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NEW YORKO VALSTIJOS
DARBININKAI, PROTESTUOK1T!

Žydai darbininkai jau nu
siuntė kelias protesto rezo
liucijas prieš anti-pikietinį 
billių, įneštą New. Yorko 
valstijos senatan. 
baisiai kenksmingas darbi
ninkams billius, jau praėjo 
žemame atstovų bute. Juo- 
mi griežtai uždraudžiama 
darbininkams pikietuoti lai
ke streiko!

Lietuviai darbininkai,pro
testuokite !

Tasai,

Fotografistai žada nepasi
duot. Jie sako gali daryt 
biznį tik nedėldieniais. Jei
gu ne nedėldieniai, jie visi 
turėtų eiti iš biznio laukan.

Fotografistai nusamdė 
sau gerą advokatą ir žada 
kovoti už savo teises.

Jų darbas nedėldieniais, 
rodosi, niekam blėdies neat
neša.

CARIZMAS PASIREN
GĘS PRIE KARES.
Anglų laikraščiai talpina 

pranešimus iš Peterburgo, 
jog caro valdžia esanti pasi
rengusi karėn su vokiečiais. 
Vis daugiau kariumenės 
traukiama į vakarų rubežių. 
Dar niekad taip daug nebu
vo skiriama pinigų kariume- 
nei, kaip šiais metais.

Peterburge neseniai buvęs 
slaptas susirinkimas minis- 
terių. tarybos, svarsčiusios 
apie politišką situaciją.

VYTAUTO KARŪNA,
Vilniaus laikraščiai pra

neša “baisią” naujieną. Kur 
ten Austrijoj atrado karū
ną, kuri būk tai Vytautui 
priklausiusi. Lenkai tauti
ninkai tvirtina, kad tai esan
ti lenkų karalių karūna. Mū
siškiai gi sako, kad ta karū
na yra Vytauto ir jog ją iš
vogę iš Vilniaus.

Žmogus gali pamislyt, kad 
tai baisus atsitikimas. Ar 
ne kils tik antras Žalgirio 
mūšys?

paeiliui jie skaito.
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Ir vėl Macochelis.
Seattle, Wash. — Čia areš

tuotas kunigas Albertas 
Dahlstram, įkūrėjas religiš
kos sektos “Heliga”. Sako
ma, kad tos sektos pasekėjai 
pripažįsta daugpatystę.

■ Tasai Macochelis buvo su- 
: siagitavęs labai daug mote- 
! rų ir su jom gyveno. Jį su- 
' čiupo pervežant vieną mer
giną iš Washingtono į Cali- 

40 MILIJONŲ PELNO. | f°rnij°s valstiją
Tik ką išleistas raportas 

Amerikos telefono ir tele
grafo kompanijos už perei
tus metus, iš kurio patiria
me, kad minėta kompanija 
turėjo 40.576.746 pelno. Tai 
reiškia 2 mil. daugiaus, negu 
užpereitais metais.

Dividendams išleista su- 
viršum dvidešimts septyni Užmušė pačtos viršininką, 
milijonai dolerių. . . j San Diego, Cal. — Mexi-

Pamislykit, skaitytojai, [<os razbaininkai užpuolė ir

Gubernatorius jau pasirašė.
New Yorko valstijos gu

bernatorius jau pasirašė po 
billiumi, kuriuom įvedama 
naujos teisės sulyg atlygini
mo darbininkams už susižei- 
dimus.

Daugiausia iš jo bus nau-| 
dos valdininkams, kurie! 
gaus tūkstantines algas.

Senelė Jones paleista.
Senelė ’Jonės, angliakasių 

vadovė, paleista jau. Ji iš
buvo klipštoriuj-kalėjime 2 
mėnesiu.

Ji atgabenta Denveran iš 
Trinidado po kareivių glo
ba ir paleista.

Caro valdžia nepaiso 
Amerikos pilietystes.

Amerikon tik ką sugrįžo 
tūlas J. Kuzikas, Suv. Vals
tijų pilietis. Tasai žmogus 
sumanė vykti pasisvečiuoti 
pas savo gimines Rygon. Su
prantama, tuoj aus apie tai 
suuodė policija ir jį arešta
vo. Nebuvo paisvta visiškai, 
kad Kuzikas turįs pilietiškas 
popieras. Jį gana ilgai pra
laikė kalėjime, o paskui pa
leido po policijos priežiūra. 
Tuomet Kuzikas slapta bėgo 
užsienin.

Rusų šnipų rūpesčiu iš 
Prūsų tapo išvytas žinomas 
rusų 
kis.

publicistas Lunačar-

jog tas visas pelnas eina pa
vienių kapitalistų kišeniun. 
Socijalistai jau seniai reika
lauja, kad telefonai ir tele
grafas priderėtų nacijai. 
Tuomet viskas būtų pigiau 
ir pelnas eitų visuomenės 
naudai.

Bedarbiai ant farmų.
Fonda, N. Y. Sulyg re

cepto New Yorko guberna
toriaus, čia atvyko pirma 
bedarbių partija, kad gauti 
darbo ant farmų. Bedarbių 
atvyko 70 ypatų, tarpe jų 10 
moterų.

Visi gavo darbo pas f ar
mėnus.

Sako, biblija esanti 
nemorališka.

Vyriausias pačtų viršinin
kas Burleson gavo prašymą, 
kad uždraustų siuntinėti 
jpačta bibliją, kaipo knygą 
visais žvilgsniais nemorališ- 
ką.

Išanksto galirtia pasakyti, 
kad pačta neišklausys to 
prašymo.

Kas pasidarė su ta didžiau
sia bedarbių armija?

Ta didžioji bedarbių ar- 
fnuja, kuri iš Californijos no

rėjo eiti Washingtonan, jau 
visiškai išsklaidyta. Beliko 
tik keli tuzinai žmonių.

Septyni suareštuoti vado-

Kasžin kodėl, bet visa, ką 
tik paskutiniu laiku suren
gia IWW., neturi jokio pasi* 
sekimo.

Gelžkelių nelaimės.
Washington, D. C. — Ofi- 

ciališkai pranešama, kad 
bertainy metų, baigiant 30 
d. rugsėjo, ant gelžkelių Suv. 
Valstijų užmušta 211 ypatų 
ir 4.011 sužeista.

užmušė parubežinio mieste
lio, Takome, pačtos viršinin
ką, kuris sykiu buvęs ir mui
tinės prižiūrėtojas.

Californijos gubernato
rius įvedė ten karės stovį ir 
visi farmeriai, apyruby 10 
mylių, apginkluoti šautuvais

Fotografistų nelaimės;
Yorkville’y patraukta tei

sman 20 fotografistų, kurie 
traukė paveikslus nedėldie
niais. Mat, tuomi jie nusi- 

prieš tiesas.

Iš advokatų į minykus.
Taip pasielgė Paterson c 

advokatas E. Finn, turįs 35 
metus amžiaus. Jisai įstojo 
į vietinį šv. Bonaventūro vie-

Buvęs teisėjas kalėjimo.
Pontac, III. — Prisieku

sieji teisėjai nuteisė buvusį 
šio miesto teisėją 14 metų 
kalėjiman už apgaudinėji
mą, v

“Salaveišių” dorybė...
Oshkosh, Wis. — Teismas 

perkratinėja dalyką Davido 
Levino, “Salaveišių” kapito
no, kuris kaltinamas daug
patystėje.

Pabėgo du kaliniai.
Leavenworth, Kan. — Di

delę sensaciją padarė čia du 
kaliniu, kuriuodu pabėgo iš 
vietos kalėjimo.

Pasirodo, kad ne vien Ru
sijos kaliniai jieško sau liuo- 
sybės.

Siuntinėjimas pačta.
Washington, D. C. — Ge- 

nerališkas pačtų viršininkas 
patvirtino naujas taisykles 
apie siuntinių gabenimą pač
ta. Nuo dabar galima bus 
siųsti pačta sviestą, kiauši
nius, vaisius ir kitus dalykus 
siuntiniuose, kurių svaru
mas galės siekti iki 50 svarų.

Tuomi pačta nori dar la
biau pavaryti konkurenciją 
privatinėm ekspresų kompa
nijom.

Nevalia mokint apie lyties 
dalykus.

Atstovų rūmas New Jer
sey valstijos perleido billių, 
kuriuo užginama kliudyti 
mokyklose temą apie lytišką 
higieną. y.

LIETUVOJ PLATINASI 
SIFILIŠ.

“Vilčiai rašo: 4
Paskutiniu metu Skuodo 

apylinkėje, ypač pačiame 
miestelyje, labai išsiplatinu
si blogoji liga (sifilis);taigi 
vertėtų žmonių užeinamą
sias vietas, kaip Jai: arbati
nes ir kit., labiausia rūpin- 
ties kuošvariausia laikyt, 
nes kitaip jose pigu taja liga 
užsikrėsti.

Naujas gelžkelis.
Ukmergėje neseniai viešė

jo Jungtinio Tarptautinio 
banko deleguota komisija, 
kuriai pavesta rupinties tie
sti gelžkelį iš Kalkunų į 
Kauną per Ukmergę. Šis 
gelžkelis eisiąs nuo Kauno 
iki Proveniškių beveik greta 
plento; Janavos šis kelias 
nesieksiąs, tubūt reiksią 
statyti antras Neries gelžke- 
lio tiltas. Karo ministerija 
— taip bent kalbama — re
mianti šio gelžkelio sumany
mą, todėl Ukmergės gyven
tojai pradeda ištikrųjų tikę- 
ties, susilauksią netrukus 
savo gelžkelio linijos. Jungt. 
Tarpt, bankas tyrinėjimo 
darbams paskyrė 30 tukst.

MINISTERIO PATI
NUŠOVĖ REDAKTORIŲ

Finliandijoj.
Caro ^aidžia negali apsi- 

dirbt su šviesiais finais. Ne
paisant visokių kliūčių, ten 
vis labiau įsigali socijalistai.

Apie dabartinį politišką 
stovį Finliandijoj rašo “L. 
Žin.” sekančiai:

Kaip jau žinome, praėju
sių metų rinkimuose į seimą 
laimėjo socijal-demokratai. 
Jie gavo keletą naujų vietų 
1907 m. soc.-dem. turėjo 80 
vietų, 1911 m. 86, o šį kartą 
jiems pasisekė iškovoti net 
90 vietų. Visų partijų la
biausiai pralaimėjo sena- 
suomiai, kurie kasmet žy
miai silpnėja, ir neranda jau 
jokios paspirties rinkikų 
tarpe. Šiek tiek didesnę 
reikšmę turi jaunasuomiai 
ir švedai. Bet šiame seime 
švedų tarpe nematyti įžy
miausių jų partijos veikėjų. 
Sunkioje valandoje pradeda 
seimas savo darbus. Susi
dūrimas suomių siekių ir vi
sos imperijos politikos var
žo seimo veikimą ir stumia 
jį į siaurą vagą, tarsi, į “už
burtą ratą”. Kai-kurie lau
kia iš seimo tvirto ir narsaus 
žygio, nors ir pačiam seimui 
reikėtų išsiskirstyti, nes vis- 
tiek šiose politikos sąlygose 
jis negalėsiąs suteikti jokios 
apčiuopiamos naudos.

Vėl kiti reikalauja nuola
tinio darbo ir pačio seimo 
saugojimo.

Tokios sunkios seimo vei
kimo aplinkybės buvo aiš
kiausiai išreikštos naujo sei
mo pirmininko kalboje. Kal
bėdamas apie seimo uždavi
nius, seimo pirmininkas pa
siskundė, kad jis nematąs 
atstovų tarpe kelių įžymiau
sių veikėjų, o ypač neužmir- 
tinojo Leo Mechelino.

Kiek ko išgabena užsienin?
“L. Ž.” rašo:
1913 metais i pro Plė- 

kiškių muitinę (netoli 
Aleksandravos) išgabenta 
į užsienį: 2926 arkliai, 83009 
žąsįs, 129.526 kitokie paukš
čiai, 1330 pūdų kiaulių, 7.963 
negyvi paukščiai,, 7.344 pū
dai sūdytos mėsos, 366 kai
liai, 148 pūdai kaulų ir ragų.

Lakūnai šnipai.
Valstybės, kad sužinoti 

viena kitos paslaptį, griebia
si įvairiausių priemonių. Da
bar, orlaiviams atsiradus, 
valstybės siunčia savo lakū
nus, kurie, beskraidy darni 
svetimose valstybėse, šnipi
nėja, sužino, kame kokia 
tvirtovė yra ir t.t.

Neseniai Permio gub. su
gautą vokietį šnipą, kuris le
kiojo savo orlaiviu, kad ge-kiojo savo orlaiviu, kad 
riau viską sušnipinėjus.

Aluntoje.
Aluntos parapijoje, 

mergės apskr., 1913 metais 
mirė 130 žmonių, gimė gi iš
viso 200, berniukų 137 ir 
mergaičių 63.

Uk-

Paryžius, 17 d. kovo. —' 
Didžiausias sujudimas vieš- ’ 
patauja visame Paryžiuje.! 
Finansų ministerio Caillaux 
žmona šovė į Gastoną Cal
mette, “Le Figaro” redakto
rių, kam tasai rašęs netin
kamus jos vyrui straipsnius.

Redaktorius pasimirė li- 
gonbūty. Kadangi jisai bu
vo labai įtekmingas, tai 
jo politikos draugai ir mini
sterijos priešai pakėlė di- 
džiausį triukšmą. Yra jau 
ir areštuotų.

Buvo įtaisyta ir demons
tracijos ir šaukta: “šalin mi
nisterija!” Finansų minis- 
teris jau padavė prašymą at
sistatydinimo.

Šovikė nugabenta kalėji- 
man šv. Lozoriaus. Su ja el
giamasi labai minkštai, ta
rytum, ji būtų ne kalėjime, 
bet hotely.

Karalius apsirgo iš 
baimes.

