
vyties. Pasiviję, atėmė rau
donus ženklus ir daugelį ap
kūlė.

Po tam pribuvo dar dau
giau policmonų, kurie, raiti, 
varinėjo žmonės iš gatvės į 
gatvę. Petrai demonstraci
ja įvykti negalėjo.

Tai matote, kokia “liuosy- 
bė” viešpatauja šioje kapita
lo šaly?!

A. Dovydaitis.

kę, kad net geresniam žmo
gui baugu buvo svetainėje 
būti. Dar pas mus pradeda 
įeiti į madą naujausis šokis 
tango. Ir štai, tą patį va
karą, vienas š’icukas, dar 
nemokėdamas gerai šokti 
tango, taip parlenkė vie
ną merginą, kad ta atsi
kėlė visa pastirusi ir, ant 
vienos kojos, kaip šarka, 
nušokavo iki sėdynės.

Ar ne laikas būtųSzlitzo 
Co. pamesti tuos švilpimus 
ir tokius lakstymus?

Kvietkelė.

Nanticoke, Pa.
Čia yra mažai lietuvių, bet 

visi sutikime gyvena. Čia 
gyvuoja SLA. 12 kuopa ir 
šv. Antano dr-ja.

Gruodžio mėn. pereitų 
metų užde jom Lietuvių Poli-

trumpą laiką jau prisirašė 
46 draugai.

Čia egzistuoja kelios lietu
viškos aludės, bet biznis, už
stojus bedarbėms, visiems 
gana smarkiai sumažėjo. 
Jau nuo kalėdų pradėta 
dirbti po tris dienas savaitė
je.

Jeigu pradėtų geriaus 
dirbt, tai, tikimės, kad ir 
mūsų kliubas geriau pakiltų.

Kliubo narys.

Manchester, N. H.
LSS. 171 kp. 8 d. vas. atsi

buvo prakalbos. Kalbėjo V. 
Jakštys. Taipgi buvo dekla
macijų. Susirinkime buvo 
apie 100 ypatų ir visi buvo 
užganėdinti. Aukų Siberi- 
■ os kankiniams surinkta 
$3.50. Dvi merginos prisi
rašė prie 171 kp. Drama
tiško Ratelio. Dabar mums 
smagiau bus darbuoties. Vėl 
©radėjom mokintis “Pasku
tinę Bangą”.

20 d. kovo čia bus paskai
ta. Skaitys atstovas LSDP, 
drg. A. Baranauskas.

Esperanto.

Lewiston, Me.
15 d. vasario Liet. Darbi

ninkų Kooperacijai kalbėjo 
F. J. Bagočius. Kalbėjo apie 
<oop. reikalus.

18 d. vas. atsibuvo mitin
gas LSS. 105 kp. Pranešus 
cp. sekr., kad L. Pruseika, 
(kuris buvo užkviestas kal
bėt) nekalįs atvažiuot, nu
barta kviesti S. Michelsonas; 
podraug LSS. 105 kp. nori 
oadėt surengti prakalbas ir 
Portland, Me. Taipgi nu
tarta paaukauti dalis iš pel
no likusio nuo teatro, atloš
to 24 sausio, “Dėdė atvažia
vo” ir “Šalaputris”, $5.00 
LSS. dėl preso. Ir kuopa 
išsirašė “Veidrodį”; kadan
gi prie kuopos yra ir Teatra
liškas Ratelis, tai bus lavin
tis aktoriams. Taipgi ir pa
šaliniams, kurie interesuo
jas teatrais.

Kazys Vilaniškis.

Cambridge, Mass.
Diskusijų kliubas turėjo 

surengęs diskusijas 1 d. ko
vo temoje: Kas žemina tau
tą — Socijalistai ar katali
kai. Po ilgų diskusijų buvo 
leista per balsus. Didžiuma 
nubalsavo, kad tautą žemina 
katalikai.

Švilpukas.

Detroit, Mich.
12 vas. atsibuvo bedarbių 

demonstracija. Žmonių su
sirinko kelios dešimtįs tūks
tančių priešais fabrikantų 
darbo biurą. Policmonai 
varinėjo žmonės, neduoda
mi jiems stovėti. Toj minio; 
vienas žmogus iškėlė raudo
ną popierą. Policmonai puo
lė prie to žmogaus, norėda
mi atimti .raudoną ženklą, 
bet žmogus nedavė. Tuo; 
pribėgo kitas po'icmonas ir 
sudrožė‘ demonstrantui laz
da per galvą. Žmogus krito 
ant žemės ir apsiliejo krau
jais. Taip-pat dar keliems 
žmonėms apdaužyta galvos. 
Potamį tą žmoe* : 
varė Į miestą. Ifį

■

Cleveland, Ohio.
Vas. 14 d. atsibuvo balius 

“Mirtos choro. Buvo suloš
ta vienaveiksmė komedija 
“Brangus Pabučiavimas”. 
Sulošta neblogiausia.

