
su jos pagelba padidinti savo 
politišką galybę.

Chinijoj beliko jau tik še
šėlis konstitucijinės val
džios.
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Žemasai 
balsais 

jog ne- 
referen- 
valstijos

jos moterims - našlėms, ne
galinčioms savo vaikučių 
globoti dėlei stokos ištek
liaus.

tos tapo palaidotos, kuomet 
sugriuvo namas ant S. Ise- 
minger gatvės.

jos žmonių.
Tasai didelis darbininkų 

partijos laimėjimas parodo 
tikra Transvaaliaus žmonių 
norą.

Prieš raudonąsias šviesas.
Albany senatas perleido 

billių prieš taip vadinamas 
raudonąsias šviesas (prosti
tucijos namus).

B

LIETUVIS UŽMUŠĖ 
BANKIERI.

Chinijoj.
Pekine atsibuvo konvenci

ja, kurią sušaukė preziden
tas Yuanas tuo tikslu, kad

Pirmas tuodviejų vyrų, kurių fotografijas matote, 
yra lietuvis bombininkas SADAITIS. Antras- italas 
Puciarelo.

Sadaitis ir jo sėbras areštuoti New Vorke. Sadaitis 
prisipažino, jog paskutiniais metais dalyvavęs bent 
šimte bombinių pasikėsinimų, 'l ai tikras bombininkų 
karalius. Sakoma, jog Sadaitis buvęs didelis ameri
koniškas patriotas ir neapkęsdavęs socijalistų.

Namo griuvėsiuose žuvo 
7 žmonės.

Philadelphia, Pa. — 7 ypa-

voja, gesindami bedegančias 
garsiąsias “Nation! red
wood forest”.

San Jose, Cal. Penki šim- 
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siškas apsvarstymas bedar- j ^ai. zmorUU desperatiškai ko-

Mainierių streikas.
Dar nežinia, kaip bus su 
streiku 1 d. balandžio.

Pereitą savaitę prasidėjo
tarybos tarpe savininkų rantuos pašelpa nuo valsti-
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IV Metas
INDUSTRIJALISTŲ RIAUŠES

SOCIJALISTŲ MITINGE
Du IWW. agitatoriai 

areštuoti.
19 d. kovo New Yorke, 

Cooper Union salėje, socija- 
listų partija sušaukė didžiu
lį mass-mitingą aptarimui 
bedarbės reikalo. Kalbėjo 
įžymus socijalistų vadai, ku
rie be pasigailėjimo pliekė 
kaip federališką ,taip ir vie
tinę valdžią, kurioms nerū
pi bedarbių dalykai.

Tuomi mitingu socijalistai 
norėjo pradėti visą eilę kitų 
mitingų, kad pradėjus dide
lę kovą už bedarbių reikalus.

Prasidėjus mitingui, atū
žė apie du šimtu šalininkų 
IWW., kurie užėmė savo vie
tas. Jiems nerūpėjo visapu- 

bės klausimo ir pareikalavi
mas iš miesto ir valstijos pa- 
gelbos. Jie norėjo tik pasi- 
garsint ir, jonvaikių būdu, 
sukelti triukšmą. Todėl vi
są laiką jie elgėsi triukšmin
giausiai ir šaukė, kad norį 
valgyt ir tt. Pasibaigus pra
kalboms, sukėlė didelį ermi- 
derį. Jų vadas, tūlas O’Car- 
roll, niekeno neprašytas, su
manė kalbėti. Jį nustūmė 
nuo platformos. Tuomet ki
lo didžiausias triukšmas. 
Jonvaikiai pradėjo šaukti: 
“šalin socijalistai ! Po pek- 
lų valstija!”

Kilus suirutei, pasirodė ir 
policija. Du IWW. “vado
vai” suareštuoti.

Mitinge dalyvavo arti j 
2.000 bedarbių ir socijalistų,! 
kurie kogražiausia užsilai-! 
kė. Minėtas O’Carroll savo 
šalininkų turėjo vos pusant
ro šimto.

Japonai Brazilijon.
Japonų immigracija Bra

zilijon perdėm auga.
Neseniai atvežta vėl 1,600 

japonų, išanksto užkontrak- 
tuotų. '

Keturi socijalistai redakto
riai po teismu.

Columbus, Ohio. — L. 
Black, teisėjas, skundžia 4 
redaktorius socijalistiško 
laikraščio būk tai už apšmei
žimą. Laikraštis išparodė, 
jog teisėjas niekingai elgiasi 
kaip privatiškame gyveni
me, taip ir profesijonališka- 
me darbe.

MOTERIMS
NAUJIENOS

Mirtinai sužeidė advokatą ir 
patsai nusižudė.

“Laisvei” praneša iš Jero
me (Arizona).

Didelis sujudimas viešpa
tauja čionai iš priežasties 
Petro Naujiko nusižudymo 
ir užmušimo bankieriaus.

Dalykas buvo tame. Nauji
kas buvo suderėjęs nuo ad
vokato pirkti 10 akr. žemės, 
300 už akrą, išviso už $3,000. 
Jiedu sutarė, kad Naujikas 
gaus “ditą” 1 d. rugsėjo mė
nesio. Jeigu gi iki tam lai
kui negaus “dito”, tai bus 
sugražinti pinigai. Atėjus 
minėtai dienai, negauna nei 
“dito”, nei pinigų.

Tuomet jisai pasamdė ki
tą advokatą, kad apskundus 
pirmąjį ,bet praėjo šeši mė
nesiai ir antrasis advokatas 
pirmojo neskundė.

16 d. kovo Naujikas su ad
vokatu buvo farmos apžiū
rėt. Matomai, tenais juodu 
susipyko. Sugrįžus mieste
lin, automobiliui dar važiuo
jant, Naujikas paleido šūvi 
į advokatą . Bankieris, ku
ris sėdėjo tam pačiam auto
mobily, greit jį sustabdė ir 
norėjo nutvert Naujiką. 
Tuomet Naujikas paleido 
šūvį į bankierį ir patsai sau.

Bankierius ir Naujikas 
čia jau mirė. Advokatas gi 
randasi ligonbuty.

Kazimieras Gitenis.

Kas dedasi Seinų 
dvasiškoj Seminarijoj.

“Laisvei” pranešama:
Tarpe lenkų profesorių ir 

lietuvių klierikų kilo dideli 
nesusipratimai. Tuomet vy
skupas Karosas, geras poli
tikierius, liepė susirinkt vi
siems mokiniams. Vyskupas 
pats pasakė, kad klierikai vi
są teisybę gali pasakyt, nes 
niekas nebus nubaustas. 
Tuomet išėjo klierikas J. 
G-rys, kuris viską išpasako
jo.

Tuom sykiu nei vieno ne
nubaudė. Bet, kaip tik vys
kupas nebuvo namie, tuoj ži
nomas pralotas Antanavi
čius ėmėsi darbo. Pirmiau
sia tapo prašalintas tas drą
susis klierikas būk tai dėl to, 
kad neturi “pašaukimo“.

Klierikas tuoj buvo paim
tas kariumenėn. Dar lietu
viai patriotai jam sudėjo 
130 rublių .

Tai, mat, kas dedasi Sei
nuose.

PRADŽIA PILIETIŠKOS
KARES AIRIJOJ

vadovai sako, kad visas Uls- 
teris sukils, kaip vienas 
žmogus.

Nieks nežino, ką rytojaus 
diena pasakys.

Ulsteris yra, palyginamai,

Dublinas, 21 d. kovo.—Ai
rijoj ne juokais prasideda 
rengimasis prie pilietiškos 
karės. Centru tos karės tu
rės būti Ulsterio provincija, 
kur gyvena akliausi Airijos 
autonomijos priešai. Vado
vais protestoniškų ulsterie- maža provincija pačioj Airi-
V • • 1 • • r»-a • ■ . • V 1 1joj. Tai protestoniška sale

lė tarpe katalikiškos airių 
jūros. Ulsteriečiai tvirtina, 
kad katalikų Airijai gavus 
autonomiją, jie bus perse
kiojami, nes viską valdys 
Rymas. Ta jų baimė be pa
mato. Būsiantysis Airijos 
parlamentas neturės tokios 
didelės galės, kad smaugti 
ulsteriečius.

Ir štai, ulsteriečiams grą-

čių yra E. Garson, Kapitonas 
J. Graig, G. Richardson ir 
kiti. Jie sako, jokiu būdu 
nedaleisią, kad Airija gautų 
autonomiją. Tuo tarpu, An
glijos parlamentas stoja už 
autonomiją.

Ir štai, Anglijos ministeri
ja jau pasiuntė karės laivus 
į Dubliną, Airijos sostinę. 
Anglijos kariu menė traukia 
į Ulsterio provinciją.

Maištininkai ulsteriečiai. sinant sukilimu, Anglijos 
nesnaudžia. Jie organizuo-Į valdžia siunčia prieš juos 
ja liuosanorius. Ulsteriečių kareivius.

Garlaivių kompanijos dar 
nesusitaikė.

Nors jau buvo “Laisvėj” 
minėta ,kad susitaikė garlai
vių kompanijos, bet pasku
tinis pranešimas iš Berlyno 
skelbia, kad garlaivių kom
panijų delegatų konferenci
ja nepriėjo prie susitaikymo 
ir bus greitu laiku antra 
konferencija šaukiama.

Senatas ir moterų teisės.
35 senatoriai prieš 34 pa

laikė įnešimą, kad moterims 
Suvienytose Valstijose rei
kia suteikti balsavimo teises. 
Vienok, tų balsų yra perma- 
ža, kadangi, norint p rike r gt 
prie konstitucijos tą priedą 
reikia dviejų trečdalių suti
kimo — o to dar toli gražu 
nebuvo.

minkštosios anglies kasyklų 
ir unijos atstovų.

Konferencijoj dalyvauja 
67 atstovai, tarpe jų 32 at
stovai kalnakasiai. Yra vil
tis, kad įvyks susitaikymas. 
Sakoma ,kad abidvi pusi po 
truputį nusileis. Jeigu gi 
susitaikymas neįvyktų, tuo
met streikas 1 d. balandžio 
būtų neišvengtinas.

Vėl policija.
St. Joseph, Mo.— Du vie

tos policijos viršininkai ap
kaltinti neteisotame veiki
me. Abudu juodu labai pa
taikavo paleistuvystės na
mams.

Prieš referendumą
Albany, N. Y. 

atstovų butas 98 
prieš 42 nubalsavo, 
reikia specijališko 
durno New Yorko 
piliečių reikale sušaukimo 
specijališkos konstitucijinės 
konvencijos New Yorko val-

Prekyba moterimis.
L“, kū-ke” skaitome:
Neseniai Berlyne,vokiečių 

parlamente, socijalistas Lei- 
neris išvilko aikštėn, kad 
Hamburgo-Amerikos gar- 
laivija (linija) ne tik kelei
vius gabendavo, bet ir mote
ris viliodavo ir pirkdavo į 
paleistuvybės namus.

Darydavo tai su rusų ir 
vokiečių pagelba. Garlaivių 
savininkai papirkdavo rusų 
i r’vokiečių parubežio sargy
bą ir valdininkus (činaunin- 
kus). Tos linijos agentai 
sukinėjosi ir Lietuvoj. — 
Pasisaugokite, mergaitės!

Slaptas susirinkimas So.
Bostono tautininkų 

klerikalų.

Našlėms pensijos.
New Yorko valstijos legi- 

slatura, veikiausia, per
leis tiesas, kurios gva-

Liet. Moterų Progresyviš- 
kas Susivienyjimas.

Mums praneša iš Worces- 
terio, Mass., jog ten susitvė
rė kuopa L. M. P. S.

Sufragistės reikalauja naci- 
jonalės šventės.

Suv. Valstijų sufragistės, 
nor i paskirt 2 d. gegužės 
nacijonale šios šalies sufra- 
gisčių švente.

Turkijoj.
Ir haremų (specijališkos 

seklyčios, kur, uždarytos, 
laikomos moterįs) moterįs 
pradeda krutėti. Dabar mo
terįs jau bus prileidžiamos 
prie augštesniųjų 
universitetuose.