Švedijos karalius Gusta
vas gana smarkiai susirgo. 
Jam užkenkė nuolatiniai ne
pasisekimai politikoje. Da
bar jisai pradėjo drebėti už 
savo likimą, kuomet visoj 
Švedijoj pakilo tikra kova 
prieš monarchiją ir už repu
blika. c

Carnegie gavo dovaną.
Carnegie yra geriausias 

karalių draugas. Jisai gavo 
didelį kryžių už kokius tai 
“nuopelnus” nuo Danijas ka
raliaus.

Užmušinėja misijonierius.
Shanghai (Chinija). Čia 

užmušta keli misijonieriai ir 
tarpe jų norvegų misijonie
rius Freyland.

Lietuvaitės ir prietarai.
“L. Ūkininke” rašoma:
Armoniškio (Ašmenos ap- 

t Į skričio) mergaitės turi stab- 
" I meldžiu inpratimų. Mergai

tė niekados neduos veršiu
kui su pirštu žįsti: mat, jei
gu duos su pirštu žįsti Lėliu
kui, tai ji neištekėsianti. Ku- 

Tuo "pačiu laiku “pro ‘ Sarti-1 -išbgga mergaitės iš 
ninku muitinę išguita /"i" - n- , .
žąsų; 50 ančių, W kitokių Fallus. malkų ar skiedrų 
paukščių, 3504 pūdai kiaulie- lesios i grineią, skaito; 
nos ir 6 pūdai negyvu pauk- UelSu po poią, tai įseis uz vy- 
gxįu 1 r ro, o jeigu yra vienas atlie

kamas, tai neišeis ir tam 
tvirtai tiki. Reikėtų mer-

Įgaitėms turėti sarmatą, ne
tikėti į burtus ir prietarus. 
Niekas pas mus neskaito 
knygų ar laikraščių, tai tik 
burtais ir užsiiminėja.

enta:300 Sočios, pagriebia kelis pa- 
galius malkų ar skiedrų ir.

Valstiečiai ir kelių taisymas.
Atstovas M. Yčas sakė dū

moje prakalbą apie kelių tai
symą ir sunkias valstiečių 
priedermes. Jisai pasakė:

“Atsitinka, kad valstiečiai 
traukiami kelių taisyt už 50. 
60 ir 100 viorstų ir

Štai, Kauno gub. 
čiams tankiai reikia 
viorstus”.

tei i au. 
valstie- 
eiti 26

Redaktorius baudžia.
“Ryg. Nauj.” skaitome:
Gubernatoriaus paliepimu 

nubausta “Dzives Atbals” 
redaktorius Rozalija Mati- 

hirmpnai I son>100 rublil* arba 2 mėn'ivianampoies oizmeriai. kalčjimo už straipsnį “Ne- 
“Liet. Žin.” rašo: laukite nieko gero” ir redak-
Marijampolėj 1913 metais torius laikraščio “Jaunais 

lietuviai sukruto versties Celš” Jonas Biskops, 100 
pirklyba: atsivėrė tais vie- rub. arba 1 mėn. kalėjimo, 
nais metais net 5 naujos už korespondenciją iš Tuku- 
krautuvės: Krasauskiutės, mo. 
Griniuvi'enės, Pilypo, Sen- —-----------
kaus ir Kudirkos; 3 arbati- Nnnifis laikraštis nės: M. Uk. Draugovės, TiiS š^nS Prūsu 
Skrinskienes xr Plausmai- Lietuvo's iaif!raštis Jo vari 
tienes ir dar Čamarkos trak- d (.MQ Gyvenimas.; 
Lenus. Jei dar pnsimįsime, * J_____
kad nuo seniau jau buvo čia i - .
10 lietuviu krautuvių: Laz- 1 ahego.
dausko, Klimo, Babarskio, Švėkšna, Raseinių apskr. 
Žagrės, Šačkaus, Kinkos, Sausio 27 d., naktį, iš šalto- 
Penčylos, P. Vitkausko jr stos pabėgo suimtasis užsie- 
Kriaueiuno ir dar maž-daug nYje žmogžudys Lukačis. 
10 arba 15 karabelninkų, tai Sargams nejuntant,_ jis išsi- 
įsitikjsime, koks ištikrųjų laužė lubas ir pasislėpė, 
nemažas marijampoliečių ;
būrys verčiasi pirklyba. Šiauliai.

Bet ir su tomis čia išvar- Valdiška statistika skel- 
dytomis nesibaigia dar pirk- bia, jog Šiauliuose yra 30- 
lybos įstaigų eilė . Kle- p00’gyventojų. Ir tas gyven- 
rikalų Blaivybė, Žiburys, to ju skaičius tolydžio vis kį- 
Moterų Draugija turi ir
gi nuo seniau čia sa
vo arbatines. Dar yra ir 
viešbutis, lietuvio Miškinio 
laikomas. Vienu žodžiu — 
pirklių lietuvių drauge su 
karabelninkais Marijampo
lėje bus jau dabar nemažiau 
30 arba net 40?

Dvarponis klerikalų 
agitatorius.

Karkiškių dvaro (Suvalkų 
gub., ties KaunĮu) savininkas 
p. J. Prapuolenis jau kelinti 
metai, kaip išperka savo 
darbininkams x ; ” 
“Spindulį”, ki

Išgėrė.
Livų žemėje 1913 m. išger

ta degtinės už 11,966,097 
rublius; 1912 m. ’ išgerta už 
11.185.496 rubl.; 1911 m. už 
10.128.181 rubl.; 1910 m. už 
9.391.088 rubl. Tokiu budu, 
kaip matome, ir pas estus 
girtybė nemažėja, bet kas
met didėja.

TrūkstJ mokytojų.
Kauno gubernijoje, kaip 

laikraščiai, trūksta.lie- 
' Mų.

J’- vėl baisios audros
Europoj.

Apie baisias pasekmes au
dros, kuri siautė Europoj, 
praneša iš Rusijos, Franci- 
jos ir Belgijos. Rusijoj, Azo- ris neišduoda ugnies laike 
vo jūros pakrašty,žuvo 1200 šaudymo. Jisai tvirtina, 
žmonių. Nuostolių padary- kad jo išrastą paraką gali- 
ta ant daugelio milijonų.

Iš Paryžiaus praneša, kad 
upė Sena išsiliejo iš krantų. 
Apie daugelio upių išsilieji
mą praneša iš visos Franci- 
jos ir Belgijos. Sustojo tele
grafiškas susi nešimas tarpe 
Franci jos, Vokietijos, Ispa
nijos ir Anglijos.

Uostuose pilna laivų, ku
rie pasislėpė nuo audros. Jū
ros pakraščiuose žuvo daug 
žūklių.

c.

Naujas išradimas.
Florencija (Italija). Po 

ilgų metų nenuoalsaus dar
bo Florencijos chemikas 
Guido Fei išrado paraką, kū

Jisai tvirtina,

. ma gabenti iš vienos vietos 

.kiton be jokio pavojaus.

Kumštininką Johnsoną veja 
iš Danijos. • *

Žinomą Amerikos negrą 
kumštininką Johnsoną iš
vijo iš Švedijos ir Danijos.

Jieško paskolčs.
Caro valdžia jau gavo pa

siskolint Paryžiuj 665 mili
jonus frankų.

žuvo 150 žmonių.
Laike pastarojo žemės 

drebėjimo Japonijoj žuvo 
150 žmonių. €

Rusų šnipų teismas 
Austrijoj.

Viena 18 d. kovo. — Čia 
prasidėjo teismas 9 rusišku 
šnipų, kurie daduodavo rusų 
valdžiai įvairius karės sek
retus. Tarpe jų yra viena

Visi moka skaityt-rašyt.
Šveicarijoj pereitais me- 

tais užregistruotas vienatį- į labai graži mergina.’ 
nis savo rūšies faktas. Is, 
ypatų, kuriems jau atėjo lai
kas stot kariumenėn (sulau
kusių 21 m.), neatsirado nei 
vieno, kuris nebūtų mokėjęs 
skaityt-rašyt.

Rinkimai ir žmonių kraujas.
Per Paryžių ateina vis 

baisesnių žinių apie rinki
mus Bulgarijos parlamen
tam Valdžia ant žūt-būt už
sispyrė nepraleisti parla
mentai! socijalistų.

Daugely vietų policija 
šaudė į žmones. Visur daro
mi masiniai areštai.

Nauja ministerija.
Italijos karalius pavedė 

Salandrai sutverti naują mi
nisteriją.

Kare su japonais ir mo
nopolių pilvas.

Per paskutinius 18 metų 
rusai pragėrė monopoliuose 
10 milijardų rublių.

Rusų gi karė su japonais 
lėšavo tik 2 milijardu rublių.

PASKIAUSIOS
NAUJIENOS

Schmidtas padavė ape
liaciją.

Kun. žmogžudžio Schmid- 
to advokatas padavė apelia
ciją ir tikisi dar, kad Scmid- 
to gyvastis bus apsaugota.

“Galvočiaus” štabas važiuos 
j Bostoną.

“Laisvei” praneša iš Chi-
I cagos:

“Galvočiaus” štabas ren-

Policija domininkonų 
bažnyčioje.

Berlynas, 16 d. kovo. -
Keli tūkstančiai lenku susi- . . ,... . , ,.
r i n k o domininkonų b a ž n y - &1 aJ* * a £ eti an tią kelionę 
čioję ir, susigrupavę ties ai- °" °'”" °
torium, pradėjo šaukti prieš 
vokiečius kunigus. Jie rei
kalavo, kad lenkų vaikai bū
tų mokinami savos kalbos 
nedėldienio mokslainėse.

Kunigai, vieton išpildymo 
žmonių noro, pasišaukė poli
ciją. Tuoj pribuvo 80 polic- 
monų. Bažnyčioje kilo ko
va. .

aplink svietą. Pirma stacija 
(būsianti So. Bostone. Pas- 
j taruoju laiku So. Bostone in- 
i teligentų praretėjo. Užtat 
manoma papildyti praretė- 

i jusias eiles “daktarais”.

Paryžius apginkluotas. ,
Paryžiaus policija budriai 

saugoja, kad nekiltų riaušių, 
va. Lenkės moterįs kovojo, | Kariumenė prisirengus mal- 
kaip Anglijos sufragistės. sinti demonstracijas, kurios 
Pagalios, policijai vistik pa- gali kilti iš priežasties užmu- \ 
sisekė paimti viršus. Šimo “Figaro” redaktoriaus. .Šimo “Figaro” redaktoriaus.



Bėga-plaukia bernužėliai
Per juružę verkdami, 

Lyg padangėms debesėliai,
Pikto šiaurio genami...

Nors ir gaila, reik pamesti
Ši taip mylima šalis,

Nes čia vlitis baigia gęsti, 
Šalto kapo liek* dalis...

Vienas gailis tėvužėlių—
Seniai liko tarp vargų,

Antras gailis seserėlių,
Brolių, artimų draugų...

.-•! -v*-*'*-',, «.v»
■■■

I SVETIMĄ SALJ
(Skiriu dr. V. K—liui.)

LAISVU

giedrą dangų, patėmysime 
šiaurėje grįžalo ratų septy-

KUOD/MTIS.

MARSAS
(MOKSLO l'RLJIiTONAS.)

(IŠ “LIET. ŽINIŲ”.)

“Pirmyn”.
“Pirmyn” N. 11 išimtinai 

pavestas moterų reikalams.

Žiemą, septintą valandą 
vakare, jei pažvelgsime į

SPAUDOS BALSAI
Męs visados pasivėlinam.
Kas bus su billium prieš 

ateivius? Jisai jau perduo
tas pačiam senatui, kuris, 
kaip sprendžiama, priims jį.

Dienraštis “The Call” at
kreipia domą, jog šiuo žy
giu socijalistai neišpildė sa
vo priedermių. Jie neganė
tinai išaiškino billiaus kenk
smingumą. Tiesa, buvo pro
testuota, bet tai buvo spara- 
diški, kas sau, protestai. Di
delės, energingos kompani
jos prieš billių nebuvo veda
ma.

“Todėl, jeigu billius 
praeis, męs galėsime 
mušties krūtinėn ir 
šaukti: “Mano kaltybė, 
mano didžiausia kalty
bė”. •

Interesai Amerikos kapi
talo stoja už billių.

“Ne dėl santimentų, 
ne dėl prakilnių idealis
tiškų motyvų mūsų 'ka
pitalistai nori draugiš
kumo oficialės Rusijos. 
Jie turi daug materialių 
interesų ... Rusija virto 
didele rinka dėl dauge
lio mūsų produktų. Mū
sų industrijos kapitonai 
mato ten patekančią 
saulę...”.

Štai kodėl senatoriai už 
billių. Yorkville’io socijalis
tai išnešė aštrią rezoliuciją 
prieš billių ir nusiuntė po 
kopiją rezoliucijos kiekvie
nam senatoriui. Iš 93 sena
torių malonėjo atsakyti tik 
17 ir tai tūli iš jų pasisakė 
esą billiaus šalininkai.

Męs visados pasivėlinam, 
kuomet mūsų laukia didelis 
darbas. Daugelį daiktų 
męs persistatom sau švieses- 
niose spalvose, negu iš teisy
bės kad yra. Tai negeras 
ženklas.

Apie ypatas reik kalbėt...
Ypata turi reikšmę visuo

menės gyvenime. Ypata ga
li padaryti visuomenei nau
dos ir blėdies — ypač jeigu 
ta ypata prasistumus į prie-

met įsipainiosime į didžių- 
didžiausias sunkenybes. Ka
dangi šis klausimas yra iš- 
tikro labai svarbus, pamė
ginkime gi vis dėlto su juo į 
artimesnę pažintį sueiti.