Buvo ir deklamacijų. Po 
vadovyste Vaškenavičiaus 
“Mirtos” choras sudainavo 
keliatą dainų. Mišrus ir 
vienų vyrų choras sudainavo 
gerai. Publika buvo užga
nėdinta, ką liūdyja gausus 
delnų plojimas. Ant galo 
buvo šokiai. Jaunimas link
smai pažaidė.

Publikos buvo pilnintelė 
svetainė, virš 300 ypatų. 
Manoma, liks pelno.

Cl e vėl an di eči ai p r i j au či a 
“Mirtos” draugijai, žen
giančiai pirmyn dailės ir 
progreso keliu.

Pyrainida.

Dorrisviile, III.
Daugumas mūsų jaunuo

menės užsiima gražiais dar
bais. Čia yra gana daug laik
raščių skaitytojų. Nors mū
sų kunigui tas nelabai patin
ka, bet žmonės to nepaiso. 
Seniau čia žmonės nelabai 
buvo linkę prie apšvietus, 
dabar jau pradeda krypti į 
laisvesnę pusę.

Daugiausia čia darbuojasi 
LSS. 187 kp., kuri pirmiaus 
buvo visai menkutė, o da
bar vis daugiau naujų narių 
prisirašo. Kuopelė jau su
rengė tris prakalbas, o ket
virtos dar atsibus. Taip-pat 
atsibuvo jau ir diskusijos, 
kurios puikiai pavyko.

Kuopa surengė balių, už
dirbo šiek - tiek pinigo ir pa
vedė tatai knygoms nupirk
ti.

Katalikai tankiai palei
džia bjaurias paskalas ant 
socijalistų, bet tam jau 
nelabai kas tiki.

Šventakupris.

Jaunuomene.
Montello, Mass. Šiuomi 

laiku pas mus randasi gana 
daug jaunuomenės, kuri yra 
pasidalinusi į tris dalis. I

Didžioji dalis jaunuome
nės skaito laikraščius, myli 
dailę, lankosi ant prakalbų, 
priguli prie choro ir prie so
cijalistų kuopos. Kita dalis 
susideda vien tik iš tamsių 
fanatikų, kurie turi susi
tvėrę savo Rymo Katalikų 
ratelį. Jų užsiėmimas yra 
vien tik mokymasis katekiz
mo ir “tėve mūsų”. Trečiai 
dalis jaunuomenės susideda 
tik iš vaikinų, kurie vadina
si “Szlitz Co.” Jie užsiima 
vien tik šokimu. Bet jeigu 
tas šokimas būtų žmoniškas, 
tai nereiktų nieko sakyti. 
Bet štai, 23 vasario, Lietu
vių Tautiško namo svetainė
je dr-stė parengė balių. Lai
ke muzikantų poilsio J. Us- 
tupas pranešė, jog bus sa
komos eilės. Bet Szlitzo Co. 
jaunuomenė/tuoj susikabino 
į ritinį ir pradėjo ožio balsu

Laikė šokių taipo- 
* * kaip paaū-

Norwood, Mass.
LSS. 133 kuopa buvo pa

rengusi teatrą ant 21 d. vas. 
Vaidinta “Penktas prisaky
mas” ir “Amerikoniškos ve
stuvės”. Pirmame veikale 
nekurie artistai lošė silpnai. 
“Amer. vestuvės” pavyko 
gana gerai, išėmus piršlės 
rolę.

Žmonių buvo neperdau- 
giausia. Mat, mūsų para- 
pijonai, dažinoję, kad soci- 
jalistai rengia teatrą, tuoj 
ir jie nutarė užbėgti už akių. 
Mat, manė užkenksią, bet 
išėjo atbulai. Bekasdami 
kitiems duobę, patįs jon į- 
krito. Socijalistai dar tu
rės pelno, o parapijonai 
vargiai ant savo išeis.

Žinokite parapijonai, kad 
jūsų pakraipos žmonės dai
lės nemyli. Jų dailė — prie 
bačkutės.

Gintaras.

mynų ir tris syk til^pavie- 
nių. Čia gyvuoja trįs drau
gijos: D. L. K. Vytauto pa- 
šelpinė, T. M. D. ir L. S. S. 
190 kuopa. Bet pastaroji 
veik nieko neveikia ir išsiro
do apsnūdus.

8 d. vas. čia atsibuvo pra
kalbos TMD. Kalbėjo J. 
Lazdauskas. Klausytojų pri
sirinko nemažas būrelis, bet 
prakalbai besitęsiant, dides
nė pusė žmonių išvaikščiojo. 
Matomai, prakalba nepati
ko. Kalbėtojas išniekino ir 
socijalistus, matomai, apie 
juos mažiausį supratimą 
teturėdamas.