Franci jo j.
Yra viltis, kad 

gaus balsavimo teises gminų 
įstaigose dar prieš pabaigą 
šių metų.

“Laisvei” rašoma iš 
Bostono:

Čia atsibuvo slaptas susi
rinkimas šio ir aplinkinių 
miestų tautininkų ir klerika
lų, arba, kaip juos čia vadi
na, vėžininkų. Susirinkimas 
atsibuvo užrakintomis duri
mis.
Pasirodė, kad jų laikraščiui 

gręsia didelis pavojus. Jiems 
jau antru kartu reikia tuš- 
tint savo kišenius. Mat, pi
nigų iš kitur neįplaukia, o 
išlaidos didelės. Nors jie vi
sokiais būdais mėgina pla- 
tint savo raštpalaikį, vienok 
jokio populeriškumo jis čia 
neturi. Vaikai, landžiojanti 
po stubas, nieko nepeša, nes 
davatkos laikraščių neskai
to. Vieną vaikiščią neseniai 
areštavo, kad pardavė polic- 
monui “Vėžį”, vieton “Bo
ston American”, kaip jisai 
pats šaukė ant gatvės.

Vargai ir bėdos tiems “ko
votojams!” M. P-is.

Automobilių patronas.
Paryžiaus dienraštis “L’ 

Humanite” praneša apie iš- 
mislą prabaštėlio šv. Kristu
po parapijos Normandijoj. 
Tam prabaštėliui jau seniai 
rūpėjo padint jo menkos įei- 
gos.

Kadangi tai buvo drąsus 
vyras, tai ant savo locnos ri
zikos paskyrė šv. Kristupą 
automobilių patronu. Ka
dangi plentais ir vieškeliais 
tik švilpė automobiliai, tai 
buvo didelė viltis pasipelny
ti. Greitai būvo padaryti 
ignosėliai su šventojo pa
veikslu, kuriuos automobili
stai, jeigu tik bijosi dievo, 
uoliai perka.

Sako, kad prabaštėlis da
rąs gėrą biznį.

Dieve jam padėk !

Kauno gub. gyventojų 
skaičius.

“L. Ž.” rašo:
Gyventojų Kauno guber

nijoje 1913 m. 1 sausio buvo 
viso labo—1,776,006 žmonių, 
tame skaičiuje—8$0,391 vy
ras ir—695,615 moterų.

Miestuose 1912 m.: gimė 
2002 vaikiukai ir—1742 mer
ginos, drauge vaikų-r-3,744; 
apskričiuose gimė 23,473vai- 
kinai ir 22,563 merginos, 
drauge —46,036 vaikų; gi vi
so labo, kaip jau buvo paro
dyta, visoje gubernijoje gi
mė 49,780 vaikų.

Mirė gi 1912 m. miestuose 
1402 vyrų ir 1185 moterįs; 
apskričiuose gi mirė 14,357 
vyrų ir 13,378 moterįs, ap
skričiuose, tokiu būdu, mirė 
27,735 žm. ir viso labo viso
je Kauno gubernijoje, kaip 
jau buvo parodyta, 
30,322 žm.

1912 m. Kauno gub. gimė 
2141 vaiku daugiau, nekaip 
1911 m., ir mirė 3359 žmo
nėmis mažiau, nekaip 1911 
m.

Šliūbų šiais metais mies
tuose buvo 750, o apskričiuo
se — 8432, viso labo 9192 
šliubu, t. y. 84 šliubas dau
giau nekaip 1911 m.

1912 m. įsirašė Kauno gu
bernijoje į Rusijos pavaldi
nius 36 kitataučiai, o 2 rusų 
pavaldiniu įsirašė į kitų val
stybių pavaldinius.

Šiauliuose.
Dar pernai metais miest

sargis Kazimieras Jasutis 
buvo perkirtęs gatvėje vie
nam darbininkui galvą. Bu
vo taip. Jasutis, jau gerai 
inkaušęs, grįžo kitų veda
mas namo. Sutikęs darbi
ninką Juozą Šabaną, suriko 
jam: “Kas eina?” Tas, ma
tydamas gerokai jau girtą 
miestsargį, atsiliepė: “Eik 
savo keliu, kur vedamas”. 
Miestsargio būta dar tiek 
stipraus, kad galėjo parody
ti savo valdžią: ištraukęs iš 
makšties kardą, skėlė Šaba- 
nui per galvą ir sunkiai jį 
sužeidė. Šabanas po to pa
davė skundą prokurorui ir 
isprauninkui. 7 
buvo atstatytas nuo vietos ir 
atiduotas tardyti. Dabar gi 
jau laukia jo byla Kauno 
apygardos teisme, kame jis 
bus teisiamas be prisiekusių
jų posėdininkų, kam pada
ręs šabanui sun das žaiz
das.

Šiaulių apylinki 
matė skrendančif 
kines žąsis.

*i
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Lenkų studentai užpuo
lė ant Vokietijos 

konsulato.
Varšava, 21 d. kovo. — 

Keli šimtai lenkų studentų 
įtaisė karingą demonstraci
ją prieš namą Vokietijos 
konsulio. Vienu tarpu ro
dėsi, kad minia įsiveržš į na
mą, bet greit pribuvo raita

63 studentai areštuoti ir 
nugabenti kalėjiman.

Darbininkų laimėjimas 
pietų Afrikoj.

, Johanesburg, 20 d. kovo. 
—Kaipo atsakymą ant Tran
svaaliaus valdžios žiaurumų 
laike visuotino streiko — 

1 -hininkai išririko vietinin 
«qvo parti-

Graikijoj.
Athenai, 21 d. kovo. — Jū

ros ministeris paskelbė par
lamentui, kad jūros ministe
rija yra sumaniusi pastatyti 
tris karės didlaivius (dread- 
n aughts).

Graikija, sako ministeris, 
turi palaikyti pirmenybę ant 
jūros.

O jūs, žmonės, tik duokite 
ninigų!

Riaušes Paryžiuje.
Paryžiaus priemiesty už

mušta daug žmonių.
Laike laidotovių užmušto

jo “Le Figaro” redakto
riaus, G. Calmette, buvo di
delės demonstracijos. Mi
nios žmonių pralaužė polici
jos eiles ir policijai reikėjo 
nunuogint šobles.

Paryžiaus priemiesty, St. 
Denis laike riaušių yra už
muštų.

PASKIAUSIOS
NAUJIENOS

Deportuoti lietuviai.
Mums praneša:

Iš Ellis Island deportuoti 
Lietuvon Antanas Kalinaus
kas ir jo žmona Magdė. Juo
du važiavo Worcesterin.

Sekančiame “Laisvės” nu* 
meryj apie tai bus plačiau.

Maištas tarpe anglų 
kariumenės.

Dublinas, 23 d. kovo.— 
Pranešama, jog kįla maištas 
tarpe tų Anglijos kariume- 
nės pulkų, kurie siunčiami 
Airi j on į Ulsterio provinci
ją. Tūli aficieriai rezignuo
ja iš kariumenės.

Karalius su ministeriais 
turėjo ilgas tarybas.

Dubline traukiniai jau pa
sirengę vykt į Ulsterį.

Sako, M. Gorky bus 
teisiamas.

Peterburgas, 23 d. kovo.— 
Sakoma, jog sugrįžusį iš iš
trėmimo garsiausią Rusijos 
rašytoją M. Gorkį norima 
patraukti teisman už jo vei
kalą “Motina”. M. Gorkiui 
gręsia Sibiras. Prie jo svei
katos stovio, tai reišktų mir-

Amerikos airiai nori 
kovot

Britiškos Kolumbijos ai
rių draugija siunčia 500 A- 
merikos airių padėt kovot 
Anglijos kariumenei prieš 
Ulsteriečius.

Ramanauskų tetos partija 
priglaudė K. šeštoką.

Mums rašo iš Lowellio, 
Mass.— Tautininkų partija 
įgijo naują didvyrį. Law- 
rence’o Ramanauskų partija 
priglaudė amžiną bastūną 
K. Šeštoką.

Jisai Lo welly j su tulu Ra
manauskų bernuku Žukaus
ku norėjo sutverti S.L.A.

Sveikinam S.L.A. su nauju 
agitatorium, kurį socijalis
tai išvijo!

Gavome “Vilnies” NN2-5
Tik ką gavome “Vilnies” 

(Lietuvos darbininkų laik
raščio) NN2,3,4 ir 5. .

'Tegyvuoja “Vilnis”! Ame
rikos gyvenimo skyrių veda 
L. Prūseika.



KOVO ŠVENTI

DAINIAUS SAPNAS

VELTUI

bet dar
atspindėjimas

dvasiški j a yra 
katalikų ša-

Nuo red. Šiuomi užbaigia
me diskusijas apie apkalbamą
jį klausimą.AMERIKIEČIAI, TUŠ 

TINKITE SAVO 
KIŠENIUS!

piaują 
esą su dižiausia 
iftjd į sayo klesos

‘/t - ? ‘ , ’■ .< ’.L - * <

■A.

paplukdė Kommu- 
i. Biauriausi 

Šmeižimai buvo paleisti ant 
kommunarų. Juos apšaukė 
barbarais ir nedorėliais, ku
rie viską

KODĖL MERGINOS 
NORI APSIVESTI?

revo- 
pnsimena au

dringą praeitį ir prieš žuvu
siųjų šešėlius įgija drąsos ir 
dvasios kovoti už galutiną 
darbininkų klesos judėjimo 
liksią — už socijalizmo tvar-

KANAUNINKAS
TURI TIESĄ

žmogus, neuz- 
, sirgtų ko- 
Už tai męs ii
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1848 metais darbininkų 
judėjimas dar nebuvo taip 
išsišakojęs, kaip šiandien 
kad yra. Jis dar tik rinkosi 
tolius, kuriais turėjo, eiti. 
Revoliucijai pagelbon ėjo 
tuomet dar buržuazija, kuri 
oati troško politiškos liuosy- 
bės.

Šiandien viskas kitaip iš
žiūri. Darbininkų klesa jau 
galutinai apsirinko kelią, 
kuriuo maršuoja milijonai. 
Buržuazija jau seniai paly
dėjo sapnus apie kovą. Žo
dis “kovoti” ją drebuliu su
krato, nes ji žino, kad naujo
ji revoliucija atkreipta netik 
irieš jos klosi nę eksploataci
ją, bet net prieš jos pačią 
būtybę.

Del internacionalio darbi
ninkų judėjimo 18 d. kovo 
ventč Įgijo reikšmę tradici- 

jinos šventės. Tai ne katalir 
kiška maldavimo šventė! 
Darbininkams nėra reikalo 
•abarstyt savo galvą pele
kais ir laukti tos valandos, 

kada “žmogus, dulke bū da
nas, į dulkę pavirsta”. Drą
siai, iškelta galva, drąsa žė- 
inčomis akimis proletarijai 
y gino ja pirmyn.

“Jie nieko negali nustoti, 
ik retežius. Išlaimėt! gi jie 
»;ali visą pasaulį”.

(UODAITIS.

MARSAS
(MOKSLO FELJETONAS.)

(Iš 'LIET. ŽINIŲ”.)

ma 1 
tinant, reiktų būtinai irgi 
tvirtinti, kad Marso šiluma 
daug didesnė, nekaip žemės, 
nes tie taškai ties abiem 
Marso poliais kartais visai 
pranyksta. Ant žemės gi, 
kuri , daug daugiau nekaip 
Marsas saulės šilumos gau
na, nėkuomet šitas neatsiti
ko, kiek žmonės pamena. 
Vienu žodžiu sakant, visas 
dalykas mums neaiškus, juo 
remties negalimą, norint to
kius svarbius išvedimus da-

dainiu
je už graikų liuosybę.

Tečiaus svarbiausi nuoti 
kiai, kurie įvyko kovo mene 
sį ir kurie d( 
bininkų turi didžiausią reik 
šmę 
voliucijos 1818 metų.

Prieš karalių tyraniją. 
prieš baudžiavos jungą, 
prieš dvarponijos sloguti 
1848 metais kilo audra visoj 
vidurinėj Europoj. Kibirkš- 
tįs tos audros pasiekė Lenki
ją ir Rusiją, nors tonais jos 
ir nesukūrė revoliucijos au
dros.