Pirmiausia supraskime ir 
įsidekime sau štai ką ome
nim jei norime prie tvirtų 
žinių prieiti, jokiu bu du ne
galime sau leisti svajoti, nes

principus socijalizmo? Pir- lo stengties užlaikyti save 
ma reforma “Tėvynėje”-tai takioj pat formoj, kokioj ji- 
išvėdinimas redaktoriaus nai pirmiau buvo. Jeigu ji- 
ofiso. nąi pirmiau tepė savo žan-

------------ delius, tai privalo tą patį da- 
Ji nesiginčys. ir ištekėjus; jeigu jij mes igncys. mėgdavo gerbiniuoti savo

Lietuva sakosi daugiau plaukus, — turi tą atlikti ir 
nesiginčys su nerimtaisiais įtekėjus; jeigu jinai pir- 
aikrasciais, suprask, socija- miau koketuodavo - priva- 
hstų laikraščiais. . lo tą daryti ir ištekėjus. Žo-|&^..>^

O, taip, Lietuva turi tei- f^iu, turi atlikti tą viską, ką svajonės gali ir teisybę at- 
sybę. Kam čia vesti rimtus jį prįeš apsivesiant. Ji- spėti, bet gali ir neatspėti.

nai turi atsiminti, kad tos vi- Taigi, norėdami susekti, ar 
rimtai, visad pralaimėsi. sos jos ypatybės patiko vy- ant Marso esama bent ko- 
Ąntra puse vertus, jau se- ruį įr kuomet jinai tik jų ne- kių gyventojų, turime jį su
mai laikas p. Balučiui pagal- teks, tuomet ir vyro meilė lyginti su kitu panašiu ku- 
voti apie antrą kokj nors prie jos atšals.
Konkolauską. Bent būtų Kuomet atšala meilė vieno 
“džiabo . ar kito, tuomet jau būna šei-

--- myniškas gyvenimas suar- 
“Pittsburgas kįla po galų”, dytas, tampa vienas kitam 

Taip sako “Dilgėles”. To-1 neištikimi ir, tankiausia, 
kios naujienos socijalistams. . • u-.• - ~ i
visuomet smagu girdėt. Dū- persiskiria. .
mų ir suodžių mieste yra . l)as mus ^k atbu- 
daug spėkų ,tik reikia jos iš- į.ai B’ supranta tą dalyką, 
budint Kuri tik moteris nori uzsi-

Jeigu Pittsburgas “kįlah^L^V. _ panašiai,
po galu”, tai, reikia tikėties, <aiP jinai užsilaikė būdama 

Ir ..saj žadins nevec*us> Lh tuojaus prade-
’ ' " fnin dnii0*Ha iš jos juokties, išmislija

I įvairiausias kalbas, visokius 
nebūtus daiktus ir tt. Su- ] 
prantama, nėra ko visai iš 
tokių kalbų nei stebėtis, nes 
mūsų žmonės visai nesu
pranta tų dalykų, ant kurių 
paremtas visas šeimyniško 
gyvenimo procesas. Paga- 
liaus, nėra ko ir reikalauti, 
kad jie tą dalyką suprastų, 
nes literatūros tame klausi
me absoliutiškai neturime, o 
pats tas klausimas yra taip 
slepiamas, tokiu gėdingu 
skaitomas, kad ir prasižioti 
apie jį bijoma..

švenčioniškis.

O. Ameringer.

Socijalizmas—
kuomi jis yra ir kaip jį įkūnyti?

(Vertė J. Europietis)

nu, ant kurio tikrai gyvento
jų esama. Toks kūnas — tai 
musų žemė. Kito tokio kū
no nepažįstame. “Dėlto bū
tinai turime remties tomis 
sąlygomis,kurioms esant,gy-

charakteristiškos ypatybės šuns, kurį užėdė 
blusos.

Įsivaizdinkime sau, kad šuo rado sau dar
bo,rimto darbo. Staigiai ant jo nosies už
lekia blusa ir ve ką pasako: “Klausykies 
manęs, tavo geradėjos! Aš gi tau, šunsnu
ki, daviau darbo. Be manęs gyventi nega
lėtum ir nustotume! patraukimo prie dar
bo”.

Argi panašus blusos argumentavimas ne- 
išrodytų jums juokingas, net kvailas? Įsi
vaizdinkite dar sau, kad štai šuo dar balsuo
tų už blusą ir tuomi suteiktų jai jiegos?...

O vienok taip per ilgus metus darė darbo 
žmonės!

patsai pakilęs 
ir apygardas, ]<ui 
mūsų brolių.

Tik vienas daiktas nesma
gus. Iš Pittsburgh pasta
ruoju laiku pasigirdo nege
ri balsai ir grąsinimai reika
luose Lietuvių Socijalistų 
Sąjungos.

Aštriai rašė ir J. Stalio- 
raitis, bet jisai pasakė, kad 
didžiumos balso visuo
met klausys. Pittsburgie- 
eiai turėtų irgi taip elgties.

MOTERJS IR 
PAPUOŠALAI

Taip sako p. K.Jurgelionis 
pirmame N-ry jo paties re
daguojamo magazino ir sa
ko teisingai.

Pasinaudosim p. K. J. lei
dimu kalbėti apie ypatas,kad 
pasakyti kelis žodžius apie jį I 
patį.

Buvo žmogus karštu soči- 
jaldemokratu, paskui virto į 
minios galę netikinčiu deka
dentu. Norėjo nusiganyti 
tautiškai - materijališkuose 
taukuose prie “Lietuvos”, 
paskui pasiėmė rolę enciklo- 
pedisto, j visus dalykus žiū
rinčio “amžinasties žvilgs
niu”. Pildė prozaišką dar
bą, kaipo “Kataliko” gaspa- 
dorius, paskui pasiskolino 
nuo Vydūno ir Račkausko 
“žmoniškumo” arkliuką ir 
buvo jau bemanąs paskrajo
ti padangėse... bet, kaip sako 
“Naujienos”, j “Jaunosios 
Lietuvos” redakciją atėjo 
Juodasis genijus ir p. K. J. 
turi traukties iš “J. Lietu
vos”.

Nesityčiojam iš p. K. Jur- 
gelionio. Jo bastymasis iš 
vietos į vietą, jo amžinos 
odisėjos ne tiek jį patį cha
rakterizuoja, kiek tipą vidu
tinio mūsų gadynės inteli
gento. Jo krūtinėje amžinai 
dvi sielos kovoja ir, tarpais 
viena, tarpais kita, paima 
viršų. Todėlei, kartais, jau 
išsirodo, kad inteligentas 
praregės ir savo proto jiegą 
suderins su darbininko rau
menų jiega. Bet štai 
ant kryžkelės atsistoja Ol
šauskas ar Tananevičius ir 
pavilioja inteligentą į savo 
kromelį.

Liūdnos pasekmės to am
žino bastymosi. Ir nekalty
be prarasta ir turto neįgyta.

“Tėvynė”.
SLA. organe eina diskusi

jos ant temos: padidint “Tė
vynę” ar leisti ją du sykiu į 
savaitę? Reformos “Tėvy
nėje reikalingos, bet kas bus 
iš jų, jeigu laikraštis ir to- 
liaus bus vedamos dvasioje 

nuolatinių protestų prieš

neištikimi 
vienas nuo kito pabėga, ar | vybė ant žemės apsireiškė”. Į' 

Dabar ant žemės esama 
gyvių, kurie net skystame 
ore (maž-daug — 200 laips
nių) dar pasilieka gyvi. Esa
ma dar kitokių gyvių: tie ir . 
labai karštam vandenyje 
nors ir trumpą laiką, bet vis 
dėlto palieka gyvi; esama ir 
tokių, kurie be degio (rugš- 
tadario) gyvena. Taigi, kaip 
iš to matome, ribos, kuriose 
gyvybė ant žemės apsireiš
kia, yra labai plačios. Te- 
čiau reikia pastebėti, jog ri
bos, kuriose augštesnių gy
vybių esama—labai siauros.

Nei polių leduose, nei ek
vatoriaus kaitruose nėkuo- 
met nebuvo augštesnių gy
vybės formų apsireiškusių. 
Gyvybė vandenyje — kiek 
galima spręsti — irgi nėkuo- 
met augštesnio laipsnio ne- 

I pasieks, kaip kad šiądien yra 
pasiekusi. Ir, apskritai 
imant, ant žemės yra labai 
maža tokių šalių, kame aug- 
štos kultūros gyvenimas kle
stėte klesti.

Bet kreipkimės prie Mar
so! Jei atstumą žemės nuo 
saulės pažymėsime skaičiu
mi 1, tai atstumą Marso nuo 
saulės v turėsime pažymėti 
1,52369. Kadangi šviesa ir 
šiluma silpsta žinomoje pro
porcijoje, kurią matematiš
kai galima čia šitaip išreikš
ti: 1:.(1,52369x152369), tai 
Marso gaunama- šviesa ir ši
luma lyginasi tos šviesos ir 
šilumos, kurią žemė gauna 
šitokiai daliai — 0,430745.

Taigi Marsas negauna nė 
pusės tos šviesos ir šilumos 
(nes tik dvi penktos daljs), 
kurią saulė mūsų žemei su
teikia. O mokslas jau be jo
kių abejonių prirodė, kad, 
jei žemė tiktai pusę tos šilu
mos tegautų, kuria ji šian
dien dar tebesinaudoja, tada 
visas vanduo ant žemės bū
tų jau ledu pavirtęs, kuria
me jokie gyvūnai negalėtų 
gyventi. Tai jei, sakysime, 
atsidurtum šiandien su savo 
žeme Marso vietoje, tai be 
jokio abejojimo visi męs. 
žmonės, draugę su kitais gy
vūnais, sušaltume. Gi jei 
ant Marso męs, žmonės, su 
kitais gyvūnais norėtume 
gyvais išlikti, tada Marsas 
pats turėtų būti daug karš
tesnis, nekaip kad dabar že
mės esama. Marsas pats iš 
savęs turėtų suteikti tą šilu
mą, kurios jis iš saulės ne
gauna. Bet kokiu budu 
Marsas galėtų būti už žemę 
karštesnis? Visųpirm, visa, 
ką męs žinome apie mūsų 
saulės sistemos atsiradimą, 
spirte spiria manyti, kad 
Marsas esąs už žemę senes
nis. Kadangi erčia yra ne
apsakomai šalta (apie 273 
laipsniai), Marsas todėlei 
turėjo (kaipo senesnis) dau
giau šilumos nustoti, nekaip 
žemė. Tvirtinti gi, kad er
čia toje vietoje, kame Mar
sas skrieja, esanti šiltesnė, 
nekaip apie žemę, — tiesiog 
negalima. Nes tuomet turė
tum išsižadėti viso savo ži
nojimo.

Beto žinome, kad Marsas 
yra už žemę mažesnis, nes jo 
diametras neša maž-daug 

J žemės skersio (diametro) 
pusę.

% v a j

Merginos visados stengia- 
d pasipuošti įvairiausiais 
būdais. Tas viskas daroma 
todėl, kad geriau patikus 
vaikinams.

Vaikinai, tankiausia, įsi-1 nias žvaigždes, ties jųjų ji 
myli į tas, kurios moka gra- pietus didžiau — Jukštaudį 
<iai susišukuoti plaukus, nu- (Kassiopea); gi kryžius (cy- 
sitepti veidelius, susispausti gnus) šviečia tuomet vaka- 
gorsetėliu, užžavėjančiai ruošė, bažnyčia (pegasus ir 
žiūrėti savo mėlynomis aku- andromeda) —pietvakaruo- 
tėmis ir koketuoti. se, kunigas (capella) ir šie-

Kada apsiveda tokia pore- napiuviai (orion) — pietry- 
ė, tai, pagal prof. Forelį, tuose, o pačiuose rytuose — 
męs pavadinsime jų meilę dvyniai, bažnyčion einantie- 
‘dirbtine”. Suprantama, ko- ji (castor ir pollux).' Toks 
kia meilė nebūtų, ar ji tikra, žvaigždžių išsisklaidymas 
ir dirbtinė, bet meilės svar- nuo gruodžio mėn. iki vasa- 
biausi pamatai, paremti ant rio mėn. beveik nėkiek ne- 
lytiško susinėsimo. persimaino.

Dabar kįla klausimas, ar Prisižiūrėkime dabar dvy- 
nergina, kuri pirmiaus puo- niam, einantiem bažnyčion, 
sėsi įvairiais būdais, dabar, Tuodu dvyniu paprastai 
kuomet gavo vyrą, turi taip- mokslo yra vadinamu “cas- 
gi puoštis po senovei, ar jau tor ir pollux”.- Arti jųdvie- 
mesti tuos papuošalus? jų pastebėsime labai aiškią 

Rodosi, klausimas gana ir raudoną žvaigždę. Ta 
tiškus ir dauguma jį išriš žvaigždė maino gerokai sa- 
abai greitai. Vyras su pačia vo vietą tai'p kitų žvaigž- 

purištas įstatymiškai, reiš- džių. Gruodžio pradžioje ji 
kia, “tu mano, o aš tavo” ir paprastai stovi apačioje 
jokių bereikalingų papuoša- dvyniu. Paskui vis po tru

pų neturi būti iš pusės mote- puti slenka augštyn, pusiau 
ries . Ar ne taip? gruodžio jau buna šaly apa-

Ot, čia prof Dorelis kaip tines dvyniu žvaigždės. Tuo- 
tik ir nurodo didžiausią met jau aiškiai galima pa
klaidą tokio pi otavimo. Jis stebėti, kad raudonosios 
sako: “Nespėjo jaunoji po- žvaigždės kelias bėga tarp 
ra peržengti bažnyčios dvyniu ir kunigo. Sausio 
slenkstį, arba, nespėjo dar pradžioje ji stovi šaly viršu- 

pvietiška valdžia formališ- tinės dvyniu žvaigždės. O 
kai užtvirtinti jų šliubo, dabar, sausiui besibaigiant, 
kaip jau moteris numoja jau ta raudonoji žvaigždė 
ranka ant vyro, pradeda na- pralenkė ir viršutinę dvynių 
muose vaikščioti, kaip kokia žvaigždę ir gerokai prisiai'- 
baidykla apdriskus, susivė- tino prie kunigo.