Patartina jam bibliją skai
tyti, o ne prakalbas sakyti.

Tai Rūgštus.
Šis-tas.

Aš turėjau vieną draugą, 
kuris labai mylėjo gaspadi- 
nes, o gaspadinės jį,—tai du
syk tiek. Vieną kartą nuė
jau aš jį atlankyti, bet jo 
būta išsimufinusio. Sužino
jęs, kur jis gyvena, nuėjau į 
nurodytą vietą. Priėjęs prie 
to namo, žiūriu, kad mano 
draugas guli visas sumuštas, 
iš nosies kraujai bėga, apie 
akis juodi ruožai matytis, ir 
baksas su permuštu dugnu 
šalę jo guli. Aš jo paklau
siau:

—Kas tau yra, drauge, gal 
girtas buvai, tai saliune su
mušė?

—Ne...
—Gal nelaimė atsitiko ant 

gelžkelio, tai sužeidė?
—Oi, ne...
—Tai, povelniais, pasaky

ki©, kas tau yra?
—Mano gaspadorius pasi

sakė, kad važiuosiąs į Chi- 
cagą... bet jis nevažiavo, o 
tik buvo nuėjęs pas kitą kai
myną... ir užtiko mane!

Tuomet aš supratau, ka
me dalykas... 
_______________Lipčius.
Literatūros Naujienos.
Jau išėjo iš spaudos že

maitės raštų ketvirtas'rinki- 
nys. Jame telpa sekanti ap
sakymėliai: “Velnio vestu
vės, velnio ir laidotuvės.” 
“Bičiuliai.”

Tik ką gavome Lietuvių 
Socijalistų Sąjungos išleis
tą: Kūdikių vergija “laisvo
je” Amerikoje.

Sutaisė pagal J. Spargo 
p. J. Sirvydas. Kaina 5c. 
Antra laida. Visiems ta 
knygelė bus smagu perskai
tyti, išėmus vieno paties 
p. Sirvydo.______________

New Haven, Conn.
Vas. 15 d. atsibuvo pra

kalbos, parengtos LSS. 27 
kuopos. Kalbėjo draugai A. 
Baranauskas ir J. Staliorai- 
tis. Drg. A. B. pirmiausia 
nurodė kapitalistų žvėrišku
mą ir darbininku skurdą, 
kunigų godumą ir žmonių 
tikėjimą į burtus, 
priėjo ir prie 
Kaip tik įvardijo Šliupą, 
tuoj ir sukilo biznieriai. Ė- 
mė rėkti ir kojom trypti. 
Gaila tik, kd jie užmiršo 
namie kiaušinius.

Ant pabaigos drg. J. S. 
antru sykiu pakalbėjo ir pu
blika, pilnai užsiganėdinusi 
prakalbom, išsiskirstė.

Abst.

Paskui

PAJIEŠKOJIMAI
Pajieškau apsivedimui merginos 

nuo 18 iki 25 metų amžiaus. Turi but 
pamokinta, mokanti 3 ar 4 kalbas ir 
urinti kokius 20 Šimtų dolerių. Aš 
uriu didelį Storų ir noriu atidaryti 
aivakorčių agentūrų. Su pirmu laiš

ku turi prisiųsti ir savo paveikslų.
M. J. Litvinsky, 

•'rankiin Co.. Rend City, III.
Telephone 500.

(16—17)

I’aįieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 28 metų senumo. Aš esu 
28 metų. Dabar patogus laikas susi
pažinti. o po Velykų apsivesti. Malo
nėkit ir savo paveikslų prisiųsti.

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

(16—19)

Gera proga.
Parsiduoda Pulrumis ir 4 stalai, 

hznis perai išdirbtas, lietuvių yra virš 
tūkstančio, o lenkų tris sykius dau
giau. 'Paine mieste tik vienas lietuviš
kas pulrumis. Pardavimo priežastis 
— važiuoju j Lietuvą.

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

(16—18).

Didžiausia proga.
Kas užrašys pas mane “Laisvę”, 

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

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

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

Benton, Ill.
Čia lietuvių yra nemažas 

būrelis, rodosi, apie 60 šei-

Tokios progo:
Kas prisius man 

metams “Laisvę” ir 
visi, vietiniai ir iš 
kit užsirašyti tuos

Pinigus siųskit šiuo 
Z. MASILIl

Box 29, Fort

jos nebuvo.
$3.00, tas gaus 

r “Pirmyn”. Taig 
kitur, pasiskubin1 

laikraščius.
iuo adresu;

Johnson, N. Y.