18 d. kovo 1848 metuose 
Berlyno darbininkai ir mie
stiečiai kruvinuose barikadų 
mūšiuose pergalėjo Prūsijos 
reakciją. Drebantis, išbalęs 
karalius turėjo nusiimti ke
purę prieš revoliucijonišką 
minią, kuri atėjo su lavonais 
žuvusiųjų.

Bet kas svarbiausia mums 
atsiminti, švenčiant kovo 
šventę, tai šešėliai Pary
žiaus kommunarų/ garsio
sios Kammunos karžygiai, 
pirmieji pranokėjai naujos 
darbo valstijos.

18 d. kovo 1871 metais Pa
ryžiaus proletariatas ap
skelbė Kommuną, naują 
žmonių valdžią. Ant su
griautos Napoleono mo
narchijos griūvėsiu kilo nau
ja darbininkų tvarka. Męs 
žinome, kad Paryžiaus Kom- 
muna tapo paskandinta 
kraujuose. Prūsų kareiviai 
ir saviškiai francūzai patri 
jotai, pamatę darbininkus 
naujon tvarkon susiorgani
zavus 
ną kraujuose

Kas gi nežino, kad pietinė 
Amerika yra didžiausia at
rama popiežijos? Tai kata
likiškiausias iš katalikiš
kiausių kraštų.

Apie tos šalies katalikystę 
pasakoja kanauninkas Pra
puolenis “Vilty”. Smagu 
Ims atsiremti žodžiais kata-

Kovo mėnesis tai didžiau
sių žmonijos istorijoje re- 
voliucijinių atsitikimų ir 
pervartų mėnesis.

Senovės Romos galiūnas, 
galingas Romos imperijos 
paivaldis Julijus Cezaris li
ko nudurtas republikos šali
ninko 14 d. kovo mėn.

Rusijos caras Povylas I li
ko pasmaugtas kovo 23 d.

Rusijos caras Aleksand
ras II liko užmuštas kovo 13 
dieną.

’Franci jos imperatorius 
Napoleonas III nustojo tro- 
no kovo mėn. 18 d.

Visos Europos reakcijos 
ir tamsiųjų spėkų piliorius 
Meternichas turėjo bėgti iš 
revoliucijos liepsna apimtos 
Viennos 13 d. kovo.

Amerikos revoliucijos pra
džia— kova už šios šalies iš- 
siliuosavimą nuo Anglijos 
karalių jungo — p rasi dėjo 5 
d. kovo 1770 metais, kuomet 
įvyko pirmas susikirtimas 
tarpe Bostono p ii iečių ir 
Anglijos kareiviu. Po šešių 
metų sunkios ir ilgos kovos, 
taip-pat kovo mėn. 17 dieną 
Anglijos kariška spėka turė
jo pasitraukti iš Bostono.

Didžioji revoliucijonišką 
kova pereitame šimtmety 
prasidėjo 1821 metais, kada 
graikų tauta suskato kovoti 
už savo šalies laisvę prieš 
Turkijos sultanų jungą. Vi
sų laisvės šalininkų mintįs 
buvo atkreiptos tuomet Į 

i. Pasaulio genijus- 
Bvronas žuvo kovo-

Merginoms bėda gyventi pas gaspadi- 
nes, bet gaspadinėms dar didesnė bėda su 
merginoms. Tik tos gaspadines laiko mer
ginas ant burdo, kurios negauna vyrų. Gas- 
padinė daug daugiau turi darbo, laikydama 
merginas, negu vyrus. Jos daug daugiau 
sunešioja drapanų, daug reikalinga skalbti 
ir prosyti gaspadines turi daug. Jeigu gi 
merginai nepatinka gaspadines suprosyti 
drabužiai, tai mergina, beprosydama, daug 
daugiau sudegina malkų, negu gaspadinei 
moka. Gaspadinė gi atlieka tą darbą bevir- 
dama valgį.

Toliaus D. sako, kad merginoms duoda
ma prasčiausias kambarys ir lova. Man ro
dosi, kad merginom geresnis negalima ir 
duoti. Visi žino, kur tik yra merginos, ten 
lankosi ir vaikinai; o suėję besitrankydami 
jie viską apverčia viršum kojom, sulaužo, 
sudrasko ir tt.

Jeigu jau taip yra brangus pragyveni
mas, o tekis mažas uždarbis, tai kodėl nebū
ti ant gaspadines burdo? Man rodosi, kad 
kiekviena gaspadinė apsiims su mielu noru 
duoti kambarį ir valgį už $4.00 į savaitę. Aš 
pažįstu daug merginų, kurios uždirba tik 3 
—4 dol. per savaitę, tai gaspadinei užmoka 

Į už kambarį 3 dol. 25c. į mėnesį ir gauna cu
krų; per savaitę suvalgo kokį vieną dolerį, o 
kita nei tiek (tokiu valgiu būti, tai ne gyve
nimas, bet tik palaikymas kūne gyvybės, 
kad badu nenumirtų. — Red.). Parsineša 
balionės porą svarų, pasikabina kur paluby, 
tai užtenka kelioms dienoms. Parėjus na
mo iš darbo, paprašo gaspadines arbatos, 
sakydama: “žinai gaspadinėle, kad aš apie 
tą mėsą nei pamislyti nenoriu”. Ir taip ar
bata ir duona gyvena.

Į Gal Daukantai to eina į restauraciją 
valgyti, tai ir skaito taip brangiai? Restau
racijoj valgyti pigiau, tai turi maitintis 
tuom, kas nuo kitu jau atlieka ant stalų, bet 
jeigu nori truputį geriau, tai labai brangiai 
apsieina.

i Fanatikai nėra jau tokie baisus, kaip jie 
išrodo. Suprantama, yra visokių, bet juk 
galima pasijieškoti tokią vietą, kur vyras 
kad ir girtuokliauja, bet gaspadinė ne, tai 
tokiai gaspadinei mokėti, anot Daukantai- 
tės, penkius dolerius, tai ji tuomet mylės ir 
už jokį skaitymą nieko nebesakys.

Katarina Reyno.

le dar žodelis apie 
s šviesos ženklus, 
Marso gyventojai 

norėdami su 
Matome 

visai kite
gyvuoja 

nekaip žemė, matome, kad 
dagi dar tikrai nežinome, ar 
ant Marso yra sušalęs van
duo ar ne. Iš viso to turime 
įsitikinti, kad Marso pasau
lis kol-kas mums visai sveti
mas.

Visu tuo remdamiesi, ste
bėtinai išrodo mums žmo
nes, aklai tikintieji, kad 
Marso gyventojai mums 
ženklus siunčia. Ne per
daug seniai buvo jau kartą 
pasirodęs “toks ženklas”. 
Rimti tyrinėjimai parodė, 
kad tai buvo šviesos taške
lis, kurio priežasties niekaip 
išaiškinti , negalima buvo. 
Tas šviesos Taškelis išrodė 
labiau į kaip<kaži-kokiu bal
tumu apklotas augšto kalno 

' / ’“" i. Bet tuo dar 
toli-gra^’u neparodyta, kad 
tai sniego butą.

Tyliai, be jokių paminėji- gėlėm kapus žuvusių 
mų, praėjo pas mus, lietu- liuoijonierių 
vius, 18 d. kovo. Jokių pra
kalbų, jokių specijališkų su
sirinkimų tą dieną nebuvo 
daroma. Ar tai mes dar ne
same ganėtinai susirišę su 
internacijonaliu darbininkų 
judėjimu ir jo tradicijos dar 
mums svetimos, ar tai lietu
viai darbininkai, apversti 
krūva kasdieninių darbų- 
darbelių, negali dar plačiau 
apsižvelgti, — betgi ligšiol 
didžioji revoliucijos šventė, 
18 d. kovo šventė, pas mumis 
dar neprigijo.

Kuomi gi yra dėl darbi
ninkų klesos 18 d. kovo šven-

“Laisvės” No. 18 A. Daukantaitė bėda- 
voja, kad merginom didelis vargas gyventi 
pas gaspadines, todėl jos ir rūpinasi apsi
vesti.

Daugelis merginų rūpinasi apsivesti 
todėl, kad neliktų suvadžiotos kokio nors 
gudragalvio vaikino, kuris, pasivedžiojęs 
kelis mėnesius arba metus, palieka kitiems 
ant pajuokos. Todėl merginos kaip tik su
sipažįsta su žmoniškesnid vaikinu, tai ir no- 
,yĮ greičia^apsives^^JJj^

Veltui mano žodžiai ir viltis!
Veltui aš tave saikdinau.
Esmi nelaiminga ant svieto,
Kad tave žmogum vadinau.

Kur dingo tie žodžiai meilingi,
Kur dingo geroji širdis?
Kur dingo tos brangiosios dienos
Ir mano gražioji dalis?

Kas sužeistą širdį išgydys,
Ir skriaudą kas man sugrąžins?

Kas ašarų tvaną nušluostys
Kas liūdną mane suramina?

P. 11.

Tas klausimas eina per “Laisvę” ir jau 
buvo išreikšta įvairių nuomonių. Todėl ir 
aš noriu išlysti, kaip yla iš maišo. Kodėl 
merginos rūpinasi apsivesti, — priežastįs 
aiškios. Man rodosi, jeigu męs pažiūrėsime 
į merginų šiandieninį gyvenimą, tai pama
tysime, kas jas verčia prie apsivedimo. Vi- 
sųpirmiausia verčia prie apsivedimo ekono
miškas skurdas, kur visam sviete mergi
noms yra mokama daug mažesne alga, negu 
vyrams. Neturėdamos gi aprūpinto ryto
jaus, ko jos gali laukti? Uždirbdamos nuo 
$3.50 iki $8.00 į savaitę arba nuo $10.00 iki 
$30.00 į mėnesį, argi gali jos nors kiek susi- 
taupinti ateičiai? Man rodosi, kad ne! Ne
turint gi užtikrinto rytojaus, kas jų laukia 
išėjus ligai ar bedarbei? Juk kitokio išėji

mo nėra, kaip tik susirgus mirti badu arba, 
pastojus bedarbe, užsidėti prostitutės vai
niką. Kad užbėgus tam visam už akių, jos 
ir stengiasi kuogreičiausia apsivesti, nes 
jos, tekėdamos už vyro, tikisi surasti nors 
mažą medžiagišką laimę.

Kitas gi dalykas, tai šiandieninių neve
dusių merginų gyvenimas yra gana sunkus: 
jos tankiai būna nuo vyrų išjuokiamos, pa
niekinamos ir per tai jos turi vyrams patai
kauti, jeigu nori nuo jų turėti mažiau panie
kos. Ištekėjusios gi jau nuo to išsigelbsti, 
nes visgi gauna šiokį bei tokį užtarėją.

Taipgi ir pati gamta verčia prie apsive
dimo. Argi yra kas brangesnis ir doresnis 
gyvenome, kaip apsivedimas, kada žmogus 
pilnai subręsta ir pati gamta verste verčia 
prie savo dovanų ? Merginos tankiai serga 
džiūt)ige (? Red.), pagauna hipteriją, blikš- 
tligę ir daug kitų. Pasiklauskite geresnių
jų. gydytojų, kaip Lallemand’o, Ashuell’o, 
Risiborskio ir kitų, tai jie pasakys jums, kad 
lygiai, kai j) vyrus, taip ir moteris, kuomet 
tik jie subręsta, ėda ir graužia įvairios ligos 
ir ačiū tik tam, kad jie, verčiami gamtos, ne
vartoja ikivaliai lyties dalykų. (Tai tik hum- 
bugierių daktarų tokie išvedžiojimai. Spe- 
cijalistai lyties klausymuose, kaip tai prof. 
A. Forelis, Schoenenberger ir kiti, kurių te
oriją užgiria veik visas pasaulis, visai to ne
pripažįsta, kad normališkas 
ga’lodindamas lytiškų geidulių 
kiomis nors ligomis. — Red.).
mūsų vaikai turime daug nelaimių vien tik 
per tai, kad męs nežinom ir nesirūpinam pa
žinti atsakančiai savo kūną. Nemažai su
rasime jaunimo, kurie bėgdami nuo šeimy
niško gyvenimo, priešinasi gamtos valiai, 
traukdami Į paleistuvystes namus, užsiim
dami onanizmu (saužagyste) irt. t. Pasek
mės gi onanizmo yra žinomos: jos sunaiki
na sveikatą kūno ir dvasios, gauna džiovą, 
beprotystę ir linkę prie piktadarystės.