Pus, juoda ir stengiasi pasi- Šita raudonoji žvaigždė ir 
ouošti tik tuomet, kuomet iš- yra Marso planeta, apie ku
pina ant gatvės arba laukia rią visi nemaža jau esame 
atsilankymo į savo namus girdėję ir skaitę. Juk visaip 
svečių. Reiškia, ji tuomet 
pradeda dabinties ne dėl sa
vo vyro, bet dėl svetimų. Pa
sekmės to viso buna tokios: 
lytiškos meilėą karštis praei
na labai greitai, vyras pa
mato savo namuose ne tą 
mielą sutvėrimėlį, į kurį jis 
oirmiau buvo taip karštai 
įsimylėjęs, bet tikrą baidyk
lę, kuri kabinasi jam ant ka
klo. Jis pradeda jausti ko- 
kį-tai nesmagumą, kokį-tai 
bjaurumą prie savo pačios 
ir, nepoilgam, įsimyli vėl į 
kokį kitą “angelą”, kokiu 
nirmiau buvo jo pati”.

Reiškia, prieiname prie 
tokio išvedimo, kad mergi- 

|na, ištekėjus už vyro, priva-

Pabaiga.
Kaip męs valdysime gelžkelius?

Sekantis klausimas, kurį turime išrišti, 
yra: kaip męs valdysime, kaip męs tvarkysi
me gelžkelių ūkį, kuomet gelžkeliai pavirs 
visuomenės nuosavybe? Na, o kur męs pa
dėsim dėdę Šamą? Argi jisai nepatyręs! Paprasti “argumentai”. Esama žmonių, 
žmogus ant tos dirvos? Gi, rodosi, visados, Lurie tvirtina, kad be kapitalistų męs nieko 
kuomet tik kapitalistas įklampindavo gelž- neįjiegtume padaryti!
kelį skolosna, tuojaus būdavo, šaukiamasi Ąš girdėjau tulus darbininkus šaukiant: 
dėdės Šamo pagelbos, kad jisai paskirtų “dievulėliau, kas gi būtų, jeigu turčių nebū- 
teismo globėją (receiverą). Tokis funkci- pU? Gi jie mums darbo duoda?” 
onarius yra ne kuom daugiau, kaip tik ma- Kiti gi vėl, žinoma, iš tų pačių bėdžių 
nageriu, atsakančiu prieš teismus. Tatgi, tvirtina, kad dabar esą geriau, nes yra, kas 
jei valdžia gali tvarkyti jau nusibankrūtiju- apdirba žemę. Sočijalistiškoj tvarkoj kas 

j sius gelžkelius ir šiaip bei taip juos palaiky- bebus? Kas dirbs ant žemės? Nuo ko 
ti nuo galutino suirimo, tai aiškus dalykas, farmeris randavos žemę ...
ji gali mokėti tvarkyti reikalus visų gelžke- Niekas, kas bent truputį aliejaus galvoje 
lių. Didžiausia blogybė šiame laike yra ta, turi, nebėdavos dėlei to. . Žemė negali pri- 
kad valdžia pridera nuo gelžkelių piniguo- gulėt tiems, kurie ant jos nedirba.
čių ir turi jiems darbuoties. Kuomet gi 
žmonės patįs paims valdžią savo rankosna 
tuomet dalykai pavirs geresnion pusėn. 
Daugelis žmonių mano, kad gelžkelių biz
nius tvarko patįs savininkai. Nieko pana
šaus nėra. Turime 200 tūkstančių akcio- 
nierių ir bondsų savininkų, kurie yra dali
ninkais gelžkelių valdyme. Akcionierių 
dalyvavimas gaspadorystės vedime apsi
reiškia prisiuntime įgaliojimo korporacijos 
advokatui. Tasai advokatas balsuoja ant 
direktorių. Direkcija išrenka užveizdą, ku
rio vienintelis uždavinys yra pasukti maši
nos ratą, ką atgabena pelną ir dividendus. 
Lai savininkai prisipilia pinigų pilnas ster
bles ir džiaugiasi iš “dievo gausybės”. Bond
sų savininkai neturi nei supratimo, kur įdė
ti pinigai. ,4

Daugelis mūsų geležinkelininkų nei ma
žiausio supratimo apie gelžkelių reikalus 
neturi. Dauguma jų gyvena Europoje. Te- 
nais, draugijoje suubagėjusių dvarponių ir 
buvusių karalių, jie, be abejo, jaučiasi labai 
gerai. Nepatinka jiems gyventi su tokiais 
paprastais padarais, kaip amerikiečiai. 
Dukters tų ponų išteka už Europos kuni
gaikščių, grafų ir kitų senovės šulų. Ne, 
ne, mielas, skaitytojau! Tie ponai negas- 
padoriauja ant gelžkelių, jie neveda patįs 
biznio.

I
Jeigu tuos visus išlepėlius,su jų beždžio

nių pietais, šunų baliais, kačių laidotuvė
mis, diamentiniais pagražinimais dėl šunų, 
francūzų pudeliais, automobiliais, su visais

Į jų uošviais ir uošvėmis,—įmesti į jūras,— 
tikėkit, mielas skaitytojau, kad dėl to atsi
tikimo nei vienas traukinys Suvienytose 
Valstijose nepasivėlintų ant penkių minu
čių. »

apie ją rašoma: vieni skel
bia, ten esą labai kultūringi 
gyvūnai, visas Marso pavir
šius esąs kanalų tinklais su
raižytas, tie kanalai esą 
daug didesni ir platesni, už 
mūsų žemės Panamos ka
nalą. Marso gyventojai esą 
techniką taip ištobulinę, kad 
męs tokio tobulumo nė su
prasti neįstengiame. Marso 
gyventojai net darą mėgini
mų visokiais šviesos ir elek- 
trikos ženklais susiprasti su 
žeme ir tt. ir tt.

Kiti vėl v^iems tiems tvir
tinimams l^ip tik priešina
si. Jei šį klausimą panorė
sime giliau gvildenti; -tvir
tesniais dėsh^’

i, apsvarsčius:
Marso tirštumas 

sudaro beveik 0,7 žemės tir- 
štumo; -

2) kad 
lyginasi 
9 Vf ninir

id kamuoliu talpumas 
i skersiu (diametro) 
’^(kubikui);

i.r‘ • w x M'. • ‘

Atskilimas nuosavybes nuo darbo.
Atskirimas tarpe nuosavybės ir darbo 

gelžkelių pramonėje yra visiškas. Tie, ku
riems priguli gelžkelis, nevaro jo, tie gi, ku
rie varo gelžkelį, neturi nuosavybės teisių 
ant jo. Visas dirbantis personalas, pradė
jus manageriais, superintendentais, tavori- 
niais agentais, inžinieriais, pečkūriais, ma
šinistais ir, baigiant prastais darbininkais,- 
viskas tas samdoma. Tie žmonės nedaly
vauja pelne, nors jie viską atlieka.

Socijalistai nemano perkeisti tos dirban
čios spėkos,jie mano perkeisti tik nuosavy
bės valdymą tokiuo būdu, kad dividentai ei
tų žmonių kišenėn, tų žmonių, kurie dirba 
ant gelžkelių ir naudojasi jais. Jie nori, 
kad darbininkų darbo vaisiai neitų į pašali
nių, nedirbančių žmonių kišenių. Jeigu tik 
savininkai nedirba visuomenei reikalingo 
darbo, jie tu r eiti šalin. Darbo žmonės ne
privalo nešioti ant savo sprando dykaduo
niu. ( 

i.

Jie taip reikalingi žmonijai, kaip, pada
rysime čia palyginimą, šuniui.. .blusa!

Draugiškumas blusų prie šunies ir 
šunies prie blusų.

Ar matei kada nors, skaitytojau, šunį be 
blusų? Jeigu matei, tai, be abejonės, paste
bėjai, kad tasai šuo yra nepaprastai laimin
gas ir linksmas. Tokis šuo guli savo senos 
obels pavėsyje ir svajoja apie dešras, krali- 
kus ir kitokius skanumynus. Betgi, jeigu 
tam šuniui įvelsi saują blusų, tai pamatysi, 
kad jo užsilaikymas momentališkai persi
keis. Ažuot svajojęs apie dešras, jisai me
lancholiškai sudribs, ištiesęssavo kaklų. Tai

Užbaiga.
Paliuosavimas visuomenės nuo nenaudin

gų veltėdžių ir paliuosavimas darbininkų 
klesos nuo vorų, čiulpiančių darbninkų 
kraują-yra socijalizmo tikslas. Visose pra- 
monijos šakose turime visuomenišką gami
nimą. Fabrikų mašinų ratai, nustoję pa
gelbės darbininkų muskulų ir smegenų,liau
tųsi sukęsi. Akcionieriai, bondsų valdy
tojai, sotus ir mieganti, suteikia kapitalo, 
bet męs gi jau pamatėme, kad jų funkcijas 
pati visuomenė gali atlikti.

Reikia darbo, idant vesti pačto departa
mentą—bet nėra jokio reikalo, kad kapita
listai savintųsi pelną. Reikia darbo, kad 
palaikius mokyklų sistemos, bet nereikia, 
kad kas nors iš to lobtų. Niekados negali
ma pastatyt gelžkelis, tiltas, namas be dar
bo, bet visuomet galima apsieit be kapita
listų, imančių pelną.

Jeigu valdžia moka vesti pačto biznį, va
dinasi, ji gali vesti ir visas kitas įstaigas. 
Daugelis miestų suteikia miestelėnams 
vandens, geso ii' elektros. Daugelis Euro
pos miestų turi savo bankas, pienines, sker
dyklas ir t.t. Viskas, ką turime pasigamint, 
yra tik praplatinimas miestų ir valstijų 
nuosavybės.

Bet perėjimas kapitalistiškos nuosavy
bės į miestų ir valstijų rankas, tai dar ne 
patsai socijalizmas. Gelžkeliai ir trustai, 
nors ir sunaeionalizuoti, betgi bus dar įran
kiais išnaudojimo darbininkiškos klesos. 
Kad suteikus plačioms minioms visą nau
dą, plaukiančią Į iš suvisuomeninimo nuo
savybės—reik'a paimti valdžią į darbinin
kų rankas. Stengiamės pakeisti dabartinę 
klesinę valdžią žmonių valdžia, kuri patiems 
žmonėms tarnautu.

Socijalizmas yra tai paėmimas trustų 
valdžia ir apėmimas valdžios žmonėmis, a- 
pėmimas, įvykintas visuotinu balsavimu, 
pritaikant referendumą, inicijatyvą ir at
šaukimą.

Šaltos bangos blaško laivą, 
, Jūra šėlsta alkana.

Juodos mintįs nesiblaivo,
Širdis skausmo jiems pilna:

Skirias, eina bernužėliai
Į nežinomas šalis,

Lyg padangėms debesėliai,
Jie nežino, kur nuklys.

Įš “Jaunimo



Reikalingas kriaučius.
Reikalingas kriaučius, kuris gali 

dirbti kostumierišką darbą.
Darbas ant visados. Meldžiu grei

tai atsišaukiti šiuo adresu.
P. Urbonas, 

Box 38. Gilberton, Pa.

amžiaus, sveria apie 170 
praneš apie ją, gaus $5.

J. Plekus.
Clifford, III.

LAISVE

LAISVOJI SAKYKLA.

Darbai**

Keliaujantis

t

T. Smailius.

Kunigą Miluką per-

Redakcijos atsakymai

Hartfordo Ukėsas.
KORESPONDENCIJOS.

PAJIEŠKOJIMAI
Krei

1

darbų, prie kurių džiovos 
gavimas neišvengtinas ir tt.

ir ne- 
visokiu

Montello, Mass.
Vas. 23 d. pas mus dirbtu

vės nedirbo. Vienas tautie
tis, ir sykiu Kaziukas, parsi-

Clinton, Iowa. Darbai ei
na gerai. Uždarbiai nemen
ki. Lietuvių šiame mieste 
nedaug.

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 18 iki 27 m. senumo. Turi but lai
svų pažiūrų, vidutinio ūgio.

Aš esu 2< metų amžiaus.

Dėlei kun. V. Dembskio 
biografuos.

Daugelis žmonių simpati
zuoja sumanymui išleisti 
kun. V. Dembskio biografi
ją. Tūli jau net ir aukas 
pradėjo siųsti. Kitaip ir ne
galima būtų išleisti nabaš- 
ninko Dembskio biografijos, 
jeigu tą sumanymą nepa
remtų plačioji visuomenė.

Bet...čia vėl tas nelai
mingas “bet” reikia ištarti. 
Kas rašys tą biografiją?Kas 
įeis į redakcijos komitetą? 
Man rodosi, pirm negu siųsti 
aukų, reikia išrišti šitas 
klausimas.

Męs, socijalistai, žinome, 
kad Dembskis mums pri
jautė. Ir kaip tik ant mūsų 

’ nelaimės, šalę mirštančio 
Dembskio pagalvės stovėjo 
uolus mūsų priešas, p. šliu
pas. Todėl, nenoromis kįla 
klausimas, kas bus, jeigu bi
ografiją rašys p. J. šliupas? 
Tuomet negalima laukti be
šališkumo. Šliupas jau ne
moka parašyt mažiausio 
straipsnelio, neišplūdęs so
cijalistų.

Tiesa, niekas negali p. 
Šliupui uždrausti rašyti bio
grafijas. Lai sau rašo. Bet 
socijalistams neišpultų savo 
pinigais prisidėt prie išleidi
mo knygos, kur męs patįs 
galime būt iškoneveikti.

Todėl, mano nuomonė, ve- 
ly palaukti, kol išsiaiškins, 
kam bus pavesta redagavi
mas kun. V. Dembskio bio
grafijos.

Vienas iš laisviečių.
Nuo red. Męs krei

pėmės į “Tėvynės” redakci
ją, prašydami informacijų. 
Aukų, kurios prisiųstos, tuo 
tarpu negarsiname.

gas, susidedantis iš dainų, 
monologų, dialogų ir eilių.