Pranešimas.
Turime už garbę pranešti savo kos- 

tumeriams, kad męs perkaustem savo 
vyriškų ir moteriškų Drapanų Dirb
tuvę iš po No. 370 Bedford Ave. ant 
1107 Bedford Ave., kampas Gate* Ar.

Meldžiame visus atsilankyti po irap 
adresu:

PETRAS SHERTWITIS IR
J. KARAUUS,

1107 Bedford Ave., Brooklyn, N. Y.
(11—lt)



LAISVE

VIETINES ŽINIOS
ass

Skaitytojai, kurie arti 
“Laisvės” spaustuvės gyve
nate, malonėkite ateiti atsi
imti “Laisvę” ypatiškai. Ta
tai bus daug parankiau 
mums, o taip-pat ir Jums, 
nes galite gauti “Laisvę” 
anksčiau — būtent panedė- 
lių ir četvergų vakarais.

Meldžiame neužmiršti!
Administracija.

Ar turi “V. L.” leidėjas 
Paukštys giminių čia, Ame
rikoj? Taip, turi. Jais yra 
Julius ir Jonas Majauskai, ir 
M. Majauskiutė (jau ištekė- • • v rr^ • i • a T T • •
skas, kuriam Paukštys yra 
dėdė.

Paukščiai, kurie gyvena 
Pennsylvanijoj, yra tolimi 
giminės. Giminietis.

8 d. kovo So. Brooklyne 
atsibuvo prakalbos, pareng
tos LSS. 20 kuopos. Kalbė
jo “Laisvės” bendrovės pir
mininkas J. Neviackas te
moje “Bedarbės ir Socijaliz- 
mas”. Žmonių prisirinko 
apie 100. Kalba visiems pa
tiko. Po prakalbai buvo 
užduodami klausimai, į ku
riuos kalbėtojas aiškiai at
sakinėjo. Prie 20 kuopos 
prisirašė 3 vyrai ir viena 
mergina.

Didžiuma So. Brooklyno 
lietuvių yra dar labai tam
sus žmoneliai, todėl 20 kuo
pa turėtų kuotankiausia 
rengti prakalbas. Iš to bū
tų nauda kuopai ir žmonės 
daugiau apsišviestų.

Reporteris.

7 d. kovo “Aido” choras 
statė ant scenos vieno veiks
mo juokingą perstatymą 
“Žydas Statinėje”. Lošimas 
išėjo neblogiausiai. Geriau
sia lošė J. Miškeliunas ir J. 
Rūkantis. Kiti aktoriai irgi 
neperblogiausiai atliko savo 
roles. Po perstatymui L. 
Gimnastikos kliubo choras 
ir “Aido” choras, vedami 
Eremino, sudainavo po porą 
dainelių, kas nusisekė pusė
tinai. Tik gaila, kad abudu 
choru nesimokina daugiau 
pirmeiviškų dainų.

8 d. kovo buvo paskaita, 
kurią skaitė J. Naudžius te
moj: “Anarchistai”. Skaitė 
gerai ir paskaitos turinys 
užimantis.

V. Baltrušaitis padekla
mavo puikiai. Žmonių buvo 
pusėtinai ir visi ramiai užsi
laikė. Tas labai pagirtina. 
Prie 19 LSS. kp. prisirašė 
dvi merginos.

19 kuopa rengia teatrą 
ant 14 kovo. Bus sulošta 
“Tarnas įpainiojo”. Taipgi 
sakys “spyčių” pirmą kartą 
Brooklyne Juras Ridzikas.

Todėl, kas tik gyvas, atei
kit pasijuokti ir linksmai lai
ką praleisti!

Bedalis Vaclovas.

17 d. kovo (utarninke) 
bus skaitoma prelekcija liet, 
tautiškam name po N. 101-3 
Grand st. Tema: “Moteris, 
kaipo motina”. Skaitys M. 
Račiutė. Pradžia 7 vai. Kvie
čiame atsilankyti ant virš- 
minėtos prelekcijos, ypač gi 
moteris ir merginas.

J. Jak.

Savo paskutiniame mitin
ge LSS. 19 kuopa nutarė pa
skirt dienraščiui “The Call” 
paremti $10.00.

Primename, kad LSS. 20 
kuopa (So. Brooklyne) ant 
15 d. kovo rengia W. Shed- 
low svetainėje paskaitas. 
Skaitys drg. C. A. Herman. 
Pradžia 2 vai. po pietų.

Broliai darbininkai ir dar
bininkės ! Argi jūs esate už
tikrinti, kad jus nepalies ko
kia nors nelaimė? Arėsi 
užtikrintas, kad netapsi su
žeistas?