Ir merginos, visus viršminėtus dalykus 
permatydamos (onanizmu ir tam panašiai 
vaikinai daugiau užsiima ,tai jie geriau tu
rėti) permatyti. — Red.), rūpinasi apsivesti. 
Pagalinus, ir koks gi gyvenimas senmergės 
ir senbernio? Jie netinka nei prie jaunųjų, 
nei prie senųjų. Pavienių vaikinų ar mer
ginų gyvenimas, tai yra banguojančio]’ jū
roj valtelė. Jie neturi jokio tikslo gyveni
me. Apsivedimas gi — tai kompasas tai 
valtelei, kurią veda prie ateities tikslo.

Gal man pasakys, kodėl vaikinai netaip 
yra greiti prie apsivedimo, nes jie taipgi gy
vena tose pat aplinkybėse, kaip ir mer
ginos?

Vaikinai, tai yra šeimynos galva. Jie 
rūpinasi apie ateitį šiandieninio surėdymo. 
Jie mato, kad dievas iš dangaus neišmes do
lerio ,todėl ir susilaiko. Jie taipgi stengiasi 
išmokti kokį nors amatą, kad daugiau už
dirbus, o paskui atsakančiau užlaikius šei
myna. Merginos gi atkreipia daugiau aty- 
dą į tai, jog ištekėjusios gaus geresnį ekono
mišką aprūpinimą, negu viena gyvendama.

Athol, Mass. Mažoji Onytė.

Kanauninkas įsišnekėjo 
su tūlu ispanu iš Peru repu- 
blikos. Tai buvo nepapras
tas ispanas, kadangi jo tėvas 
buvo Peru republikos prezi
dentu. Ir ve ką teko išgirs
ti ponui kanauninkui.

“Pasirodo, kad nuo 
pat užkariavimo Peru 
ispanų kunigijos nieko 
nepadaryta vietinės 
liaudies apšvietimui 
(Seniai žinomas daik
tas. “L.” red.). Ispanų 
kunigija buvo suvis ne
tikus (Gerai pasakyta. 
“L.” red.). Tie kunigai 
nesimokino kalbos vie
tinių gyventojų... Ne- 
mokino liaudies nei 
skaityti, nei rašyti jų 
prigimtoje kalboje... 
Vienas iš buvusių prezi
dentų turėjęs teisę rai
tas įjoti į Limos kated-

Toliait turi mums dar rū
pėti, susekti — kokio oro esa
ma ant Marso, nes žinoma, 
kad tas dalykas irgi svarbus. 
Taigi Jei žemės ekvatoriaus 
skersių (diametrą) pažymė
sime 1, tada Marso skersius 
(diametras) busiąs 0,53. Ži
nome gi, kad pri t raukiama 
spėka kaskart mažėja tolu
moje. Taigi, jei Marsas tu
rėtų tiek-pat medžiagos 
kaip žemė ,tada pritraukia
ma jo spėka, skaičiais išreik
šta, ant jo viršaus butų 
1: (0,53x0,53) viso 3,55998 di
desnė, nekaip ji yra ant že
mės viršaus. Toliau žino
me, kad pritraukiamoji spė
ka. mainosi pagal medžiagos 
(masės) didumo. Kadangi 
.Marso medžiaga sudaro že
mės medžiagos vos 0,1078 
dalelę, dėlto pritraukiamoji 
<pėka ant jo viršaus neša 
3,55998^0,1078 viso 0,38376, 
i. y. tokią pritraukiamosios 
šėmės spėkos da 
netraukiamosios 
lamo priklauso ii 
lumas. 
ri būti 
kaip žemes 
turi būti ir 
tas, nors, regis, jis yra iš to
kių- pat daleli ii, kaip žemės 
oras sudėtas. Taigi, jei že
mes gyvūnai į tokį orą pa
kliūtu, jie labai greitai išgai
štu. Galėtu vis dėlto būti, 4 V Z
kad Marso oro skystumas 
leturi jau taip didelės reikš
mės, nes ir ant mūsų žemės 7 4
randame gyvūnų, gyvenan
čių neapsakomame oro slėgi
me: kaip štai juros gelmėse.

Kaip žinome, tų gyvūnų 
organizmas yra net augštą 
išsiplėtojimo laipsnį pasie
kęs. Ta.i gal ir skystame ore 
gali gyventi augštai išsiplė
toję organizmai. Ne! ne čia 
iro skvstumo svarba ir reik

šmė. Žinome, kad oras, it 
ipsiaustas, mūsų žemę ap
gobia ir ginto gina ja nuo or
dos maųmakomiĮ šalčių ir 
nuo smilės kaitros. Juo oras 
tirštesnis, tuo geriau jis gi
na, juo skystesnis — tuo 
prasčiau. Taigi skystas Mar- 
;o oras menkai gina Marso 
paviršiu nuo šalčiu. Kaitra 
ant Marso negali būti didelė 
ir negali kefikti gyvybei ple
nties, nes Marsas sukasi be
veik tokiu-pat greitumu apie 
savo ašį, kaip ir žemė. Bet 
?rčio

Tave dainius pamylėjo
Meilėms dangiškomis,
O tu jįjį tik prislėgei,
Ilgesio kančiomis —

Jis dainavo tau gražybes,
Bet tu tik tylėjai...
Rodė žvaižgdes ir mėnulį,
Bet tu nežiūrėjai...

Tik palikai jo krūtinėj
Meilės kibirkštėle,
Ir dainužę labai liūdną
Pas jįjį sukėlei.

Jis ir sapne tau dainuoja
Apie meilę tyrą;
Ir vaidenas, kad tu duodi
Jam auksinę lyrą.

Jis ištiesė rankas imti, 
Bet viskas pranyko...
Tik atmintyj jam tas sapnas
Amžinai paliko.

Kaz. J. Bi-skas

“Fain” katalikystė, ponas 
kanauninke, kada raiti pre
zidentai į bažnyčias joja! 
Gi Ispanijoj 
šlovingiausi) 
lies dvasiškiu

Čia męs pinai sutinkame 
su ponu kanauninku. Męs 
skirsimės sujiuom nuomonė
mis t" 1 da jisai pradės 

.3 klebonėlius ir 
ag Magdalenas.

(Pabaiga).
3) kad kamuolių paviršiai 

’yginasi vienas kitam, kaip 
.keršių (diametrų) ketvir- 
ainiai (kvadratai);

4) kad dviejų vienokios 
medžiagos kamuolių atvėsi
mas priguli nuo jų viršų di- 
lumo, — suprasime lengvai, 
u)dėl Marsas turėjo maž- 
laug 3 kartus greičiau už 
:emę atvėsti. Todėlei ir bus 
minis nesuprantama, kuo 
gali remties tie, kurie įvir
intu, kad Marsas esąs už že- 
nę karštesnis.

Liktų dar sakyti, kad 
Marse gal esama daugiau 
•adioaktyvių sudėtinių dalo
mi, negu žemėje. Juk žino- 
ip, kad radioaktyvės dale- 
ės gamina didelę šilumą. 
Tuomet galima butų spėti, 
ad iš tos priežasties Marsas 
sąs šiltesnis, bet ir tai sun

ku tvirtinti, nes kaskart 
langiau įsitikinama, kad or
doje medžiaga yra ne tik iš 
ienokių daleliu sudėtu, bet 

kad dagi tų daleliu visur vie- 
lodas procentas (nuošimtis) 
atitenkamas. Todėl ir šun
iu sau išaiškinti, kodėl Mar
ias butų daugiau radioakty- 
iii dalelių, radioaktyvės 
nedžiagos prisirinkęs, ne
kaip žemė. Kol nebus įvir
ai prirodyta, kad ant Mar- 
;o esama vandens, visas ši
as tvirtinirųas liks gryna 

fantazija.
Jeigu butų • susekta, kad 

uit Marso ištikrųjų esama 
/andens, tada noroms-neno- 
•oms busime prispirti pripa
žinti, kad Marsas esąs gero
kai šiltesnis už žemę. Tada 
itsidurtum ties nauju stebė
jau uždaviniu: kokiu būdu 
Vlarsas galėtų būti karštes
nis už žemę. Bet kol-kas ne
turime jękios teisės šitaip 
tvirtinti.

Esama žmonių, kurie tvir
tina, kad1 ant Marsh jau ka
nalai susekti. Bet didžiau
sieji pasaulio teleskopai 
parodo jau šiandien aiškiai, 
kad tai ne kanalai, ne brūkš
niai (linijos) matomi, o tik 
atskiri taškeliai. Taigi, kas 
tie taškeliai, dar nežinomą. 
Todėlei ir remties jais nega
lima, norint pripažinti, kad 
ant Marso esama vandens.

Kitoks dalykas, tai taškai 
tMiWm be-

ir Marso
dar viena
rios ant Marsu turi būti 
daug šalčiau, nekaip ant že
mės.

Lietuvos klerikalai suma
nė sudėti savo draugijoms 
100.000 rublių (šimtą tūks
tančių rublių). Jų pienas 
buvo tokis: 1000 žmonių su
mos po 100 rublių ir susida
rys 100 tūkstančių. Kas gi 
galėjo abejoti, kad nesiras 
1000 dievobaimingų žmo
nių? Sakome, kas gi galėjo 
abejoti. Gi vienų kunigėlių 
rasis Lietuvoj per 1000...

Na ir pradėjo kunigėliai 
rodyt savo duosnumą. Ir 
kaipgi nerodysią, jeigu šel
piama saviškės draugijos, 
kaip “Saulė”, “Žiburys”.

Aukos gausiai plaukė. Ki
ti aukavo net po 300 rublių.

Vyrai, pajudinkime že
mę! — šaukė juodieji patri- 
jotai. Bet... praėjo karštis, 
suslūgo dvasia, kiaurai užsi
darė kišeniai. Viso pro viso 
Lietuvos kunigai ir svietiški 
klerikalai sumetė tik 25 tūk
stančius.

Dievuliau! Gi tai vieno 
dvasiško tėvelio kapitalas, 
tik vieno. Vat, jeigu Magda- 
lenoms ar Daratoms būtų 
reikėję aukauti Tuomet ki
tas biznis.

Oi tik ir patrijotai, oi tik 
ir duosnumas tų patrijotų!

Kas gi daryt, pinigų nėra! 
Bet kaipgi užmiršti ta palai
minta Amerika? Negalima 
užmiršti.

Amerikiečiai, ar girdit? 
Kunigas Kemėšis liepia 
jums sumesti prie 25 
tūkstančių dar septynias de
šimts penkis tūkstančius... 
Ergo: kunigai sudėjo vieną 
dalį, o jūs krikščioniškos 
Amerikos avelės, sudėkite 
tris dalis. Ar girdit? Fabi
jonas Kemėšis liepia. O jo 
lūpomis ponas dievas kalba.

Vyrai, patuštinki t savo 
kišenius dėl dievo meilės. O 
Lietuvos kunigams lai liksis 
grašio gražiom Elenėlėm!

Tegyvuoja Domazo Maco- 
choliogika!

Čiru-Viru.

vandens. Bet šitaip tyir-1 budu negalima tvirtinti, ar 
esama ant Marso gyventojų, 
ar ne. Tvirtinti, kad esama, 
galėtų tik tuomet, kuomet 
turėtuhi prirodymų, o tų 
kol-kas trūksta.
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MIRĖ.

i

rius. Tuomet daugiau ir pa
vieniu galėtų gyvent. Šiuo 
laiku darbas nesunku gaut.

Geistina kad ir ateity to
kius vakarus rengtų.

Dzūkelis.

Providence, R. 1.
Šitos apielinkės lietuvius

Darbais

E. Arling ton, V t. Darbai 
šiuom laiku pas mus viduti
niškai eina. Iš kitur pribu
vusiam darbas sunku gauti.

bet tas lošimas turėtų būti 
sustabdytas, nes tai netikęs 
ir kenksmingas paprotys.