A. Vadapalas sudainavo 
solo, K. Talžūnas lydėjo ant 
piano. Išėjo labai gerai. V. 
Klemka lošė monologą 
“Kaip aš atvažiavau Ameri
kon”. Žmonėms labai pati
ko. “Laisvės” choras iš 
Cambridge, Mass, labai ge
rai sudainavo keletą dainų. 
St. Zaletskas ir Krakauskiu- 
tė sulošė dialogą “Šeimynos 
tėvas”. N. Januška ir F. Ra- 
nanauskas — dialogą “Fo- 
;ografistas”. V. Klemka ir 
A. Vadapalas sudainavo du
etą “Serenada”. Bekampie- 
nė — monologą “Viskas ant 
vienos galvos”.

Bet daugiausia žmonės tu
rėjo juoko iš perstatymo 
“Sugriauta pilis” (Seno Vin
co),kurią sulošė Cambridge- 
aus draugai, Simonavičius 

ir kiti. Tas veikalėlis aiškiai 
atvaizdina protesto fabri
kuoto jų typus. Taipgi daug 
prijuokino mažas vaikas 
(pravardės nežinau), kuris 
ošė monologą, ir eiles sakė. 
Senukas su tuo vaiku sulošė 
“Tėvą su Maiklu”. Vada- 
oalas sudainavo solo “Leis
kit į tėvynę”. Ir šiaip buvo 
visokių eilių. Aukų moks- 
eiviams surinkta $10 su cen
tais. Žmonių buvo apie 700, 
net netilpo į salę.

M. P...cius.

Savinčis, kasierium — A. Ši
maitis. Nutarta pereiti net 
per stubas, kad patraukti 
daugiau narių prie draugi
jos.

Dar turiu pridėti, kad mu
sų mieste labai tamsios mer
ginos ir tamsos darbe dau
giausia netsilieka nuo vy- 
:'ų. Vienos nuolatos traukia 
bažnyčią, kitos’traukia ru

dį ir lošia kortomis ir kito
kių keletas atsirado, kurios 
)er visą žiemą lankė vakari
nę mokyklą. Taipgi netrūk
sta ir lietuviškų peštukų, 
ypač ties lietuviškais saliu- 
nais, kur baugu net gatve 
praeiti.

Laikraščių ir knygų visai 
neskaito ir net išveja bur- 
dingierius, kurie užsiima 
skaitymu darbininkiškų lai
kraščių bei knygų.

Laikas būtų jau susipra
sti. Vijurkas.

* i* *

Grikštas su savo misijo
mis jau vieną čion taip sa
kant “oborotą” padarė. Da
bar jis ir vėl grįžta per tas 
pačias vietas ir rodo savo 
paveikslus ,aiškindamas ne
va jų prasmę. Anot tūlo žur
nalisto išsireiškimo “Ir kvai
liausias žmogus gauna pase
kėjų”.

..... ...... ...... ......... ,, , ,„,4 jla;. ...... .............. ....... .

smarkią draugijėlę.
Jie atėmė pianą, kaipo sa

vo savastį, nors jisai buvo vi
suomenės pinigais pirktas. 
Dabar jie uoliai stengiasi su
kiršinti “Živilės” merginas 
prieš vaikinus.

J. Švietimos Būrelis auga. 
Turim jau suviršum 40 
draugų. Stengkimės gra
žiuoju sugyventi su mergi
nomis iš “Živilės” choro. Tik 
tegul ir jos darbuojasi dar
bininkiškoj dvasioj 
klauso kuždėjimo 
slaptukų.

rašė 4 nauji nariai. Aukųlė-I Malonės atsišaukti, kurios nori ve
šus padengti surinkta $5.60.

Kurpius.
sti!

P. Susinski, '
1210 Sangamon Ave. Springfield, Ill. 

(18—20).

Dėlei Fitchburgo prakal
bų gavome pranešimą, kad 
publika labai neužsiganėdi
no drg. D. Klingos prakalba. 
Kadangi davėme “L.” vietos 
drg. Lietuviui, tai laikome 
savo priderme pažymėti ir 
drg. M. Povilaičio praneši
mą.

* *

Triukšmas.
Bent keli korespondentai 

praneša mums daug nesma
gių žinių, kurias šokiu ar to
kiu būdu tautininkai ir kuni
giniai sunaudoja, kaipo agi
taciją prieš sccijalistus. Ne- 
ištyrę nuodugniai visų daly
tų, negarsinsime jų. Tiek 
tik pažymėsime, kad centre 
naujo triukšmo vėl randasi 
?. Bagočius ir Vasiliauskas, 
turiuodu buvo net areštuo
tu.

Nelaime kasykloj.
Tamaqua, Pa.

11 d. kovo čia tapo užmuš
iąs anglių kasykloj Pranas 
Šimkus. Pirm to, jis jau bu
vo kelis sykius sužeistas ir iš 
;os priežasties neteko ran
čos, kas ir mirtį pagreitino.

Tai vėl viena auka kapita- 
o dievaičiui. Kasyklose dir

ba žmonės pas kontrakto- 
rius, kurie visąį nežiūri žmo
gaus gyvasties apsaugojimo, 
iet tik žiūri, kad darbinin
kas daugiau padirbtų. Su- 
orantania, besiskubinant, 
neapsižiūri, kad jam pačiam 
gręsia pavojus ir per -ai 
daug tankiau būna n bai
mingų atsitikimų. Tas pats 
buvo ir su Šimkum. Krito 
iš viršaus didelis šmotas an
glies ir pagavo po savim 
Šimkų, v

Lietuvių
Knygynas jau išsivystė ga
na plačiai. Žmonės ima ir 
skaito knygas su dideliu pa
sigėrėjimu. Randasi dar 
žmonių, kurie nesupranta to 
knygyno vertės, bet tokių 
nedaug. Knygyne knygų 
randasi daug ir įvairaus tu
rinio. Atsišaukus į redakci- 
. as ir leidėjus, kad paaukau
tų kiek knygynui, “Keleivis” 
jau paaukavo savo laidos už 
$5.80, kuriam priklauso pa
dėkos pirmas žodis. (“Lais
vė” taip-pat pasiuntė knygų. 
Red.).

Athol, Mass.
Mūsų miestas daugiausia 

apgyventas katalikais. Soci
jalistų yra tik 32.

Nuo 1 d. vas. 1913 m. iki 1 
d. vas. 1914 metų išgerta: 
4.587 bačkutės ir 14.933 dė
žės alaus, 1.050 galionų deg
tinės, 572 galionai alkoholio 
ir 1.050 gal. vyno.

Na, gerai maukia mūsų 
katalikai! Tai ve, ponai Ke
mešiui ir kapucinai, kur jūs 
turite rėžti pamokslus prieš 
savuosius.

J. Kavlaičia.

Century, W. Va. — Dir
bama menkai ir uždarbiai 
blogi. Lietuvių yra suvirs 
šimtas. Daugiausia čia gy
vena italu. i.

Kincid, UI. Darbai čia ei
na gana gerai. Yra čia dvi 
anglių kasyklos, kurios dir
ba kasdienį. Uždarbių čia 
yra visokių. Yra uždirban
čių geriau ir blogiau. Lietu
vių čia yra pusėtinas skait- 
ius, bet draugijos neturi.

* *

SIjA. kuopos egzistuojan
čios Philadelphijoj, šaukia 
konferenciją su tikslu, kad 
sutverti šioj apielinkėj SLA. 
tuopų apskritį.

Konferencija gi Įvyks 29 
d. kovo, 10 vai. iš ryto, Lith
uanian Music Hall, Philadel
phia, Pa. Triksas.

Ar gali kas but gero iš 
Nazareto?

Taip sakydavo senovėje. 
Aš gi paklausiu: ar bus bent 
už sudilusį verdingį naudos 
iš I.W.W. laikraščio “Darbi
ninkų Balsas”, kuris turi pa
sirodyt Baltimorej ? Ar bus 
kas gero iš laikraščio, kurį 
redaguos Grikštai, Geležė
lės ir anarchistuojanti tau
tiečiai, kaip Laukis?

Baltimorės rėksniai pasi
darė sau savo neapgalvotu 
streiku gėdą ant visos Ame
rikos. Rodosi, jau įlįstų kur 
į palėpę ir tylėtų, suglaudę 
ausis. Bet begėdžiai gėdos 
neturi. Nei vienas iš mūsų 
darbininkiškų laikraščių 
grikštinių zaunų netalpina. 
Todėl jie ir sumanė išleist 
savo laikraštį, kurio tikslu 
bus pjudyt tuos pačius bro
lius darbininkus tarpe savęs.

Veik visi lietuviai kriau- 
čiai, kaip- Bostone, taip ir 
Brooklyne, Baltimorej, Chi- 
cagoj ir Rochesteryj suor
ganizuoti į U.G.W. skyrius. 
Didžiuma tų skyrių vis la
biau linksta prie socijaliz- 
mo. Taigi, kiekvienam re- 
voliucijonieriui ir socijalis- 
tui reikia laikyties U.G.W., 
kad varyti pirmyn socijalis- 
tišką agitaciją. Dirva ten 
dėkinga, plati ir žmonių mi
nios. Ten tik ir veikti kiek
vienam mąstančiam revoliu- 
cijonieriui.

Bet grikštinių zaunytojo 
liogika kitokia. Jie nori va
dovauti ir pagarsėti ir todėl 
jie perša į vadovus I.W.W., 
kuri pati į daleles, savo tar
pe besipešančias, yra suski
lusi. Todėl aš ir pranašau
ju, kad bent Baltimorej ji 
daugiau nesikeis iš numiru
sių.

Juokingiausia dar tai, kad 
j vadovą, kviečia p. Laukį, 
kuris net klesų kovos nepri
pažįsta, kaip tai matyt iš jo 
straipsnio “Jaunojoj Lietu
voj”.

Baltimorės
Revoliucijonierius.

Philadelphia, Pa. Dabai 
vietos lietuviai parapijonai 
švenčia pergalės šventę, tar
tum turkai laimėję antrą ka
rę. Jau seniai jie vedė smar
kią kovą su kun. Miluku, bet 
oagaliaus, pavyko jiems nu
sikratyti tą negeistiną ele- 
nentą. Jie atsikratė nuo jo 
;ik per generališką streiką, 
kuris tęsėsi gana ilgai. 9 d. 
kovo lietuviai parapijonai 
šlydėjo kun. Miluką, rodosi, 
Brooklyną. Išlydėję Milu

ką, smuklėse ir kai-kuriuose 
kliubuose gėrė ir šaukė per
galės “vivat”.

Pittston, Pa.
Susitvėrusi nauja Pitts le

no teatrališka kuopa, susi 1 
danti iš vietinių socijalistų, 
sulošė “Penktą Prisakymą” 
ir “Amerikoniškas Vestu
ves”. Dabar mokinsis “ Ame 
rika Pirtyje”.

Lietuvių Knygynas, ap:e 
kurį sukasi visos apšvietos 
organizacijos, persikėlė į 
naują vietą po N. 59 N. Main 
st.

Nepaisant vietinio kunigo 
boikoto, knygynas pasek 
ningai gyvuoja.

H. Eržvilkietė.

So. Bostono Naujienos.
Koncertas.

15 d. kovo, Lietuvių sve
tainėje atsibuvo koncertas, 
parengtas LSS. 60 kuopos.

labai mar-

Hartfordo kliubiečiai
Hartford, Conn. Jau 3 

metai, kaip čia gyvuoja L. U. 
P. Kliubas, bet ant politiš
kos dirvos nieko neveikia. 
Štai, pereitame susirinkime 
buvo tik ypatiškumai. Mal
ta per 4 adynas. Ant galo 
viską pavedė komitetui. 
Mat, dabar rengiasi ferai, 
tai daugelis mano, kad be 
kunigo palaiminimo nieko

Negerai taip manyti kliu- 
biečiams, o dar neprigulmin- 
giems. Atsiminkite, kad vie
ną kliubietį areštavo tik už 
plakatų dalinimą. Ir vėl per 
katalikiškus laikraščius vi
saip išniekino kliubo pirmi
ninką.

Dar keisčiau, kad tas pats 
draugas, kurį areštavo dali
nant plakatus, per mitingą 
agituoja, kad reikia kunigui 
parengt prakalbas. Ar nori, 
kad dar sykį areštuotų? 
LSS. 49 kp. rengia ant 25 d. 
kovo prakalbas. Kalbės G. 
Spies (angliškai). Geistina, 
kad kuodaugiausia lietuvių 
būtų ant prakalbų, nes bus 
kalbama apie miesto rinki
mus.

Hudson, N. Y.
Šiame miestely gyvuoja 

jau treti metai pašalpinė 
draugija ir pereitais metais 
tapo sutverta TMD. Dabar- 
gi susitvėrė immigrantų šel
pimo draugija ir išrinktas 
komitetas. Pirmininkas A. 
Bubliauskas, sekretorius J,

■įtoM iėiižijžiiiiaSA

dus, kad “pakėlus” tautą.
Ir štai, kai suėjo daugiau 

svečių, tai gaspadorius liepė 
užtraukti himną. Sudaina
vo, nors ir ožio balsais. Pas
kui pradėjo eiti laižybų, kas 
daugiausia išgers rudžio. 
Tai vienas tautietis “susibe- 
čino”, kad jisai galįs išgerti 
18 stiklų vienų pradėjimu. 
Čia šoko Kaziukas ir pasisa
kė išgersi ąs 20 stiklų. Iš to 
kito dideli ginčai. Net poli
cija turėjo ateiti ir pasidar
buoti.

Tai, mat, kaip jie “tautą” 
kelia! Susiedas.