Apsvarstęs giliau savo pa
dėjimą, prieisi prie suprati
mo, kad tau reikės broliškos 
Siagelbos nelaimės valando- 
e. Todėl męs ir kviečiame 

vigu* darbininkus ir darbi-

TEATRAS!
-------- Atsibus --------

Subatoje, 14 Kovo-March 1914 m
Tautiškam Name

101-103 Grand Street, Brooklyn, N. Y.
Pradžia lygiai 8 vai. vakare. Salė atsidarys 7 vai. 

Bus sulošta vieno veiksmo labai linksmas vodevilis

“TARNAS ĮPAINIOJO”
Žadama ir dar kas naujo, nematyto ir negirdėto mūsų 
apielinkėje. Po perstatymui bus ŠOKIAI ir BALIUS.

Įžanga tik 25 centai.
Maloniai kviečia L. S. S. 19 kp. KOMITETAS.

tuvių Kelionei Pašelpos 
daru gijos, nes už mažą mo
kestį, gausite laike nelaimės 
pašelpos nuo $6.00 iki $12.00. 
Posmertinė gi bus nuo $200 
iki $400. Taigi, jūsų pinigai 
nežūsta, o sugrįžta pas Ju
mis. Apart išmokėjimo pa
šelpos laike ligos ir posmer- 
tinės mūsų draugija mokės 
dar ir už kelionę Lietuvon 
nuo $25.00 iki $100.

Jeigu myli apšvietą ir no
ri šviestis — tai ateik prie 
mūsų. Mūsų draugija ne
varžo sąžinės liuosybės. Su
sirinkimai atsibūna kiekvie
ną mėnesį pirmą utarninką 
po pirmam ir pirmą utarnin
ką po penkioliktai. Sekantis 
susirinkimas atsibus 17 d. 
kovo 8 vai. vakare tautiška
me name. M. A. L.

LOŠĖJAMS.
Jau išėjo antra laida tragedijos

“KERŠTINGA MEILE”
Veikalas labai žingeidus 

ir lengvai perstatomas.
Kaina 10 c.

Gaunama pas
J. STROPUS

6 Loring st. So. Boston, Mass
Čia pat gaunama
Visokios knygos lietuviš

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

KLAUSYK
MANO

ŽODŽIO!
Ateik pirkti vyrišky 

aprėdaly, k. t. skrybėlių, 
marškinių, kalnieriy ir 
t. t. Pas mane tavo ras 
geras ir kainos pigios.

K. LIUTKUS
| 131 Grand St.,
| BROOKLYN, N.
& (Arti Berry St.) ♦ ❖

Ar skaitai

Rankpelnį”?
Jeigu ne, tai tuojaus išsirašyk. 

“Rankpelnis” yra darbininkų laikraš
tis, leidžiamas Lietuvių Socijalistų 
Sąjungos Didžiojoj Britanijoj.

“Rankpelnyj” telpa naudingi straip
sniai, apysakc" , eiles, 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:

“RANKPELNIS”,
76 MAIN STR., 

BELSHILL, SCOTLAND.

Mėnesinis laikraštis “Met
ropolitan” apskundė New 
Yorko pačtos viršininką E. 
F. Morganą ant $100.000. 
Dalykas tame: viršininkas 
pamatęs to laikraščio num. 
už vasario mėn. kokius tai 
būk nemorališkus paveiks
lus.

Vienok vyriausia pačtos 
įstaiga S. V. nieko nemora- 
liško nepamatė.

Buržujai sako, kad bedar
biai tik iš išdykumo nenori 
dirbti, todėl ir kelia “riau
šes” bažnyčioje. Gerai, at
sakysime męs — nueikite 
pažiūrėti, kokios minios 
žmonių stovi ties ofisais, kur 
renka darbininkus sniegui 
nuo gatvių valyti.

Tūkstančiai žmonių lau
kia darbo, kaip išganymo.

Tik mūsų patriotpalai- 
kiams tokie dalykai nerūpi.

Važiuokit į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA

Tiesiog iš Bostono už pigiausią kainą ir 
didžiausiais laivais, ant kurių yra ge- 
riausis patarnavimas. Laivai išplaukia 
reguliariškai iš Charlestown’o (dalis 
Bcstono). Atsikvieskite savo gimines ir 
draugus iš senos tėvynės ir išpirkit e lai
vakortes ant White Star Linijos, Del 
platesniu žirny kreipkitės į šias agen
tūras:
Kompanijos ofisas, 84 State St., Posto i 
G. Bartaszius, 261 Broadway, So. Bos,ton 
Polish Industrial Ass’n, 31 Cross St.
P. Bartkevicz, 877 Cambridge St.,

East Cambridge, Mas-.
J. Rottenberg, 115 Salem St., Boston, 
arba pas kitus mus užtvirtintus agenti s 
Suvienytose Valstijose arba Kanadoje.