Ūkėsas.

džius ir skundžia susipratu
sius darbininkus. Tarpe lie
tuvi ų ir yra keletas tokių ju
desiu, kurie gatavi savo

Aukų lė- 
padengti surinkta 

A. Čekanauskas.

Mums praneša, kad LSS. 
117 kuopa gyvuoja ne tris 
metus, kaip “L.” buvo rašy
ta, bet 5 metus.

KORESPONDENCIJOS.

Iš Chicagos.
Nelaimingi tie mūsų pa- 

trijotėliai: per tiek laiko 
Chicagoj “darbavosi”, džio
vino savo makaules, o dabar 
visą darbą čiu-čius ant vuo- 
degos neša...

“Naujienoms” pasiro
džius, patrijotėliai visai nu
siminė. “Draugo” agentas 
p. Gr. Čiunas prašo socijali
stų, kad tik jį neužkabinėtų. 
Žmogelis verkia, kad “N”, 
pasigailėtų jo vaikučių. Kl. 
Jurgelionis su savo devizą 
“in medio tutissimis ibus” 
neturi kur prisiglausti: soci- 
jalistai nepriima (prašalino 
iš “Naujienų” bendrovės), o 
tautininkai jam darbo netu
ri (“J. L-vą” perdaug “pro- 
gresyviškai” redagavo, tai 
ir čia gavo sagtį. Dabar ku- 
nigužiui tą darbą žada pave
sti). O tikrasai “Draugo” 
redaktorius kun. K. žada 
Amerikos lietuvius su pre- 
lekcijoms apvažinėti. (Mat 
Chicagoj į jo prelekcijas nie
kas nepaiso). Gi kas link B. 
Alučio, tai jis tuotarpu mie
ga. “Kat.” ir “Liet.” leidė
jai renka parašus, kad pro
testuoti prieš saliunų užda
rymą. Ot jums ir visi patri- 
jotiški veikimai.

** *
Anarchistai buvo pradėję 

manyti savo laikraštuką at
gaivinti, bet dabar vėl nuti
lo. Girdėjau, kad nuo gegu
žio mėn. “anarchistas” p. J. 
Laukis ketina būti naujo lai- 
kračio redaktorium (turbūt 
busimo I. W. W. organo Bal- 
timorėje). All right, bet 
kaip bus su klesų kova, ku
rios p. Laukis nepripažįs
ta?...

♦*

Parapijų gyvenime nieke 
naujo: kunigėliai sako pa
mokslus, liepia pasninkaut, 
o tūli ir socijalistų neužmir
šta.

Diskusijose kuopieciams 
reikia atstovauti abi pusi, 
nes priešų nesimato. Tur
būt, jų nėra. Tas būtų labai 
smagu. Ant diskusijų taip
gi atsilanko drg. A. Baltru
šaitis, kuris daug ko naudin
go pamokina. Diskusijos 
bus rengiamos ir ant toliaus 
žėdna utarninka A. P. L. A.C v- /
svetainėje.

Taipgi susitvėrė teatrališ
ka kuopa iš 16 narių, kuri 
jau pradėjo mokinties teat
rą. čionais ir daugiausia 
LSS. 55 kuopa pasidarbavo. 
Kuopiečiai ten prisidėjo. Jie 
daugiausia ir vadovauja. 
Sykiu bus ir dainori’ų kuopa 
tveriama. Tik nežinia, ko
dėl daugelis mūsų jaunų vai
kinų nesitveria už to darbo, 
išskyrus kelintos. Vaikinų 
čia randasi gana daug. Tik 
gaila, kad jų didžiuma smu-, 
klėse laiką praleidžia. Ar 
nebūtų laikas tą didelį ir ki
tus netikusius papročius pa
mesti?

Su merginomis dar blo
giau. Mėgink kokią pakal
binti prie kuopelės, tai tuoj 
gausi atsakymą: “man ga
vėnia, aš nemoku, man ne
reikia...”

Todėl ir į teatrališką kuo
ją negavom nei vienos vieti
nės merginos. Mūsų mergi
noms būtų lyg ir negražu 
taip apsileisti. Dėl mokslo, 
veikimo ir dailės nėra gavė
nios. Mokyties visados rei
kia.

Todėl kviečiu jaunuomenę 
n radot naują gyvenimą. 
Kviečiu pradėt rišties į kuo
peles ir prisidėt prie jau 
-'sančių. Laikas pamesti 
tuos netikusius papročius. 
Bus labai smagu, kai galėsi
me pranešti linksmų žinių iš 
Pittsburgo jaunuomenės gy
venimo.

Mūsų mieste 1 d. kovo už
darė visus kliubus, kaip lie
tuvių ,taip ir kitataučių. Ne
žinia, ar susilauks kliubai 
rudžio ąr ne? Vieni iš tos 
priežasties linksmi, kiti ne.

Jaunas Vaikas.

Tai kokių esama sa- 
liunininkų!

Chicago, III. Angliški lai
kraščiai praneša apie mergi
ną (lietuvę) C. Pliakiškiutę, 
katra tarnavusi pas lietuviš
ką saliuninka — P. Butku, 
2225 So. Leavitt St., (West 
side). Minėta mergaitė, bu
vusi varu verčiama vesti ne
gražų gyvenimą su tais vy
rais, katrie daugiaus prage
ria jo (Butkaus) saliune. 
Bet mergina, nors ir jauna, 
vos 17 metų amžiaus, tečiaus 
turėjo drąsos pasipriešinti 
šitokiam Butkaus norui. 
Butkus, išgirdęs tokį griežtą 
atsisakymą merginos klau
syti jo—norėjo po prievarta 
merginą priversti eiti su tuo 
vyru dėl gyvuliškų reikalų, 
katras daugiaus tą vakarą 
pas Butkų buvo pragėręs. 
Bet mergina,matydama, kad 
ji geru negalės nuo tų žvėrių 
išsisukti , ture jo išbėgti.

Butkus, užpykęs, ką kitą 
darys, ant rytojaus merginą 
suareštavo, buk ji pas jį ap
sivogusi — pavogusi auksinį 
laikrodėlį ir 20 dol. pinigais. 
Ant teismo merginą išteisi
no; pasirodė, kad ji, nebuvo 
apsivogusi, bet Butkus tą

patiko, nes J. P. labai aiškiai 
ir suprantamoj formoj išdė
stė, kodėl šiandien tiek žmo
nių yra be darbo.

Pabaigus kalbų, suūžė del
nų plojimas. Pirmininkas 
paprašė publikos, • kad už
duotų klausimus. Visi tylė
jo. Tuomet J. PerkūnasTuomet J. Perkūnas 
pats pradėjo klausti, ar ne
turi kas kokių nužiūrėjimų 
ant socijalistų. O čia, kaip 
tyčia, sėdėjo mūsų tautiečių 
generoliukai Vitaitis ir Jur- 
geliunas, kuriuodu visuomet 
stengėsi įkąs t socijalistus. 
Bet čia mūsų karžygiai no
sis į grindis įsmeigė.

Pirmininkas ir vėl kviečia 
atsiliepti. Tuomet atsistoja 
Klemka ir stačiai pasako: 
“čia randasi kalbėtojas, ku
ris socij’alizmą vadina svajo
ne. Kodėl dabar jisai tyli, 
suglaudęs ausis?” O tas 
kalbėtojas (Vitaitis) dar la
biau nulenkė galvą žemyn.

Tada pakilo Jurgeliunas ir 
užklausė: “Kokiu būdu Ta
mošius vedžioja Labd. Drau
giją už nosies?” Perkūnui 
atsakius, tuojaus suūžė di
džiausias delnais plojimas. 
Jurgeliunas jau nestojo dau
giau nuo sėdynės, o antras 
jo sėbras drožė laukan. Oi 
jūs nykštiniai didvynukai! 
Daugiau tokių prakalbų, tai 
tautiečiai sulys į ožio ragą.

M. P-cius.

Baltimoriečiai ir Philadel- 
phiečiai taip-pat neatsisaky
tų nuo pagelbos.

Organizavimas W. Virgi
nijos — lai bus pastatytas 
pirmu punktu mūsų socijali- 
stiškos agitacijos dienos 
tvarkoje. 1 Laisvietis.

Kewanee, UI. Darbai pas 
mus nuo 23 d. vasario pradė
jo daug geriau eiti, kaip 
faundrėse, taip ir mašinša- 
pėse. Pradėjo dirbti visas 
dienas, o Nipalšapėj ir nak
timis daug žmonių jau dir
ba. V. Petraitis.

Donora ir apielinkėjc. Pas 
mus darbai vielų dirbtuvėse 
poKalėdų šiek-tiek pagerėjo. 
Jau priėmė daugumą darbi
ninkų, kurie pirmiaus buvo 
pavaryti. Šiuom tarpu jau 
dirbama penkios dienos sa
vaitėje. Apie darbo sąlygas 
nėra ką jau daug ir kalbėti. 
Už mažiausią nepatikimą 
užveizdai ar pra^kaltimą 
gali gauti išmesti už vartų. 
Labiausia persekioja tuos, 
kurie truputį yra susipratę. 
Tokių baisiai neapkenčiama, 
ir už mažmožį prašalinama.

Yra labai daug šnipelių,

palaidotas kovo 16 d. Phila- 
delphijos Chelton Hill kre- 
matorijoj, nes tokia buvo jos 
valia.

Berukštienė buvo viena iš 
pavyzdingiausių vietinių 
moterų. Priklausė prie LSS. 
ir SLA. Skaitė veik visur 
jirmeiviškus laikraščius. Su 
tisais kogražiausia sugyve
no. Buvo daug gėlių pada
binti paskutinę kelionę. Vai
niką nupirko vietinė LSS. 
'cuopa, lenkai socijalistai, 
nabašninkės žmogus ir Eas- 
toniečiai socijalistai. Ant 
stoties susirinkę muzikantai 
sugriežė laidotuvių maršą.

Žiaurus gyvenimas išplė
šė iš mūsų tarpo draugę Be- 
rukštienę dar pačioj jaunys
tėj. f ,

Lai bus jai ■- lengva amži- 
nastis.

Jos buvęs draugas.
Mirus draugei Adelei Be- 

rukštienei, Kaštono socijali
stai, susi rinkę, tuoj sumetė 
virš $10.00 ir už tuos pinigus 
nadarė 2 gražius vainikus su 
parašu “Nuo Lietuvių Soci-

Tegul bus amžina atmin
tis Adelei, kuri ilgus metus 
kankinosi džiova. Numirė 
>u tikra vilčia dauginus ne
keli, dėlto geidė būt sude
ginta. Jos noras išpildyta.

džiusi jo, Butkaus, noro t.y. 
nedariusi savo paleistuvavi
mu jam (Butkui) bizniaus. 
Dartės merginos advoka
tas apskundė Butkų už jos 
neteisingą areštavimą. Vė
liaus bus ir daugiaus skundų 
išnešta prieš Butkų.

Taipgi tą. dalyką tyrinėti 
paėmė “Illinois White Slave 
Commision”. Kaip tas vis
kas užsibaigs, vėliaus pasi
stengsiu pranešti plačiau.

Nemunas.

Springfield, Ill. 15 d. ko- 
ov LSS. 29 kp. buvo paren
gus prakalbas su pamargini- 
mais. Kalbėjo drg. T .Dun
dulis. Publika užsiganėdino 
prakalba. Klausytojų buvo 
į 300 abiejų lyčių, 
šoms 
$5.50.

*. * *
Teatruose, baliuose ir pra

kalbose vadovauja socijalis- 
tai, ypač dabartiniu laiku. 
Grigaitis jau pradėjo pra
kalbas sakyti, ir žomnėsjo 
klausosi. “Naujienos” spar
čiai platinasi, matyt turės 
pasisekimą.