Philadelphia, fa.
7 d. kovo 107 SLA. kp. bu

vo parengus paskaitą, kuri 
atsibuvo L. R. P. Kliubo sve
tainėje. Prelekciją skaitė p. 
E. Klimas, med. stud., temo
je “Džiova ir kaip nuo jos 
apsisaugoti”. Prelegentas 
gana aiškiai ir visiems su
prantamai apipasakojo, kas 
tai yra džiovos liga, kaip ji 
galima gauti ir 11. Taipgi 
parodė, ant paveikslo ir džio
vos bakterijas. Kalbėdamas 
apie džiovą pasakė, kad ap
sisaugoti nuo jos yra tik ke
li būdai, kurių turėtų kiek
vienas prisilaikyti. Būtent: 
1) Su džiovininku sykiu ne
gulėti, bet duoti jam, jeigu 
tas galima, vienam kambarį, 
per katro langus, bent iš 
dviejų pusių, įeitų saulės 
spinduliai; 2) Saugoti, kac 
sergantis džiova nespjaudy
tų ant grindų; 3) Ant kiek 
galima stengties, kad nepa
pulti prie akmenų skaldymo, 
“padavimo” ir kitų panašiu

Lewiston, Me.
Tarp Lewistono socijalis- 

tų atsirado jau irpatrijotų. 
^Toliaus paduosiu ir vardus, 
jeigu nesustos lermus kelti). 
D. L. K. Gedimino draugystė 
gana gerai gyvuoja; turi nu- 
sisamdžius svetainę, ir lig- 
šiol ta svetainė buvo lizdas 
apšvietos. LSS. 105 kp. ilgai 
aikė mitingus už dyką. Su

sitvėrė Lietuvos- Dukterų 
draugystė, Liet. Darbininkų 
cooperacijįa ir vis svetainė 
buvo už dyką. Bet pastarai
siais laikais, bizniui sumažė
jus, pakėlė visiems mokestį, 
jodraug ir naujai susitvėru
siam Liet. Benui, (žinoma, 
nekurto buvo neužganėdin
ti). Muzikantai nenorėjo 
mokėti, laukė kito mitingo, 
<ad numestų mokestį, kas ir 
padaryta.' 8 d. kovo per mi
lingą D. L. K. Gedimino 
dr-stės kilo didelis lermas iš 
socijalistų pusės, kam muzi
kantus įleido be čvertinio 
mitingo , kad buvo nutarta 
ant pusmetinio neleisti už 
dyką. Užtai gavo vėjo D. L. 
K.Gedemino draugystės pir
mininkas drg. K. Vilaniškis. 
Toliaus socijalistai užsipuolė 
ant socijalistų. Vieni daro- 
dė, kad du sakė, jeigu Gedi
mino draugystė nenusileis 
prieš socijalistus, tai męs pa
darysime iš Gedimino dr-tės 
mažo Gediminuko dr-tę, kiti 
darodė, kad LSS. 105 kp. or
ganizatorius agitavęs mote
ris iš Liet. Dukterų dr-tės 
nesivienyt su Gedimino 
dr-te, (Mat buvo sumany
mas suvienyt). Buvo net ir 
ypatiškumų. Ir trįs socija- 
listai liko perspėti, kad prieš 
Gedimino dr-tę nei žodžio 
priešais netartų. (Kaip Ru
sijoj prieš carą). O jeigu ne
tylės, bus suspenduoti. O 
ant galo išmesti ir iš draugy
stės. Gėda Lewistono soci- 
jalistams tokius vaidus kel
ti. O ypač užsipuolimas ant 
Liet. Beno, kuris dar vargiai 
gyvuoja. Tai jau ne socija- 
listiškas darbas.

Socijalistas.

Elizabetho merginos.
Elizabeth, N. J. Pas mus 

neseniai garnys, i tali jono 
ypatoje, aplankė tūlą mergi
ną. Dabartės teismas nu
baudė tą laidoką mokėti po 
$2.00 į savaitę dėl kūdikio 
užlaikymo.

Taipgi pora mėnesių tam 
atgal dalis čia augusių lietu
vaičių, dukrelių gerų katali
ku, sumanė išmokti šokti 
tango. Susiorganizavo tam 
tikrą kliubelį, prie jų prisi
dėjo dar keli jurgiukai, pasi
samdė saliukę, kad pasislėp
ti nuo saviškių ir davai šok
ti tą bedievišką tango. ,

Ant nelaimės zemskis už
tiko ten jų būrelį nelabai 
švariai elgianties. Neku
rtoms pasisekė pasprukti, o 
kiti papuolė į belangę.

Dar ir po šiai dienai kar
ei am a su saliuke yra uždary
ta.

Net gėda paėmus anglų 
laikraščius skaityt, kas ten 
dėjosi. Ten nepaprastai 
vaizdžiai nupiešta visa ta 
tragedija.

Nekurtos teisme prisipaži
no, kad kelias naktis prabu
vo kambariuose, nuo 6 vaka
ro iki 9 iš ryto.

Trakimas.

Scranton, Pa.
Seniau čia gyvavo Scran- 

tono liet, jaunuomenės cho
ras, kuriame buvo daug pa- 
vydelninkų vaikinų, tarnų 
pono Šliupo.

Męs nespėjome dar gerai 
sutverti Jaunuomenės Švie- 
timos Būrelio ir atnaujint J. 
Š. vaikinų chorą, kaip į J. Š. 
B. reikalus įsiskverbė keli 
“šliuptarniai”. Mąt, nuo 
anuomet gyvavusio choro 
laikų buvo likęs pianas. Męs, 
pasiėmę rūmą, ir tą pianą 
pradėjom vartot. Tada Vil
činskas ir keli kiti 
kad taip jjasielgėm 
siklausę ir šutvė.

Kewanee, III.
7 d. balandžio bus balsavi

mas: būt ar nebūt saliunams 
mūsų mieste? Šimet balsa
vime dalyvaus ir moters, tai, 
tikimės, kad dauguma bal
suos prieš saliunus.

Saliuninkai, kaip girdė
jau, tai net advokatą pasi
samdė, kad išreikalautu nuo 
gubernatoriaus uždraudimo 
dėl moterų balsuot klausime 
apie saliunus.

Kad pasiliuosavus nuo 
daugelio vargų, patariu bal
suoti prieš saliunus, kurie, 
ypač mūsų šeimyniškame 
gyvenime pragaištingi.

Artinanties rinkimams, 
mūsų kunigėlis nei žodelio 
netaria prieš saliunus. Ma
tomai, iš liguistų ir bukapro
čių jam geriausia daryt biz
nis, už tai ir tyli.

Bet kasžin ar patiks šita 
mano korespondencija An
taninės komitetui ir neku
rtoms nariams, kurie be 
“keiso” ir žingsnio nežengia. 
Kada prisieina knygos pati
krinti — tai draugystė duo
da 2 baksus alaus.

Kovo 8 vienas narys įne
šė susirinkime, kad būtų ga
las tų bačkučių tuštinimui. 
Minėtas įnešimas labai pa
piktino komitetą. Įnešimas 
nupuolė.

Kam didžiausia ‘gėda, tai 
kunigui, kuris ramiai sėdėjo 
ir neparėmė įnešimą.

, Jurbarko Vincas.

,W

Plains, Pa. Darbai pas 
mus sumažėjo. Žmonių bū
riai vaikščioja pas mus be 
darbo ir nežinia iš kur taip 
daug pribuvo. Žmonių ap
stoję apie mainas kas rytas 
ir vis meldžia darbo. Patar- 
čia į čia nevažiuoti darbo jie- 
škoti.

Kaip atšils, tai tada gal ir 
darbai geriau eiti pradės.

J. M.

Pittston, Pa. Darbai 
šiuom laiku eina ne visai blo
gai, bet darbininkų taip 
daug yra kasyklose, kad 
naujam ,ar pametusiam dar
bą, negalima jo atgauti.

Mahanoy, City, Pa. Pas 
nūs tik anglių kasyklų dar
bai. Ir tie labai sumažėjo. 
Lehigh Valley Coal Co dirba 
3 dienas ant savaitės, Reari
ng Coal Co dirba 4 dienas ir 
darbas nėra lengva gauti. 
Uždarbiai yra nevienodi. 
Kas bosams būna geras, nu
siveda į smuklę ir tt., tai tas 
prie darbo geresnę vietą 
įgauna. O kas prieš bosą 
galvos žemai nepalenkia, tai 
;am blogiau. Reikia kankin
ies tamsa nuo tamsos.

Darbai labai pavojingi. 
Nėra tos dienos, kad ką ne
užmuštų.

M. Civinskis.

Vytis (Cainhridgeiui). 
Atsakymas “Ateičiai” tei
singas, betgi Tamsta žinai, 
kad tas laikraštis tuo tikslu 
ir įkurtas, kad šmeižt socija- 
listu darbus. Visus to laik
raščio prasimanymus atitai
syti neturime vietos, bet ir 
reikalo nėra taip didelio. 
Kiek žinome, Cambridgeiuj 
“Ateitis” absoliutiškai jo-

Prakalbos.
Stoughton, .Mass. 15 d. 

kovo LSS. 86 kuopai kalbėjo 
drg. A. Baranauskas ir P. 
Svotelis. Kalbėtojai, kaip 
vienas taip ir kitas, puikiai 
atliko savo užduotį. Tarpuo- 

“ 1 ’ lamavo drg. Gesi- 
p^isi-

Pajieškau apsivedimui merginos 
nuo 22 iki 28 m. amžiaus. Aš esu 29 
metų. Dabar patogus laikas susipa
žint5, o po velykų apsivesti. Malo
nėkit ir savo paveikslėlį prisiųsti.

F. J. Rays, 
2212 Forbes St., Pittsburg, Pa. .

Pajieškau draugo Antano Vosillaus, 
<auno gub., Plikio kaimo. 3 metai 
taip Amerikoj.

A. Pocius,
51 Pine St., Elizabethport, N. J.

Pajieškau brolio Juozo Nianevi- 
čiaus, Vilniaus gub., Pirmiau gyveno 
Mt. Carmell, Pa.

K. Judienė, 
2008 Peoria Rd. Springfield, III.

Pajieškau Juozo Kurso, Kauno gub., 
Telš ų pav., Spruganos kaimo. 9 me
tai kaip Amerikoj. •

P. Drasdučkaitė-Tickus, 
No. 3 R. R. Centralia, Ill.

.......... ...................... .. f

Pajieškau merginos dėl apsivedimo 
nuo 17 iki 25 metų. Aš esu blaivus, 
todėl merginos, kurios mylit dorą šei
mynišką gyvenimą atsišaukit, nes mu
sų m'estelyj lietuvių merginų nėra.

A. Adomaitis,
P. O. Box 266, Creighton, Pa.

Pajieškau pusbrolio Dominiko Mik- 
nevičiaus. Trįs metai, kaip Ameri- 
<oj. Pirmiau gyveno Waterbury, 
Conn., Kauno gub., Šiaulių pav., Ve- 
ekemių kaimo. Meldžiu jį patį atsi

šaukti, arba kas apie jį žino, pranešti.
K. Motekaitis

354 Washington Ave., Waterbury, CL

Pajieškau draugo Petro Juškevičiaus, 
turis gyvena, rodosi, Waukegan, Ill. 
Turiu svarbų reikalą, todėl meldžiu 
atsišaukti arba kas apie jį žino, pra
nešti.

1228 Serpinaį-y St^ ^-Rockford, Ill.

Pajieškau savo moters Magdalenos 
Plekienės, po tėvais Rozuzlaitės. Pa
eina iš Kauno gub., Raseinų pav., Ku- 
ių parap. 3 metai, kaip Amerikoj. 
Pirmiau gyveno Kukton, W. Va. pas 
dėdę. Su manim apsivedė Clifford, 
Ill. 9 liepos, 1913 m. ir pabėgo 4 kovo, 
1914 m., paimdama $700. Ji yra 5 
pėdų ir 5 colių augšČio, geltoni plau
kai, rausvos akįs, truputį šlubuoja ir 
dešinės rankos didysis pirštas sužeis- 
tas;21 metų 
svarų. Kas

Box 72,

Pajiešakau draugų Jono ir Vinco 
Sėmenų. Paeina iš Kauno gub., 
Anykščių valse.; pirmiau gyveno Lo- 
chine Locks, 'Canada. Jis pats arba 
kas kitas apie jį žino, malonės pra
nešti.

K. Repečka, 
709 — 6th Ave., So. Brooklyn, N. Y.

Pajieškau brolių Antano, Vinco ir 
Andriaus Marazų ir sesers Elzbietos 
Maraziutės. Suvalkų gub., Marijam
polės pav., Jevaravo gm., Kizių kai
mo. Meldžiu atsišaukti arba kas 
apie juos žino, pranešti.

J. Marazas, 
156 Glasgow Rd., Bumbank-Hamilton, 

Scotland. . 
(20—24).

Pajieškau lietuvaitės dėl apsivedi- 
mo ne jaunesnės 16 metų ir ne sene
snės 25 metų. Geistina, kad butų 
nors kiek apsišvietus. Aš esu 24 me
tų amžiaus, turiu atsakantį darbą ir 
eserai uždirbu. Kurios mylit dorą 
šeimynišką gyvenimą, atsišaukite.

F. Mikalauckas,
203 Connecticut Ave., Detroit, Mich.

Pajieškau savo brolių Jurgio ir 
Prano Valatkevičių, Suvalkų gub., 
Marijampolės pav., Paknanio parap. 
Jie patys arba kas apie juos žino, ma
lonės atsišaukti.

A. Walatkevičius, 
1415 E. 30th St.. Cleveland, Ohio.

Męs, Tautiškas choras, pajieškotn 
choro vadovo. Geistina, kad norin
tis ir galintis chorą vesti, tuojaus at
sišauktų šiuo adresu:

Ig. Rozinskas,
329 Leonard St.. Grand Rapids, Mich.