Parsiduoda vištų farma
$100 ant rankos, $14 kas menesis

Moteris turi būtinai parduoti savo na
mą, turintį 6 kambarius. Prie namo di
delis gabalas žemes arti stoties ir kary, 
netoli bizniavo miesto, užtektinai (ku
bo. Dykai tikietai visiems, kurie not i 
apžiūrėti. Savastis gvaiantuota.

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

“Laisvės” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.
Čenstakavo Klioštoriaus Slaptybės 

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

JĖZAUS DRAUGIJA arba jez.uji- 
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.
“AUDeJAJ.”. Puikus veikalas. 50c. 

“KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” .... 50c. 

“GIEDROS KALENDORIUS.” 15c 

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

“GR EI ČI AUSI A S PA MOKINI M A S
ANGLIŠKOS KALBOS” ... 25c. 

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

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

“GRIUVĖSIUOSE”. Jasi ukaičio apy
sakėle..................................................15c.

E. STEPONAIČIO RAŠTAI .......... 1.00

ŽENYBA ir žmogaus gyvenimo sie
kinys .................................................. 10c.

“PIGIAUSIAS ir geriausias darbinin
ko pragyvenimas” ... 
“GYVENIMO BANGA’

Reikalaudami knygų,

SANATORIUM 
Dr. Ignotas Slankus 

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

savo locną ligonbutį.
Gydo visokias ligas vyrfl, mo
torų Ir vaikų ir daro operacijas

Dr, Ignotas Stankus, po užbaigimui regulia- 
riško daktariško mokslo steitaviškame India
nos Universitete, po apturėjimui dip- 
lomos, važiavo mokintis į NeXV York 
Post Graduate Medical School 
and Hospital kurie yra net didžiausia 
medicinos mokslaine visoje pasaulėje. Čion speci- 
ališkai mokinosi daryti visokias operacijas 
‘r 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 llįgon- 
imt Į ant puikiausios gatves Philadelphijoje po 
numeriu: 1210 S. Broad ISt., Phila
delphia, 
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TEISINGIAUSIA £ A
IR GERIAUSIA A R | Į K K A

LIETUVI Ak A

Sutaisau receptus su Aidžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai IJę* 
vos ar Amerikos daktarų. T vie
natinė lietuviška aptiekė; P —ue ir 
Massachusetts valstija oyd uolių
galit gaut,kokios tik pa. aulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per e*presą.

Aptiekorius ir Savninkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. C St.

Telephone So. Boston 21014 ir 21018.

O

. . . 10c.

“LAISVE,”
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y

Pa.

FAR MOS! FARMOS!
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TAINEXPELLER'
Ztnoįrus jei kankinamas skausmais yra 

! be pabos kaipo akrntas sudaužytas 
I ant skani. Ar kenčiate skausmus Roinn* 
lizino, Netirti įgijęs, l.’ž>L«l<lj tuo ir 1.1, 
tada pamėginkite porą s\ kiu sutepti su

kaip nuo tos pavojingos ligos 
apsisaugoti. Kailiu tos knygos 25c. Pi
nigus galima prisiųsti pačtos ženklialiais(štampo- 
mis). Visuomet reik kreiptis tiesiog j 1 )a 1< 1 a 1’0 
Stankaus ligonbųtt ant šito adriso:

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

i Akwierka
SI

Pabaigusi kursu Womans Medical 
College, B dilinote, ?.ld.

Pasekmingai at!'?ka savo darbu prie 
gimdymo, taipgi bu..ūkia vėokins r ir 
pagelba invaii iose r oteru ligose.

F. Stropicne,,6,!,".i"r„“';

i F. Ad. RICHTFR &C0., 215 Pearl st. New York.

IGNOTAS STANKUS, M. D.
Turi daugybę padč kavor.ių už išgydymą nuo • 

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

rlsktJ k 11 y npic (IzIoVSĮ, o neužilgo 
parašys apie visas ligas ir išleis po vardu K | 
fXSl AI 0(11C i UOS. Dabartinė ta knyga yra I 
labai naudinga del sergančių kaip tikrai Ir (

Nauj i Lietuviška 
KRAUTUVE

Užlaikome, parduo
dame ir pataisoma ęe- 
j iaię-ii. S J U V AMAS 
MAŠINAS, puikiau- 
sius Gnsmafonus ir ki
tokius mur.ikaiižLu« 
instrumentus. Vai
kams keričivLua, Btd- 
F.ikc'.itis, visokius laik

rodžius ir tam panaitėm daiktus. Uua'.amt 
lekcijas ant visu muzikalifku instrumentu.

A. RAULUKAIT1S ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

O- UOSTOJ CVCI-R <
310 Broadway, So. Boston, Misa.