Iš unijų galima paminėti 
kriaučių uniją, į kurią pri
klauso daug lietuvių. Kuni
gėliai atkalbinėja, bet ką tu 
čia padarysi: gyvenimas ei
na savo keliu.*

* *
“Galvočiaus” “daktaras” 

turbūt jau vėl į Chicago su
grįžo, bet operacijų da neda
ro, nes dabar blakių nėra... 
Visas “G.” štabas dabar kei
kia socijalistus, nes jie, mat, 
drįsta “mokslo” vyrus kriti
kuoti ir apgavikų biznį ga- 
dyti. Girdėjau, kad visa 

' “Galvočiaus” “spaustuvė” ir 
redakcija ketina antru kar
tu pradėti kelionę apie žemę. 
Pirmutinė stancija būsianti 
Bostone. Dieve padėk! 
Mat jau laikas “Galv.” su
stabdyti. Jau du numeriai 
išėjo — jai da du išeis, tai 
bus sumušti visi pirmutiniai 

, rekordai.
*, * *

Neperseniai buvo suma
nyta prie 81 kp. LSS. sutver
ti “Lavinimosi Ratelį”, bet 
sumanymas tapo atmestas. 
Vienok iniciatoriai tikisi tą 
klausimą iš naujo pakelti. 
Pritarėjų randasi, tik reikia 
dirbti, o nauda iš to visgi 
šiokia-tokia butų.

Nunquam.

Worcester, Mass.
Kovo 15 d. atsibuvo antra 

paskaita 40 kp. LSS. temoje 
“Socij'alizmas ir krikščiony
bė”. Paskaitą parašė Her
man-Purvis. Skaitė drg. S. 
Bakanauskas. Publikos bu
vo nedaug. Paskaita visiems 
patiko, ką reiškė gausus del

bs plojimas.

Hartford, Conn.
Ant 28 d. kovo rengiama 

perstatymas “Geriau vėliau, 
negu niekad”. Prie tam bus 
dar įvairių pamarginimų. 
Rengia L. D. Ratelis. Tai 
bus pirmas veikalas šio rate
lio.

Mūsų ratelis kas mėnesis 
ketina šį bei tą parengti, kad 
patraukus jaunuomenę prie 
gražesnių pasilinksminimų.

Hartfordo jaunimas labai 
mėgsta lošti kortomis. Tai 
yra labai netikęs paprotys, 
lieto už lošimą iš pinigų bau-

Montello, Mass. 15 d. ko
vo 17 kuopai LSS. kalbėjo 
drg. A. Baranauskas. Kal
ba publikai patiko. Ypatin
gai sujudino publiką pasku
tinėj kalboj, kada pradėjo 
nurodinėt darbininku var
gus. Kalbėtojui atsisveiki
nant buvo gausus delnų plo
jimas. Aukų surinkta $17.50. 
Publikos buvo daug, net sta
ti turėjo stovėt.

Po pabaigai maršruto 
LSS. 17 kuopa žada užkvies
ti draugą A. B. bent ant sa
vaitės pasiviešėti.

brolį kiekvienoje valandoje 
paskandyti. Yra net geni 
katalikų, kurie užsiima šni
pinėjimu.

Čia yra ir keletas anglių 
kasyklų, kurios šiuom kartu 
pradėjo povaliai dirbti, tik 3 
ar 4 dienas savaitėje. Todė- 
lei po Donorą bedarbių irgi 
netrūksta. Patarčiau savo 
viengenčiams nevažiuot čia 
darbo jieškoti, nes dirbtuvė
se sunku gauti, o mainos dir
ba mažai. Tiek šiuo kartu 
apie darbus Donora, Pa.

Kitą kartą pabriežšių ir 
daugiau. Tėvynainis.

Maryville, Ill. 16 d. kovo 
oalaidojom drg. Juozapą Sa
baliauską. Paliko moterį ir 
keturis vaikelius. Priežas
tis mirties — nusinuodijo 
patašių ir per 30 valandų mi
rė baisiose kančiose. Velio
nis buvo laisvų pažiūrų ir 
priklausė prie LSS. 106 kp. 
Tai buvo pavyzdingas drau
gas. Sakoma, nusižudęs dėl 
nesutikimų su žmona.

Palaidotas ant public ka
pinių. Labdarys.

kėjusių dzūkų padange. O 
jau kaip žinoma, tai maža 
dalis sulenkėjusių dzūkų yra 
apsišvietę. Didžiausias jų 
užsiėmimas tai bažnyčia, sa- 
liunas ir dirbtuvė. O jau 
apie jaunuomenę tai nieko 
negirdėti, kad kuris nors 
skaitytų laikraštį, ar tam 
panašiai. Yra čia lenkų so
cijalistų kuopa (tiktai ne 
dzūkų), kuri, kaip man teko 
patirti, pusėtinai gyvuoja. 
Taip-pat yra ir lietuvių soci
jalistų .197 kuopa, bet apie ją 
absoliutiškai nieko negirdė
ti., Buvau rašęs kuopos raš
tininkui laišką, kad duotų ži
noti, kur ir kada atsibūna 
kuopos susirinkimai; jau 
veik visas mėnuo, o atsaky
mo dar negavau.

Girdėtis, kad lietuviškos 
avys nenori duotis savo vil
nelių lenkiškam kirpikui 
kirpti su tuo tikslu perka 
“savo” “locną” avinyčią, kur 
lietuviškas kirpikas turės 
“džiabą”.

M. B. Vasiliauskas.
Nuo red. Kiek mums ži

noma, tai Providence vistik 
yra gerokas būrelis susipra
tusių, pažangių lietuvių. 
Veikiausia, korespondentui 
neteko su jais susipažint.

fundzino pora moscikų ir ii-1 
viro žino, kad N aj orkas,—tai 
labai dzidelis miestas, o A- 
merika—tai labai dzidelė 
kontrė ir pasakė, kad aš sa-( 
vo pačių vargiai galėsiu su- 
rasc. Ot, sako jis man, jei
gu tu, Ridzike, kytras žmo
gus, tai užsidėk savo locnų 
gazietų. In tų gazietų įdek 
savo pačios pikčerį ir para
šyk apie jos pabėgimų nez- 
mierniai dzidely istorijų, pa
skui užpirk mišias prie ne
perstojančius pamacies pa
nelės švenčiausios, tai tuoj
čias tavo pačių žmonės su
ras.

Šitokia rodą tai man, bro
lučiai, krito ciesiog Širdzin. 
Dar tų pacį vakarų aš aidyš 
namo, kiek cik sylos nesą. 
Kap cik parvažiavau namo, 
tuojčias susišaukiau savo 
tavorykščius.: Jonų škaplie- 
raicį, Juozų Biznieraicį,Rau- 
hi šnapsaicį, Jurų Krepsaicį, 
Krisiu Oisteraicį ir kunigų 
Vėželiūnų. Parnešiau išsi
nėrė, užsikūse ir pradėjom 
rodavycis. Seiki as po seik
iu, žodzis po žodžio—ir ga
tava. Oisteraicis įneša, kad 
gazietos vardas būtų “Oiste- 
ris” ir kad Krepsaicis būtų 
jos daraktorium. Tuoj ja- 
gamascis Vėželiūnas daro 
pataisymų, kad vėžys yra 
dzi dėsni s ir gardesnis už ois- 
terį. taigi ir gazietos vardas 
turi būc “Vėžys”, o Juras 
Ridzikas jos daraktorium. 
Bet kur tu! Oisteraicis ant 
>avo ir gana. Sako, gazie
tos vardas turi būc “Oiste- 
ris ” ir ciek. Bet kici mano 
tavorykščiai nusigriebė bu
telius už kaklų ir davai skai- 
cyc dancis Oisteraiciui ir 
Krepsaiciui. Tuojčias abu
du liko nuskinci, kap kopūs
tai, ir mani vienbalsiai išvo- 
tavojo “Vėžio” darakto
rium.

Tai, matot, brolučiai, ko
kiu slauniu žmogum palikau. 
Dartės, tai ir pačių surasiu 
ii’ jagamascį nuo cicilistų 
apginsiu.

Jūsų viernas
Juras Ridzikas

RIDZIKAS—GAZIETOS 
“DARAKTORIUS”.

Žmonių priežodzis sako: 
dzirbk, žmogau, tai ir dzie- 
vas tau padės. Ir ciesa, bro
lučiai, dzievaži ciesa. Kolei 
aš nedzirbau,su jagamasceis 
ir učionais žmonėm zm i- 
mascies neturėjau ,tai nie
kas apie mani nei kukc. Bet

Worcester, Mass. Ameri
can Steel Wire Co dirbtuvė
se, kur tūkstančiai darbinin
kų dirba, darbai jau nuo pat 
rudenio sumažėjo. Ir dabar 
darbai ne tik ką nesigerina, 
bet dar eina blogyn. Kitose 
išdirbystėse darbai eina kiek 
geriau. Liaudies Vergė.

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,
Glasgow ILL. Bumbank-Hamilton, 

Scotland.
(20—24).

Kur mus laukia ru
giapjūte? 

Organizuokime W.Virginia!
Oi plačiai, plačiai išsisklai

dę mūsų broliai po šią šalį. 
Visur jų yra ir visur jie, 
kaip tos žuvįs vandens, trok
šta mokslo-šviesybės. Tik 
nėra kas, jiems pagelbos ran
ką ištiestų, kas pamokintų.

Socijalistiškas laikraštis, 
tasai guvus ir darbštus žin- 
nešys, pirmas praretina mi
glas ir nurodo kelią. Bet be 
laikraščio reikia dar ir agi
tacijos gyvu žodžiu. O kiek 
tai vietų, kokia daugybė vie
tų, kur mūsų broliai dar
bininkai nėra girdėję drą
saus, teisingo žodžio.

Nueikim į W. Virginijos 
klampynę, į tą Amerikos Si
birą. Tiktai Thomas’e yra 
soc. kuopelė ir kooperacija. 
Dar ir ten reikia daug-daug 
agitacijos.

Century yra suvirs 100 lie
tuvių. Ten galima būt su
tveri kuopa. Ten yra jau 
kuopelė skaitančių ir svars
čių žmonių.

Iš Minden į “Laisvę” rašo
ma ve kas: “čia lietuvių yra 
apie du šimtu. Iš draugijų 
tėra tik SLA. 14 kuopa, o 
daugaiu nieko. Dabar jau 
ketinama sutveri LSS.' kuo
pelė. 15 d. kovo keli drau
gai, susiėję, nutarėme dar
buoties, kiek galint, tarpe 
vietinių brolių. Męs pasiun
tėme laišką į “Kovą”, kad 
pasiųstų informacijas. Męs 
norime darbuoties ir ant po
litiškos dirvos, agituojant, 
kad žmonės imtųsi5 pilietiš
kas popieras”. 1

Yra lietuvių Surf, Martyn- 
sburg ir kitur. i.

JKad tai Thomas, Mindėno 
ir Century drauge i susižino
tų tarpe savęs. Tuomet, šu-

ir cicilistųs karanyc, tai ne 
cik kunigai ir saliunininkai 
predejo man fundzyc, bet 
jau ir gazietos ėmė mani šlo- 
vyc. Anųdzien, kap cik li
kau išvotuotas gazietos “da
raktorium”, tai man jaga- 
mascis prirodzino apsiznai- 
myc net ponui Gabriui. Jei
gu jūs, broliciai, netingit 
klausyc, tai aš jumiem nū
nai paporysiu apie mūs ga
zietos “Vėžio” radzynas.

Papielčiuj išrunijo iš na
mų mano pači su vienu bur- 
dzingierium. Aš tuojčias 
sumisliau pajieškoc per ga- 
zietas. Risčių nubėgau į ci- 
cilistų darakcijų ir sakau: 
daraktoriau, graitai indčk 
in savo gazietų pajieškojimu 
mano pačios. Jis tik išvertė 
akis, pažiūrėjo in mani ir sa
ko: argi gali razumna mote
riškė su tokiais pusdurniais 
gyvenc ?