P. S. Visas informacijas gausite

Pajieškau Igno Antanaičio, Kauno 
guh.. Panevėžio pav., Naujamiesčio 
miestelio. Girdėjau, kad turi nusi
pirkęs farmą Wisconsino valstijoj. 
Turiu svarbų reikalą.,

L. Nedvaras,
2442 W. 25th St., Chicago, Ill.

Pajieškau draugų P. Marcinkevi
čiaus ir Mikėno. Abu Kauno gub., 
Kupiškio parakvijos. Marcinkevičius 
Miliūnų kaimo, o Mikėnas JokŠių kai
mo.

J. Yanulionis, 
2228 Tustin St., Pittsburgh, Pa.

jau, kartais, būtų didelis rei
kalas atremti “At.” prasi
manymus, patogiausia būtų 
tatai atlikti vietiniam soc. 
laikrašty.

B. Kontrimui (Bostone). 
Truputį pavėlavote.

Lietuviui (Fitchburge). 
Rašot gerai, bet ar verta 
vesti tokias ilgas polemikas 
su “Draugo” koresponden
tais? Gi jomis męs galėtu
me visą “Laisvę” užpildyt. 
Kas būt iš to?

Rožytei (Baltimorej). Ne
tilps, nes šiame N-ry talpi
name anksčiau gauta kito 
baltimoriečio pranešimą.

V. V. (Tamaqua, Pa.). 
Nors jūsų ir teisybė, bet apie 
drg. Perkūno prakalbas jau 
buvo “Laisvėje” prielankiai 
rašyta. Užteks.

’ Dolerių auginimas.
įsodink $10.00, užaugs $1OO.OO. I 

trumpą laiką pradėjo būdavot 2 mil
žinišku fabriku už $39.000.000. Ten 
sutilps virš 22.000 darbininkų. Da
bar laikas pirkti lotai arti tų didelių 
fabrikų, kol da nepabrango; lotų 
prekės po $100.00 ir augŠČiau. Išsyk 
reikia įmokėti tik $25.00, o likusius 
ant mėnesinio išmokesČio po $5.00. 
Laikraščiuos buvo rašyta, kad pradės 
būdavot trečią fabriką tuojaus. Gary, 
Indiana, darbai eina pusėtinai. Dėl 
platesnių žinių kreipkitės ant šio ant
rašo:

CHA S ZEKAS & CO., 
Room 214, 186 N. La Salle St. 

Chicago, III. 
(20—28).

Neužmirškite savo 
vaikučių.

Męs tik ką aplaikėme iš Vilniaus 
puikią vaikams knygelę V. Putvinskio 
“Nežudyk”.

Vienaveiksmis dramos vaizdelis, 
skiriamas vaikams.

Nupirkite tą knygelę vaikučiams 
pasiskaityt. Lai keli iš jų, susidėję, 
suloš teatrėlj.

Koks tai bus džiaugsmas
Kaina tik 10c.

avės” Redakciją, U3 1
Brooklyn, N. v
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Kova.”

PUIKI DOVANA
SU NAUJAIS METAIS, 

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

Reikalaudami knygų, rašykite se
kančiu adresu:

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

w r M Y A • <1 Leidžiamas

KOVA
Amerikoje

Argentina.
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ženklo apsangoimo
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V. Alyta, care of M. Karpis,
R. F. D. 1, N. Crystal Lake, III.

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

Prisiunčiu $2.00 už “Laisvę” ir mel
džiu toliau ją siuntinėti. Vėlinu Tam
stoms viso gero.

S. Bruškis, 
f St. Joseph, Mo.

J. Šimanskis, 
Shenandoah, Pa.

IR GERIAUSIA
LH-TUViŠK A

Hamburg-American
I • •• r Didžiausia kompanija 
LIIIIJH. visam pasaulyje! 6 t linu imi tip lekiate i/o Ir

F. Aci. Richter & Co.
r.. yoHk.

Jie parodo kelią 
Laisvė” yra vie- 

merginų, 
raginu jus

Aš užlaikau Columbioa .rramafonus su lietuviš
komis dainomis, kurias i m leda labai gražiai ir 
iašklai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainele. 
Rekordai yra padaryti stipriai ir gali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 75c.

Jeigu norite turėti gerą gramafoną, tai tuojaus 
rašykit pas mane, o aš jums pristatysiu greitu 
laiku už pigiausią kainą. Jeigu nori mano kata- 
liogo, tai atsiuskit štampą už 2c., aš nusiusiu ju
mis dideli pulku kataliogą. kuriame rasite visokiu 
mašinų su trobomis ir be trubu.

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

CHARLES GRANECKAS 
l-^Athol, Mass.

'x -.. ' ' .. • /

Naujausios mados
gramaponai

VICTOR MASZ1NOS
Negauslt geresnės progos, kaip dabar atiduodu
$15 vertės mašiną atiduodu tik už $13

lšsiųcdi;.k šiandien tiktai 
vieną dolerį, o apturėsi 
Edmundo Steponaičio raš
tų knygą, kuri privalo ris
tis kiekviename lietuviška

me name. St«. ponaitis buvo vienus ų mūsų jaunųjų rašytojų,
kurie duoda mums pradžią grynos literatūros sriovei, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenes sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas pačios dailiosios musų ra-tljcs.

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už I u.

VIETINES ŽINIOS.

o

R.Richter’C 
“PAI 

.EXPELLW’
Drūti muskulai neatneša naudos, 
jei .lūs R'omalizmas kankina. Su

PAIN E X P E L E H!U

Žmogus joi kankinamas skausmais yi e. 
bo pacclbos kaipti akrutas sudaužyt a.; 
ant skinu. Ar kenčiate skausmus Roma- 
lizino, Neuralgijos, L’žsišaldynio ir l. t 
tada pamėginkite pora sykiu sutepti s

PAIN EXP E L E It I U ,
Paso v r. nc z i a 19 naminiais \Aistais. 

įGaunama visose apiiekoso už 25 ir 50 <
F. Ad. RICHTER & C0., 215 Pearl St. Now York 

ant nut &nkrrl<> - - 3cM<>

SKAITYTOJŲ BALSAI 
APIE “LAISVĘ”.

Brangus Draugai! Ačiū už prane
šimą, kad pasibaigė mano prenumera
ta už taip mylimą laikraštį. Siunčiu 
du doleriu. Jūsų “Laisvė” yra man 
geriausiu iš visų soc. laikraščių. Lin
kiu jums geros kloties Brooklyne.

B. VilimavičiutC,
Gary, Ind.

G. Rėdytojau! Aš Juozas Šimans
kis, gavęs vieną “L.” numerį perskai
tyt nuo brolio, labai ją pamėgau, tai 
pastanavijau prisiųst vieną dolerį. Aš 
lauksiu nekantriai pareinant “Lais
vę”.

G. Draugai! štai jums doleris už 
Laisvę”. Aš nuo jos neatsisakysiu 

niekados. «
J. Klioštoratis,

Livingston, Ill.

G. R. — Vieni metai tėra, kaip su 
Laisve” susipažinau, bet ir nesigailiu, 

su ja susipažinus. Geriaus nepirksiu 
brangių gintarų ant kaklo ir Šukų 
su puikiais pagražinimais ant galvos, 
o už tuos pinigus vely užsiprenume
ruosiu “Laisvę”. Tai daug sykių ge
riaus būsiu užganėdinta “Laisve”, 
negu tais tuščiais papuošalais.

Daug naudos atneša žmogui doras 
laikraštis ir knyga, 
tiesos ir teisybės, 
nintėlis draugas moterų ir

Todėl, mielos sesės, aš 
prie “Laisvės” skaitymo.

E. Jodeikaltė, 
Boenos Aires,

Reikia pagirti kriaučių 
uniją, kad ji nesnaudžia rei
kale darbininkų teisių apgy
nimo.

Neužmirškit, kad ant 
utarninko 24 d. kovo lietuvių 
tautiškame name (101-103 
Grand st.) Lietuvių kriau
čių unijos 54 ir 58 skyriai 
rengia dideles protesto pra
kalbas. Kalbės Augimas. 
Pruseika ir kiti.

Bus protestuojama prieš 
billių, kuriuo užginama dar
bininkams pikietavimas 
streiko laike.

Pradžia prakalbų 7:30 va
kare.

Kovo 22 d., 2 vai. po pietų 
’J. Šukys laikys Tautiško Na
mo svetainėje paskaitą te
moje “Įstatymai ir moraly
bė”.

Senis Ch. Wardveil, turįs 
jau 78 metus, sumanė apsi
vesti. Pasakyta-padaryta. 
Gavo pačiukę, kuri turėjo 
28 metus.

Pagyveno tris valandas 
ir... mirė.

Ekspresų kompanijoms 
pradeda visai nesisekti biz
nis. Mat, biznį jiems suga
dino parcel post sistema.

Šiomis dienomis likvidavo 
savo biznį United States 
Exp. Comp.

Už suspendavimą mokinio 
Walkerio augštesnėj moky
kloj Long Island City — su
streikavo 150 mokinių, užsi
stodami už savo draugą.

Visur streikai ir streikai!

Sus. Liet. Am.. 83 kuopa 
ant 22 d. kovo tautiško namo 
svetainėje surengia gražų 
vakarėlį, susidedantį iš ju
damųjų paveikslų, paskaitų, 
deklamacijų ir šokių.

Pradžia 4 vai. po pietų. 
Įžanga vyrams 15c., mergi
noms 10c. Paskaitą skaitys 
“Tėvynės” redaktorius V. 
K. Račkauskas, o apart to 
bus parodyta ir laivo “Vol- 
turno” nuskendimas, taigi, 
kas tuomi žingeidauja, ma
lonėkite atsilankyti. A.

neina į bažnyčią ir tt. Ir 
kam gi po teisybei to viso 
reikia, kad katalikėliai po 
vadovyste kunigėlių už juos 
atsimeldžia.

Jonas širšūnas.

Dar kartą primenam, kad 
22 d. kovo W. Shedlowo sve
tainėje, So. Brooklyne, L. 
Pruseika skaitys prelekciją 
apie ateivystę. Rengia LSS. 
20 kuopa. Pradžia 2 vai. po 
pietų.

Jau išėjo ant streiko “Mis
ses’ and Children’s Dresma- 
kers’” unija. Kovoja už di
desnę algą ir trumpesnes 
darbo valandas. Pradžia 
streiko gana pasekminga. 
Streikuoja jau apie 5000 
žmonių, daugiausia mergi
nų.

Pikietai veikia smarkiai.

“Vien. Liet.” rašo, būk 
“Laisvė” einanti ant parda
vimo.

Nors tuomi ramina save 
močiute, bet ar kurti žmo
nės gali ką nors teisingai 
girdėt?

Nuvalymas Didžiojo New 
Yorko nuo sniegų apsiėjo 
virš 2 mil. dolerių.

Eina šnekos, būk kunigas 
Varnagiris važiuosiąs į Phi
ladelphia užimti kun. Milu
ko vietos, kuris parsibalado- 
jo į Maspeth, N. Y.

Ant-kiek tos šnekos turi 
teisybės, nežinome.

KAS PRANEŠTŲ IR PAAIŠKINTŲ?
Kas iš “Laisves” skaitytojų ir drau

gų praneštų kame, kur randasi gerai 
pasiturinti fermeriai, kurie ne iš pie
nininkystės gyvena, kuriose nereikėtų 
karvių milžti. Todėl šiame bedarbės 
laike geisčiau gauti vietą fermose, ku
riose nereiktų kartių milžti, nes kur 
dabar esu Illinois -valstijoj, Mc Henry 
paviete, tad visi fermeriai pieninin
kyste užsiima. Geisčiau, kad kas 
trumpu laiku prantštų apie fermas, 
kuriose nelaiko melžiamų karvių, o 
samdininkų yra reikalaujama, bet tik
tai iš šių valstijų: Illinois, Iowa, Wis
consin, Michigan in Indiana, butų gei
stina kad primintų sykiu ir apie mo
kestį.

Pranešti galima per “Laisvę” arba 
šiuo adresu:

DOVANOS!
Draugai ir Draugės!

Męs norėtume, kad kožnas mūsų 
skaitytojas iki Velykų prikalbintų dėl 
“Laisvės” naują skaitytoją. Tas duos 
mums progą pagerint “Laisvę”.

Kožnam skaitytojui, prikalbinusiam 
naują metinį skaitytoją, męs duosime 
dovanų dvi savo laidos knygeles. Pa- 

-sirinkit, kokios jums daugiausia pa
tinka iš talpinamo čia surašo

1) Liaudies Dainos.
2) Ženyba ir ženybinis gyvenimas 

— Barabošius.
3) Griuvėsiuose — puiki K. Jasiu

kaičio apysaka.
4) Moterų padėjimas bei lytiškas 

klausimas Evangelijoj ir apaštalų lai
škuose — Z. Aleksa.

5) Macochas. .
6) Lekcijos apie atskyrimą ženklų. 
Pasidarbuokit sau ir mums!

“LAISVĖ\
183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

LAISVE

“Laisves” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.
Čenstakavo KlioStoriaus Slaptybes 

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

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

LIAUDIES DAINOS 15c.
MOKSLAS RANKŽINYSTĖS arba 

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

LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 15c. 
VADOVAS Keliaujantiems į Ameriką 

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

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

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

PRASIKALTIMAI ir prasikaltę 
liai.......................................  10c.

“PASAULIŲ RATAS 
“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas. 50c. 
“KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” 50c. 
“GIEDROS KALENDORIUS.” 15c 
“SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLO 
....PAMATAI” ........................ 20c.
“MEILĖS KARŠTLIGĖ”.............20c.
“GREIČIA tJSIAS PAMOKINIMAS 

ANGLIŠKOS KALBOS” ... 25c. 
“DARBAS” puikiausis Zolo romanas. 

Kaina ......................  75c.

coe 
H

5) 
ft 
2) 
M 
O 
fk 
Q) 
M 
2) 
* 
G) 
ft
ii'c) įso c)* © oo*c 4

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliomis iki 3 vai. po piot.
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AR NORI ŽINOTI, KUR RAN
DASI PEKLA?