R.ftlCHTER’
-m. -r- rv 1

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- 

suareštuoti šv. Alfonso baž-;mo ženklų.

Pereitą savaitę New Yor
ke suareštavo kelis žymius 
opiumo (svaigalo) pardavė
jus ir agentus. Federališkos 
valdžios agentai sako, kad 
New Yorke randasi tvirta 
organizacija opiumo agentų, 
kurių eiles pastarieji areštai 
išardė.

Areštai bedarbių-agitato- 
rių tęsiasi. Areštuotas M. 
Rudome, kuris dalino IWW. 
literatūrą.

Keli žmonės iš tų, kurie

nyčioje, jau nuteisti. Vie
nas gavo 30 d. kalėjimo, ki
tas — 60. Visi kiti mažiau.

Brooklyno unijistai savo 
susirinkime pareikalavo iš 
miesto valdžios duoti mies- 
tavo darbo bedarbiams.

Pėtnyčioj, 13 d. kovo, 7:30 
vakare atsibus Lietuvių 
Ūkėsų Kliubo susirinkimas 
po. No. 370 Bedford Ave.

Nauji Laiškai
Tik ką atspausdinom dau

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

Taigi pasiskubinkit su už
sakymais.

Viršminėti laiškai yra 
gaunami “Laisvės” krautu

Pasidarbuokit sau 
mums!

Hamburg- American
I iniin Didžiausia kompanija 
lullllj d. visam pasaulyje!

Ji turi 431 savo garlaivį, kurių 
įtalpa siekia 1,306,819 tony.
Vienatinė ir tiesiogine linija tarp

Bostono ir Hamburgo
Laivai didžiausi ir kiekvienas su 

dubeltavais šriubais.

LAIVAKORTES piginusios ir pa < 
tarnavimas geriausia. Pasažie- I 
riai gali važiuoti be baimės, nes ▼ 
jų gyvastis geriau yra apsaugota, | 
negu ant žemės. I

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

Artesnių žinių klauskite pas: A

Hamburg-American |
L.ine J

607 Boylaton St., Boston, Mass A 
45 Broadway, New York, N. Y. -1

Arba pas vietos agentą. ■

Turiu ant pardavimo farmų didžiau
sioj Lietuviy Kolionijoj, kur yra 210 lie
tuvių farmerių. Ta kolionija randasi 
Michigan valstijoj, Lake Mason ir Ma
nistee pavietuose. ėmė randasi prie 
pat geležkeliy ir arti portavų miestų ir 
miestelių. 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 sodnų; 
preke jų, pagal gerumo budinkų ir jta -1 
symy, nuo $ 5 iki $75 už akerj. Išpra- ■ 
džiy reikia įmokėti suvis mažą sumą pi- ■ 
nigy, o likusią palauksime nuo 6 iki 10 
mėty. Žemė yra geriausia, galima pa
sirinkti, kokios tik nori: lygaus lauko su 
mažoms kalvukėmis, 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 
aiškiai ir teisingai aprašyta apie žemę 
ir visos kolionijos padėjimą. Atvažiuo
kit tuoj, kol nepabrango žeme. Kaip 
pribūsi ant paduoto adreso, tuoj išlipęs 
iš treino telefonuok pas mane, nes aš 
gyvenu ant formos. Gavęs žinią, tuoj ; 
pribūsiu su automobiliu ant (lipo ar į ho • Į 
telį, paimsiu jus ir aprodysiu visą žemę, 
iš kurios galėsi pasirinkti pagal savo , 
norą. Adresas

SU NAUJAIS METAIS, 
KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia daryti apslrjjfus, taip-pat 
ir kur greit

Telephone So. Bo ton 605

LIETUVIŠKAS

muskulai neatneši naudos, ; 
, Romai izmas kaul ina. Su 1
r-A 1(4 EXPELERJU
iriai suber^t i atneš Jum tuoj ;

išsigydyti, ly-

'‘DAKTARAS" 
parodo, kali) 
nuo ligų apsi
saugoti.

H. .if> l.-l.Kt,' v.tc Ir 6Or

F. Ad. Richter & Co.
L ST., NCW VORU.
’ik i t ant A n kero a

klo npsaiJgoi mo* M

ANTON KIED1S,
Peacock, Lake County, Michigan

ANT PARDAVIMO.
Pajieškau kostumierių barberių ir no

riu parduoti savobarzdaskutyklą. Kas 
norėtumėte pirkti, tai pasiskubinkite, 
nes labai gera proga. Biznis išdirbtas 
ir labai geroj vietoj. Pinigų ant. m dė
lios padaro po 70 ir 80 dolerių. Yra <8 
skutami krėslai ir vienas bolinis stalas. 
Barberini gali gerai išmokti bolėsna 
grajiti. Taipgi yra maudyne su karštu . 
vandeniu. Daug žmonių ateina maudy- ; 
Lis. Vien tik iš maudynės galima pada- , 
ryti po 3 ir 4 dolerius ant dienos.