Dovanok tu, pondziau, 
sunku griekų, bet jau ir pac

Dolerių auginimas
Įsodink $10.00, užaugs $100.00 

trumpa laika pradėjo būdavot 2 
žinisku fabriku už $39.000.000. 
>utilps virš 22.000 darbininku, 
bar laikas pirkti lotai arti tų d’delių 
fabrikų, kol da nepabrango; 
prekės po $100.00 ir augŠčiau.
reikia Įmokėti tik $25.00, o likifcius 
ant mėne . inio išmokesčio po $5.00. 
Laikraščiuos buvo rašyta, kad pradės 
būdavot trečia fabrikų tuojaus. Gąry,‘ 
Indiana, darbai eina pusėtinai. Dėl 
platesnių žinių kreipkitės ant Šio ant
rašo :

CH AS ZEKAS &. CO., 
Room 214. 186 N. La Salle St. 

Chicago, III.
(20—28).

So. Shaftsbury, V t. Čia 
randasi viena nedidelė bru- 
šių dirbtuvė. Darbai lengvi. 
Mažiausia mokestis vyrui 
$1.50 per dieną. Moterims 
$1.25 per dieną. Du lietu
viai pavieniai gyvena šiame 
miestely. Būtų gerai, kad 
čia apsigyventų lietuvis, ku-. Charleroi, Pa.

Čia šv. Juozapo dr-ja turė
jo seną, nereikalingą čarterj. 
Keli žmoneliai paėmė tą čar- 
terį, nusisamdę sau skiepą, 
parsigabeno gėrymėlio ir 
praminė savo užeigą kliubu. 
Biznis ėjo gerai ir tamsūnė- 
liai manė, kad tai tikras čar- 
teris. Vėliaus Juozukai su
sipyko ir pranešė apie kliu- 
bą policijai. Tuojaus pribu
vo poliemonai ir nugabeno 
vyrų būrį pas miesto galvą, 
kur buvo skaudžiai nubaus
ti. ; Tai buvo pernai.

() štai dabar 15 d. kovo 
minėtam kliube ištiko karė 
(ar tai jį neuždarė? Red.). 
Išdaužė net langus, sumušė 
kėdės, stalus, susiskaldę gal
vas.

Moterėlės prašo dievo, kad 
kaip norints tą tamsybės ur
vą panaikinus, nes ten vyrai 
prageria paskutinius centus.

Vis tai daro tie, kurie bi
josi laikraščių. Gėda taip 
elgties, vyrai! Ir jūs, vaiki
nai, neikite į minėtą smuklę.

J. Kasiulis.

iki Pir-

Iš Pittsburgo padanges.
Nors kartą bus linksma 

pranešti apie LSS. 55 kuopą, 
kuri ilgus laikus nieko ne
veikė, išėmus savo mėnesi
nių susirinkimų.

Tik šiomis dienomis suju
do darbuoties. Penkis vaka
rus jau buvo diskusijos ir 
vien^ vakarą paskaita. Į di
skusijas žmonių lankėsi gra-

Rockford, III.
Kovo 14, Socijalistų Par

tijos Lietuvių Jaunimo Ra
telis turėjo draugišką vaka
rą. Jaunimo susirinko virš 
50. Visi labai puikiai užsi
laikė, žaidė visokius žaislus. 
Laike vakarienės buvo dai
nuojama solo ir deklamaci
jos ;po vakarienei taię-pat

Prakalbos. .
Kaip So. Bostono Jurgeliu

nas likosi į ožio ragą 
suvarytas?

17 d. kovo LSS 60 kuopa 
parengė prakalbas Liet, sve-

Benington, VI. Čia ran
dasi 6 dirbtuvės: adatinė, 
kalnierinė, mylinė, dvi mar
škini nes ir 1 faundrė. Da
bar baigia statyt naują dirb
tuvę faundrę, kurioj 300— 
400 žmonių dirbs. Nė vienos 
liet, šeimynos čia nėra. Yra 
tiktai keli pavieniai. Bedar
bių šiuo laiku nėra. Gal ir 
darbas nesunku būtų gauti, 
apie tą tikrai nežinau. Ne- 
poilgio apie tai plačiau suži
nosiu ir “Laisves” skaityto
jams pranešiu.

M. Anikštietis.

Providence, R. I. Darbai 
pas mus blogai eina, išski
riant “Revere Rubber Co.”, 
kur žmonių susirenka kokie 
du šimtai, kad parduoti savo 
spėkas darbdaviui.

bekų čia tų bedzlevių loskos 
prašyc, aisiu, sakau, pac 
jieškoc. Tuojčias susikrau- 
linau visas savo zomaistry- 
las in kūpa rūkų ir paidiš in 
Naujorkų. Cielas'dzvi dzie-

So. Bethlehem, Pa. Kovo 
13 d. mirė .Adelė /Berukštie
nė. Mirė nuo džipvos, su ku- 

______________iria kowft daugiaus trijų 
si tarus, galima buttį plnčiau įmetu. Paliko dideliam nu- 
da^uotie^ ur> pt_____________________________ mažas

......... ... ^ tapo

miestų. Jau predėjo sukeis 
galvoj visi mano gluzdai. 
Cik tai in treciu dzienų daė- 
jau ilgu dzidelį tiltų, daug 
dzidesnį, negu krajuj Kros
nos tiltas. Visų adzynų 
maršavau per tų ciltų, burna 
mano išdžiūvo, kap nuo 
dzvylikos silkių galvų. lie
jau in galiūnų biskucį pasi- 
drūcyc. Klausau, saliunčikas 
šneka lietuviškai. AŠ tam 
saliunčikui išporinau visas 
savo nuopascis. Jis man ūž*

Neužmirškite savo 
vaikučių.

Mes tik ką aplaikėme iš Vilniaus 
puikią vaikams knygele V. Putvinskio 
“Nežudyk”.

Vienaveiksmis dramos vaizdelis, 
skiriamas vaikams.

Nupirkite tą knygelę vaikučiams 
pasiskaityt. Lai keli iš jų, susidėję, 
sulos teatrėlĮ.

Koks tai bus džiaugsmas dideliems.
Kaina tik 10c. Kreipkitės Į “Lai

sves” Redakciją. 183 Roebling St., 
Brooklyn, N. Y.

\R NORI ŽINOTI. KVR 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 mirt in 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 nupiepia visas baisenybes, 
kokias kaliniai perkcnČia pakliuvę į 
Šlisselburgo Bastiliją ir ką jie rašo 
savo giminėms, kuomet juos veda kąr* 
ti, nes ten surinkta pasmerktąją mir- 
tin laiškai.

Knyga turi 74 puslapius ir kainuoju 
tik 20 centų. .Lias

Pinigai galima siųsti ir



Montello Lietuviams

bet taip-pat labai gražiai, kaip

Tik 1 doleris!
♦

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

Arba pas vietos agentų.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

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

Naujausios mados
GRAMAFONAI

VICTOR MASZINO5
Negausit geresnes progos, kaip dabar atiduodu 
$15 vertes mašiną atiduodu tik už $13

VIETINES ŽINIOS.
<
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KLAUSYK

Valdžios žmonės suskaitė, 
kad New Yorke esama 96,- 
000 bedarbių. Jie sako, tai 
esą nedaug... Galėtų, girdi, 
būti ir daugiau.

Ar tai jiem rūpi bedar
biai?

Dar kartą primenam, kad 
kad utarninke, 24 d. kovo, 
bus kriaučių unijos skyrių 
parengtos prakalbos. Kal
bės Augūnas, Prūseika ir 
kiti.

Pradžia 7:30 vai. vak. At
sibus tautiškame name.

29 d. kovo V. Paukštys 
skaitys prelekciją 20 kuopai 
LSS. apie “Provokatorius ir 
jų darbus”.

Pradžia 2 vai. po pietų. 
Atsibus W. M. Shedlowo sve
tainėje.

Ant 29 d. kovo D.L.K. Al- 
girdžio dr-ja iš Jersey City, 
N. J. rengia prakalbas .

Kalbės L. Prūseika. 
Smulkmenos plakatuose.

Utarninke, 24 kovo atsi
bus teismas Tannenbaumo, 
to paties, kuris vadovavo be
darbiais, kuomet jie įsiveržė 
šv. Alfonso bažnyčion.

Tiedu industrialistu, kurie 
areštuoti už kėlimą betvar
kės laike socijalistų (žiūrėk 
žinią ant pirmo “Laisvės” 
puslapio) mitingo Cooper 
Union, sulaikyti po kauciją 
$2,000 kiekvienas.

buvo
name

S.L.A. kuopa 22 d. 
parengusi tautiškame 
margą vakarėlį.

V. K. Račkauskas 
paskaitą apie organizacijas.

Buvo rodomi krutanti pa
veikslai. Pavyko nekaip,ka
dangi rodytojas nemokėjo 
savo amato.

Buvo deklamacijų, o vė
liau šokių. Viskas pavyko 
vidutiniškai. Publikos taip 
pat buvo vidutiniai.

Primename, jog pėtny- 
čioj, 27 d. kovo, 7:30 vai. vak. 
tautiškame name bus di
džiausios diskusijos unijų 

—klausime. Prūseika gins A. 
F. of L. poziciją, Parulis gi 
L W. W. poziciją.

Netik unijistai, bet ir šiaip 
jau plačioji visuomenė 
tuo klausimu įdomauti.

Taigi, neužmirškite 
lankyti.

Šioj seredoj sueina trįs 
metai nuo baisios ugnelės 
Triangle dirbtuvėje, kame 
žuvo 147 merginos.

Miestavas gaisrų komisi- 
jonierius Adamson išsiunti
nėjo laiškus visiems New 
Yorko kunigams, kuriuos 
prašė perskaityt parapijo
nams. Komisijonierius sa
ko, kad ta baisi lekcija ne 
veltui praėjusi ir miesto val
džia įvedus daug pagerini
mų ir reformų, kad apsisau
gojus nuo gaisrų.

Sveikatos departmento 
laikraštis praneša apie to 
departmento veikimą reika
le užtikrinimo suvartoto- 
jams tyro maisto.

Laike paskutinių dviejų 
mėnesių departmento žmo
nės padarė 20,000 revizijų į- 
vairiose krautuvėse ir šiaip 
jau pardavinyčiose. Veik 
pusėje tų krautuvių buvo 
parduodama negeras mais
tas. Daugelis pardavėjų bu
vo patraukta atsakomybėn 
daugelis pardavimo vietų vi
siškai uždaryta.

Pirkėjai, tėmykit, ar gerą 
maistą perkate.

Vagįs, kad išdildinus pėd
sakas savo nusidėjimo, pa
degė didelį namą ant Colum
bus gatvės.

32 familijų nariai vos spė
jo išsigelbėt nakties drabu
žiuose. Keli gaisrininkai su
žeisti.

Bostoniečių Atydai.
29 kovo, 2 vai. po pietų, 

162 Bostono kuopos atsibus 
mitingas svetanėj 112 Salem 
St., Boston. Meldžiu visų 
narių atsilankyti, nes bus 
svarstoma daug svarbių rei
kalų ir rinkimai rajono vir
šininkų.

Sekr. E. Stupelis.

LAISVE

LIETUVIAI i

KREIPKITĖS PAS SAVA JI i
Guodojami Tautiečiai:--Turiu už garbę pranešti vi

siems Lietuviams iš New Yorko ir apielinkiniy mieste
liu ir visu Suvienytu Valstijų, jog męs atidarėm pirmu

tinį New Yorke

VIEŠBUTĮ arba HOTEL!
gj.

■'s

kuris buvo pageidaujamas dėl keleiviu per ilgus ir senus 
laikus, todėl lietuviams būtinai buvo reikalingas. Daug 
turėjo pakelti vargo ir būti nuskriaustais nuo svetim
taučiu dėl to, kad nebuvo Lietuvių Prieglaudos Na
mo New Yorke dėl pakeleiviu.

Męs, matydami, kad būtinai yra reikalingas tas Prieglaudos Namas New 
Yorke dėl keliauninku lietuviu, įsteigėm tą Prieglaudus Namą, kuris randasi 
498 Washington Street, Kampas Spring Street, New York, N. Y.

1111
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Viešbutis-Motelis.

Brangus keliauninkai, vietiniai ir aplinkinių miestelių, kurie manote keliauti į 
Lietuvą, seną tėvynę, nepamirškite atsilankyti į musų viršminėtą viešbutį, o 
gausite sąžiniškus patarimus kiekvienas ir busite užganėdinti musų patarnavimu.