Jeigu tu nori žinoti, kur randasi pe
kla, kaip kankina “velniai dūšias” ir 
ką kalba tos dūšios, kurios papuola į 
jų nagus, tai nusipirk knygą “Pas
merktųjų mirtin laiškai ir šlisselbur- 
go Bastilija”, tai ten tu atrasi tą, ko 
tau nei kunigai nebuvo pasakoję, nei 
tu iki šiol dar nebuvai skaitęs.

Ta knyga nupiešia visas baisenybes, 
kokias kaliniai perkančia pakliuvę į 
Šlissolburgo Bastiliją ir ką jie rašo 
savo gitarinėms, kuomet juos veda kar
ti, nes ton surinkta pasmerktųjų mir
tin laiškai.

Knyga turi 74 puslapius ir kainuoja 
tik 20 centų.

Pinigai galima siųsti ir stampomis.
“LAISVĖ”,

183 Roebling St., Brooklyn, N. Y.

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. stam-

Važiuokit i Lietuvą
WHITE STAR LINIJA

Tiesiog iš Bostono už pigiausių kainų ir 
didžiausiais laivais, ant kurių yra go- 
riausis patarnavimas. Laivai išplaukia 
reguliariškai iš Cliarlestown’o (dalis 
Bostonų). Atsik vieskite savo giminesir 
draugus iš senos tėvynes ir išpirkite lai 
vakortes ant White Star Linijos, Dėl 
platesnių žinių kreipkitės j šias agen
tūras :
Kompanijos of n a% 84 State St., Bosto" 
G. Bartaszius, 2(>l Broadway, So. Boston 
Polish Industrial Ass’n, 31 Cross St.
P. Bartkevicz, 877 Cambridge St.,

East Cambridge, Mass.
J Rottenberg, 115 Salem St., Boston, 
arba pas kitus mus užtvirtintus agentą s 
Suvienytose Valstijose arba Kanadoje.

Tik ką atspaudinom daugybę pui
kiausių laiški;, įvairiausio turinio, su 
gražiausiomis dainomis ir kvietkomis. 
Tais laiškais k:ekvienas galės pasi
džiaugti. Kas ims 100 laiškų (sykiu 
ir konverlus) — tas tegul prisiunčia 
70c. Kas ims 1000 laiškų — tam ap
sieis tik $5.00.

Taigi pasiskubinki! su užsakymais.
Višminčti laiškai yra gaunami “Lai

sves” kraulavoje, 183 Roebling St., 
Brooklyn, N. >

jautos 
k u

MussAchi

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai J 
vos ar

LIEPIMO. M5AIM1S Pkl-
QLAUSTI Jc 611 MPĄ

PINKUS SIŲStl MO- 
NCOUKOLKANr ADRESO

J. M. TOP1LIS 
120 Grand St., Brooklyn.

New Yorko lietuviškos pa
rapijos klebonas kun. J. 
Šeštokas 8 dieną kovo po sa
vo pamokslo pasakė parapi- 
jonams, kad jis įvedąs per 
gavėnią savo bažnyčioje su
katomis apvaikščiojimą sta
cijų už bedievius ir labai ma
loniai kviečia parapijomis, 
kas tik turi laiko atsilankyti 
kuoskaitlingiausia apvaikš
čioti stacijas, kad dievas su
gražintų išklydusius bedie
vius ant kelio “teisybės”.

Daugumas žmonelių tuom 
i k|4žjn<mės Įais-

! KLAUSYK
MANO

ŽODŽIO!
Ateik pirkti vyriškų 

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

K. LIUTKUS ❖

<@>

131 Grand St.,
BROOKLYN, N,

(Arti Berry St.)

❖ 
O

•e

Ar skaitai

“ Rankpelnį”?
Jeigu ne, tai tuojaus išsirašyk. 

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

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

Išsirašydarr t “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.

FARMOS! FARMOS!
Turiu ant pardavimo fermų didžiau

sioj Lietuvių Kolionijoj, kur yra 210 lie
tuvių fermerių. Ta kolionija randasi 
Michigan valstijoj, Lake Mason ir Ma
nistee pavietuose. cine randasi prie 
pat geležkelių ir arti portavų miestų ir 
miestelių. Turiu daug neišdirbtos že
mės ant pardavimo ir visokio didumo 
farmų; preke nuo 9 iki $25 už akerį. 
Taipgi turiu farinų su gerais 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 (5 iki 10 
metų. 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 
a škiai ir teisingai aprašyta apie žemę 
ir visos kolionijos padėjimą. Atvažiuo
kit tuoj, kol nepabrango žemė. Kaip 
pribusi ant paduoto adreso, tuoj išlipęs 
iš treino telefonuok pas mane, nes aš 
gyvenu ant farmos. Gavęs žinią, tuoj 
pribusiu su automobiliu ant dipoar į ko
telį, paimsiu jus ir aprodysiu visą žemę, 
iš kurios galėsi pasirinkti pagal savo 
norą. Adresas

ANTON KIEDIS,
Peacock, Lake County, Michigan

. . 25c. i

Daktaro Stankaus Sanatorium
Vienatinis Lietuvis Daktaras Philadeiphijoje.
Gydo visokias ligas vyrų, moterų, vaikų ir daro operacijas. 
b. rtl 
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Dr. Ignotas Stankus, po užbaigimui rcgu- 
liariško daktariško mokslo steitaviškame 
Indianos Universitete, p0 ap
turėjimui diplomos, važiavo mokintis į 
New York Post Graduate 
Medical School and Hospital 
kurie yra net didžiausia medicinos inokslaiue 
visoje pasaulyje. Čion speciaiiškai mokinosi 
daryti visokias operacijas -ir gydyti 
pavojingas ir užkrečiamas 
ligas. Teipgi. Ignotas Stankus buvo miestavu 
daktaru mieste Indianapolis, Ind., kur prak*, 
tikavojos dienomis ir naktimis po hospitalių 
dispensares. Dabar jau kelintas metas kaip

tu B

daktaras Ignotas Stankus užsidėjo savo locną ll^OIlbutĮ ant puikiausios gatvės Phila. 
deiphijoje po numeriu: 1210 b. D1’OU<1 bt., I*111 lllllclplllll, 1*11.

PADEKAVONES UŽ IŠGYDYMĄ.
Aš ANTANAS FERGIS, 1117 Brandywine St., Philadelphia, dėkavojn daktarui, savo tau

tiečiui Ignotui Stankui už išgydymą manes nuo taip baisios ligos, karščio, skaudėjimo galvos, 
jautimo šalčio su prakaitavimais, skaudėjimo vidurių ir abelno nusilpnėjimo. Steponas Ba- 
ranauskis, 846 So. E. ont St., Philadelphia, l’a. Per kelintą metu jaučiau negerumą gerklėje, o 
prieš atmainą oro net ir skausmą. Ant galo iš karto pradėjo tinti kaklas, gelti galva ir pasikė
lė didis karštis. Dr. Stankus po sustabdymo karščio, padarė man operaciją savo ligonbutyje 
■ •:it gerklės ir dabar jokio negerumo gerklėje nejaučiu ir esu sveikas. Franciškas Skvcmavl 
čia, 12 Recd St., Phi!adelphia, sako, taip daug dr.k'crų atlankiau, bet nėvienas mr.ncs negalėjo 
išgydyti, kuomet atsišaukiau j Dr. Stankaus ligonbutj, likau! ) trumpą laiką visiškai išgydytas. 
Konstantinas Mcžys, 223 Reed St., Philadelphia, likos išgydytu nuo gėlimo galvos, r.egirdėjimo 
ir tekėjimo iš ausų. Ona Kačinskienė, 2636 Madison St. ir Valerija Kačinskienė, 3252 Tilton St. 
Philadelphia, abidvi likos išgydytos nuo skaudėjimo galvos, nedirbimo ir užkietėjimo v .durių, 
skaudėjimo nugaros is po.Širdžia. Franciškas Szarka, 1531 Wood St., Philadelphia, Pa., turė
jau ron.as ant kairios kojos, kitur negalėjau išsigydyti, bet daktaras Ignotas Stankus išgydė tas 
rouas savo ligonbutyje j trumpą laiką. M. Belogrivecas, 52 Lanchester St., Montreal, Que., 

ada, rašo taip: dėkavoju daktarui Ignotui Stankui už prisiuntimą gyduolių, katros išgydė 
e r.uo skaudčjimo paširdžių, skaudėjimo galvos, gč.into nugaros, kosulio ir sunkaus kvė- 
ir.-.o. Tekių padčkavonių yra šimtai ir visų čion sutalpinti yra negalima. Tos padėkavonės

yra p įtalpintos su pavelijimu pačių pacientų, o kitos yra užlaikomos didžioj slaptybėje.
Daktares Ignot; s Stankus parašė <lti tUl’ibkn, Rliy’fi'ų apie <1ŽIOV1|, o neuž

ilgo parašys apie visas ligas ir išleis po vardu K Meti Id UOS, Dabartinė ta
knyga yra labai naudinga del sergančių kaip 1i lirili i 1’ teisi llįęni jęytlytliš, O 
sveikiems kttlp nuo tos pavojingos Ilyfos apsisaugoti. Kaina 
tos knygor 25c. Pinigus galima prisiųsti pačtos ženklialiais (stampomis). Visuomet reik kreip
tis tiesiogj Dakt .11’0 fbtankllUS li^onKljlI ant šito tikro adriso. taip:

Dr, Ignatius Stankus
1210 S. Broad Street, Philadelphia, Pa

Ofiso valandos: Iš ryto nuo 9 iki lt. Po pietų nuo 2 iki 4 ir vakarais nuo 7 iki 8 vai, 
N rišliomis nuo 9 iki 11 vai. ryto ir nuo 1 iki 4 vai. po pietų.
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“NAUJOS kantičkos arba politiškos 
giesmes” .............................. 30c.

“(IRIUVEŠIUOSE”. Jasiukaičio apy
sakėle.......................................... 15c.

E. STEPONAIČIO RAŠTAI ........... 1.00
ŽENYBA ir žmogaus gyvenimo sie

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

“DAKTARAS”
parodo, kaip 
nuo ilgų apsi
saugoti.

Nauja Lietuviška
KRAUTUVU

j Užlaikome, parduo
ti dame ir paJaisomo pe- 
, riaukia SIUVA?! A S

MAŠINAS, ni.iį.iu'.i- 
uius Gratnafonus ir 1 i - 
tokius muzikali: l 
instrumertuo. \ ri-
kams keriči. kus, B:.i- 
Bikelius, vif.okius laik

rodžius ir tam panašius daiktus. Duodame 
lekcijas ant visu mua. :ališku instrumentu.

A. RAULUKAIT!.; ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

«O. .BOSTON CYCLIC C
310 Broadway, 5o. Boston, Mcss.

THE
MAGIC
SILENT
w

Pranešu vietiniams ir apielinkių lie- 
' tuviams, kad aš uždėjau didžiausią če- 
, verykų krautuvę Tautiškam Name, ko- 
1 kios dar nebuvo Montviloj. Manokrau- 
i tuvėj galite gauti gerus čeverykus vy- 
! rains, taipgi ir kaliošius (robus) užlai- 

Apart to, galit pas mane gauti 
kalnierius ir 

Mano tavoras gvaran- 
Tikiuos, kad lietuviai palaikys 

(61-8)

i kau.
: geriausius marškinius, 
kaklaraiščius.
t uot as.
mane.

668 N.
ANDRIUS GOGIS,
Alain St., Montello, Mass.

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS

M WILLIAM 1'. J. HOWARD
m Lietuviški, ,'avardėbuvo

Vincus J. Kavaliauskus

I 315 W. Broadway
JS SO. BOS” JN. MASS.

•»*e*e>e>!a»a>»efta>e»ee»eG*est'

l’abaltrusl kur«ij Wotnuni Medical 
College, Baltimore, MJ.

Pascktninjral atlieka savo darbą prieSx urn**iiiriiKm nuiern uuivą piw
frimdymo. taiptri suteigia visokia# rodaa ir 
pažiba invainosc moterų Hiroe*.
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* SO. BOSTOIN. MASS.
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Ji turi 431 savo garlaivį, kurių 
įtalpa siekia 1,30(1,81!) tonų.
Vienatine ir tiesiogine linija tarp

Bostono ir Hamburgo
Laivai didžiausi ir kiekvienas su 

dubeltavais šriubais.

jvarto-
laiš-

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.

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

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

TODĖL, kad ta knyga dėl labo visuome
nės išduota, tai kiek vienas 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.
TEMYKIT VYRA) IK 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. Nedėlioj iki 3, o utarnin- 
kc ir pčtnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

TRIS OESRO& KNYGOS:

Naujausios Dainos ir Eiles
Apie 80 visokių dainelių. Kaina 2Oc

PASAULIŲ RATAS
ir kitan planeta*, Su paveikslėliais............................

MEIL ĖS KARŠTLIGĖ
meilę......................................................................... .

Imant v;.,as tris sykiu, atiduodam už 60c
Pinigus siuskit pačtos ženkleliais šiuo adresu.

J. STROPUS
6 Loriiiz St., So. Boston, Mass

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.

LAI VAKORTFS 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 
Hamburgą.

Artesnių žibių klauskite pas:

Hamburg-American
\ Line

607 Boylston St., Boston, M aps 
4(5 Broadway, Now York, N. Y.

Arba pas

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 
mokslų klausimais,-taį užsirašykite laikraštį “PIRMYN”.

Prenumerata metams: Suvienytose Valstijose $1.50
Užsieniuose $2.00

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

“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus 
straipsnius.

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

“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijaliz- 
mo idėja.

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

Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” numerį pažiū
rėjimui DYKAI. Dabar “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

18155 E. Moyamensing Avė 
!>liILADELPHIA, PA.

Draugijos ir Biznieriai!
Jeigu turite kokius nors SPAUDOS DARBUS 

ir norite, kad jie butų padaryti greitai, gražiai 
ir pigiai, neškite juos j “LAISVES” spaustuvę