Jeigu atsirastų geras pusininkas, mel
džiu tuojaus atsišaukti.

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

WILLIAM F. J. HOWARD
Lietuvišku pavardė buvo 

Vincus F. Kavaliauskas

315 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

bet taip-pat labai gražiai, kaip

ŠITOJ KNYGOJ ‘'DAKTARAS” netik 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligi} gerai 
išsigydyti, 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gi] apsisaugoti.

KNYGOJ ” K A KTARA S” labai daug ap
rašo apie vyrų ir moterų dorų bei morališką 
lytiškų gyve nimų ir aiškiai, atvirai taip išdčs- 
tinčja, jog kitose knygose to visko negali at
rasti. Šita knyga kiekvienam užaugusiam 
vyrui ir moterei labai reikalinga turėti, kad 
žinoti kai], ir kų daryti, seniems ir jauniems 
ir kaip laimingai gyventi. Čion viską negali
ma aprašyti, bet tik perskaičius knygų atra
site.

ŠITA KNYGA illim.truola puikiais moks
liškais paveikslais ir apie žmogaus kūno su- 
budavojimų su visokiomis paslaptybėmis 
užaugusiems žmonėms tinkama.

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

JEI sergi ant kokios nors ligos, tai pirmiau 
ne. kaip kreipsies prie kokio nors gydytojaus, 
arba v .u tosi lickarstas. reikia perskaityt kny
gų "Daktaras’!, nes dide'ė . daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitų knygų, išsigydė.

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nes išduota, tai kie kvienas ją apturės VISAI 
DOVANAI, kinis lik atsajs keletu štampų už 
pi isiuntimą.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitų apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TEMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

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

ObTSO VAI.ANDOS KASDIEN nuo 10 iš 
ryto iki 4 po pietų. Nedčlioj iki 3, o utarnia- 
ke ir pėtnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

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

mo reikalus; jei norite sekti šios šalies politiką ir turėti žirny iš 
viso 
mok

•asaulio krašty; jei norite apsipažinti su visuomenės ir gamtos 
y klausimais,-tai užsirašykite laikraštį “PIRMYN”.
'renumerata metams: Suvienytose Valstijose $1.50
; Užsieniuose $2.00

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

TRJS afcSRQS K1XVCJOS: <

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

PASAULIŲ RATAS
ir kitas planetas. Su paveikslėliais........................... JRo

MEIL ES KARŠTLIGE
meilę....................................................................................2GO,

Imant v: .as tris sykiu, atiduodam už 60c 
rinitus siusk it pačios Ženkleliais šiuo adresu.

J. STROPUS * 
o Lori ipSt., So. Boston, Mass*

Išsių.'ui’.'.k šiandie.i tiktai 
vieną dolerį, o apturėsi 
IAlniui.do Steponaičio riš
tų knygą, kuri privalo ras
tis kiekvienam? lietuviška- 
ų mūrų jaunųjų rašytojų,me name.

kurie duoda n urns pradžią grynos literatūros sriov< i, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautus, visuomenes sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musu jart jos.

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už i

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.

Naujausios mados
O R A. M X I-O rsUA I

VICTOR MASZINOS
Ncgausit geresnės progos, kul|i dabar atiduodu
$15 vertes mašiną atiduodu tik už $13

Aš užlaikau Columbios Rratnafontia su lietuviš
komis dainomis, kuAas išgieda labai mažiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainelė. 
Rekordai yra padaryti stipriai ir Rali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.

Jeijru norite turėti gerą g-ramafomi. tai tuojaus 
rašykit pas mane, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausia kaina. Jeigu nori mano kata- 
liogo, tai atsiuskit štampą už 2c., aš nusiusiu ju
mis dideli puiku kataliogą, kuriame rasite visokiu 
mašinų su trubomis ir be trubu.

Galit gauti Victor mašiny ir rekordų, 
gražiai dainuoja lietuviškai, net malonu 
klausyti. Kreipkitės šiuo adresu:

CHARLES GRANECKAS

Montello Lietuviams.
Pranešu vietiniams ir npielinkių lie

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

ANDRIUS (JOOIS/
668 N. Main St., Montello, Mass.

*» Telephone So. Boston. 845 M J

2 DR. F. MATULAITS |
« 495 Broadway W
v SO. BOSTON, MASS, f

* Valandos: g,
« Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 ve k are. w
* Nedaliomis iki 3 vai. po pkL *

28 Essex St Athol, Mass