Taipgi užlaikėm Rudžio ir Baltakes, seniausius Vynus ir Havanos ci
garus. Mūsų viešbuty.]’ galima gauti valgyti, gert, nakvynę ir baltakės įsi- 
traukt. Parandavojam kambarius ant vienos nakties, ant savaitės ir ant mėne
sio, t. y. kaip kas reikalauja.

wvx

Prie progos dar norėčiau 
minti savo tautiečiams, kad 
bartiniam laike laivakorčių 
nos likosi labai nupigintos. 
New Yorko į Vokietiją ir iš 
kietijos lygi NewYork City 
Rotterdam, Antwerp, Bremen

pri
eta

kai -
Iš

Vo- 
ant

ir Hamburg j čionai ar ten tik 
$22.00 per didmarį. Iš New
Yorko j Libavą $24.00, iš Li= 
bavos j New Yorką $27.00.

Taigi, meldžiu nepraleist tai^geros progos, kurie mislinat parsikviesti sa
vo mylimus svetelius iš Lietuvos, senos tėvynes, turit veikiai naudotis iš to. 
Dar pranešu savo koštumieriams ir visiems lietuviams, kad męs perkėlėm savo 
ofisą nuo 558 Broome St. ant 498 Washington St., cor. Spring St., New York.

Malonėkite su savo reikalais kreiptis į mūsų ofisą. Užkviečiam visus, kaip 
senus taip ir jaunus, o pamatysite, kad męs kalbame gryną teisybę.

Su augšta pagarba

G. J. BARTASZIUS ir J. WASILIAUCKAS & CO
TO UIE3TUJVIS AG H INTAS

ĮS 498 Washington Street, 261 W. Broadway,
I NEW YORK, N. Y. SO. BOSTON, MASS

820 Bank Street, Waterbury, Conn.

“ Rankpelnį”?
Jeigu ne, tai tuojaus išsirašyk. 

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

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

Išsirašydanr ; “Rankpelnį” Tu, 
Skaitytojau, iksi du naudingu dal
bų; turėsi sm rų 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.,
BELSIU LL, SCOTLAND.

Mėnesinis juokų bei satyros laikraš
tis pašvęstas kunigų ir kapitalistų 
kratymui.
“ŠAKĖS” KAINA 1 DOL. METAMS. 
“ŠAKĖS” PAVIENIS NUMERIS 10c.

Kas prisius 10 centų tik tas gaus 1 
egzempliorių “Šakės” ant pažiūrėjimo.

Adresas:
“ŠAKĖ”,

1607 N. Ashland Ave., Chicago, Ill.

Reikalingas kriaučius.
Reikalingas kriaučius, kuris gali 

dirbti kostumerišką darbų.
Darbas ant visados. Meldžiu grei

tai atsišaukti šiuo adresu:
P. Urbonas,

Gilberton, Pa.
(21—22)

Važiuokit į Lietuvą
WHITE STAR LINIJA

Tiesiog iš Bostono už pigiausių kainų ir 
didžiausiais laivais, ant kurių yra ge- 
riausis patarnavimas. Laivai išplaukia 
reguliariškai iš Cbarlestown’o. (dalis 
Bostono). A tsik vieskite savo giminesir 
draugus iš senos tėvynės ir išpirkite lai
vakortes ant White Star Linijos, Dėl

turas:
Kompanijos ofisas, 84 State St., Boston 
(1. Bartaszius, 261 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 agentus 
Suvienytose Valstijose arba Kanadoje.

o ♦ ❖ o

♦ ♦ ❖ ❖

<- <> 
❖ ♦ ♦ i

Hamburg-American
I* •• Didžiausia kompanija jmja. visam pasaulyje! '

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

Bostono ir Hamburgo
Laivai didžiausi ir Icekvienas su 

dubeltavais šriubais.

LAIVAKORTES pigiausios ir pa 
tarnavimas geriausią. l’asažie- 
riai gali važiuoti be baimės, nes 
jų gyvastis geriau yra apsaugota, 
negu ant žemes.

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

Artesnių žinių klauskite pas:

H a m b u rg » A mer i ca n 
Line

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

o
❖ ♦

❖ ♦♦

131 Grand St., 
BROOKLYN, N. Y.

(Arti Berry St.)
■ė o 0

4>
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r. Richter’ 
“P A I N“ 

. EXPELLER”
Drūti muskulai neatneša naudos, 
jei Jus Romatizmas kankina. Su

PAIN E X P E L E R !-U
jei drūčiai suberšt i at neš Jum tuoj

A

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.

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

“Laisvės” Redakcijoj 
galima gauti šios 

knygos.
Čenstakavo Klioštoriaus Slaptybės 

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

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

LIAUDIES DAINOS 15c.
MOKSLAS RANKŽINYSTĖS arba 

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

LEKCIJOS apie atskirimą ženklų 15c. 
VADOVAS Keliaujantiems į Ameriką 

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

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

lus apsakimėlis iš revoliucijos lai- 
\ kų....................................................  15c.
PRASIKALTIMAI ir prasikaltė

liai............................................... 10c.
“PASAULIŲ RATAS 
“AUDĖJAI.”. Puikus veikalas. 50c. 
“KAS IŠGANYS LIAUDĮ.” .... 50c. 
“GIEDROS KALENDORIUS.” 15c 
“SOCIJALDEMOKRATŲ MOKSLO 
....PAMATAI” .......................... 20c.
“MEILĖS KARŠTLIGĖ”.............. 20c.
“GREIČIAUSIAS PAMOKINIMAS

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

Kaina ..................................... 75c.
“NAUJOS kantičkos arba politiškos 

giesmės” ................................. 30c.
“GRIUVĖSIUOSE”. 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.

Reikalaudami knygų, rašykite se
kančiu adresu:

Temikit ant Aukuro 
ženklo apsaugoimo

,*ik«llLSnU 1. čauiHiml up Irktuc us V.’ic Ir

F. Ad. Richter & Co.
NEW YORK.

KSVOA KIRPIMli VV. 
eiSKU l>RAlll >IU: <1 x 6. 
COL. SO PP.. H PAS CIMi- 
LAI. Al'OI’KLO APDARU. 
-PRCKP. >1SO.

KNVOA KIRPIMUI MO- 
TCRliKU DRABUŽIU 
FORMATO <;xs; cot... <s 
PP.. 13 PAVHIKSLAI. AU
DEKLO APDARU__ PRE-
KG >im

REIKALAUJANT ATSI
LIEPIMO. VISADOS PRI
GLAUSTI X. STEMPĄ.

PINIGUS SIUSTI MO- 
NERQRDER ANT AORESO

m ‘TOPILIS 
jį,, Brooklyn

25c.

PUIKI DOVANA
SU NAUJAIS METAIS, 

KNYGA SVEIKATOS bei 
naujausio mokslo Ir ką rei
kia darytį apsilpus, taip-pat 
ir kur #reit 
giai ta kny#a

išsigydyti, ly-

“DAKTARAS”
parodo, kaip 
nuo Ilgu apsi
saugoti.

DAKTARAS” netikŠITOJ KNYGOJ 
pamokina kaip ir kur nuo visokių ligų gerai 
išsigydyti, 
tikras tėvas pamokina ir kaip nuo visokių li
gų apsisaugoti.

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

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

YPATINGAI serganti, nusilpnėję, sukliu
rę, pasigadinę per 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 liekarstas, reikia perskaityt kny
gą "Daktaras1!, nes didelės daugybės žmonių, 
kurie tik perskaitė šitą knygą, išsigydė,

TODĖL, kad ta knyga del labo visuome
nės išduota, tai kiekvienas ją apturės VISAI 
DOVANAI, kuris tik atsiųs keletą štampų už 
prisiuntiiną.

REIKALAUK DAR ŠIANDIE, iškerpant 
šitą apgarsinimą ir adresuok teip:

The Philadelphia M. Clinic,
1117 Walnut st.,

PHILADELPHIA, PA.
TĖMYKIT VYRAI IR MOTERIS! Kad 

sergi, jautiesi kokį 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. r

OFISO VALANDOS KASDIEN nuo 10 iš 
ryto iki 4 po pietų. Nedėlioj iki 3, o utarnin
ke ir pėtnyčioj vakare nuo 6 iki 8.

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lie* 
vos ar Amerikos daktarų. 7 vie
natinė lietuviška aptieks v> ,>ne ir 
Massachusetts valstij'- Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš- prisiusią per expresu.

Daktaro Stankaus Sanatorium
Vienatinis Lietuvis Daktaras Philadelphijoje.*
Gydo visokias ligas vyrų, moterų, vaikų ir daro operaęijas.

Dr. Ignotas Stankus, po užbaigimui regu- 
liariško daktariško mokslo steitaviškame 
Indianos Universitete, po ap
turėjimui diplomos, važiavo mokintis į 
New York Post Graduate 
Medical School and Hospital 
kurie yra net didžiausia medicinos mokslaine 
visoje pasaulėje. Čion speciališkai mokinosi 
daryti visokias Operacijas ir gydyti 
pavojingas Ir užkrečiamas 
ligas. Teipgi. Ignotas Stankus buvo miestavu 
daktaru mieste Indianapolis, Jnd., kur prak' 
tikavojos dienomis ir naktimis po hospitalių 
dispensares. Dabar jau kelintas metas kaip
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daktaras Ignotas Stankus užsidėjo savo locną llįęoilbutl ant puikiausios gatvės Phils,
deipbijoje po numerius 1210 8. Broad St., Philadelphia, Pa.

PADEKAVONĖS už išgydymą.
Aš ANTANAS I’ERGIS, 1117 Brandywine St., Philadelphia, dėkavoju daktarui, savo tau

tiečiui Ignotui Stankui už išgydymą manes nuo taip baisios ligos, karščio, skaudėjimo galvos, 
jautimo šalčio sii'Prakaitavimais. skaudėjimo vidurių ir abelno nusilpnėjimo. Steponas Ba- 
ranauskis, 846 So. Eront St., Philadelphia, Pa. Per keliatą metų 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, padare man operaciją savo ligonbutyje 
ant gerklės ir dabar jokio negerumo gerklėje nejaučiu ir esu sveikas. Franciškas Skvernavi 
čia, 12 Rccd St.. Philadelphia, sako, taip daug daktarų atlankiau, bet nčvienas manes negalėjo 
išgydyti, kuomet atsišaukiau j Dr. Stankaus ligonbutj, likaus j trumpą laiką visiškai išgydytas. 
Konstantinas Mežys, 223 Recd St., Philadelphia, likos išgydytu nuo gėlimo galvos, negirdėjimo 
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 vidurių, 
skaudėjimo nugaros is po širdžia. Franciškas Szarka, 1531 Wood St., Philadelphia, Pa., turė
jau ronas ant kairios kojos, kitur negalėjau išsigydyti, bet daktaras Ignotas Stankus išgydė ta» 
ronas savo ligonbutyje j trumpą laiką. M. Belogrivecas, 52 Lanchester St., Montreal, Que., 
Canada, rašo taip: dėkavoju daktarui Ignotui Stankui už prisiuntimą gyduolių, katros išgydė 
mane nuo skaudėjimo paširdžių, skaudėjimo galvos, gėlimo nugaros, kosulio ir sunkaus kvė
pavimo. Tokių padčkavonių yra šimtai ir visų čion sutalpinti yra negalima. Tos padėkavonės 
yra patalpintos su pavelijimu pačių pacientų, o kitos yra užlaikomos didžioj slaptybėje.

Daktaras Ignotas Stankus parašė <1 tlliLll 1’1 slčiį Rliygęij- apie tlŽiOVlj, o neuž
ilgo parašys apie visas ligas ir išleis po vardu Kliyįpi Mcd IcillOS. Dabartinė ta 
knyga yra labai naudinga del sergančių kaip tikru! ir teisi liftai fCJ’tlytis, O 
sveikiems kaip nuo tos pavojingos 11 jęos apsisaugoti. Kaina 
tos knygor 25c. Pinigus galima prisiųsti pačtos ženklialiais (stampomis). Visuomet reik kreip
tis tiesiog j Daktaro Stankaus llgontoųtį ant šito tikro adriso. taip:

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

Ofiso valandos: Iš ryto nuo 9 iki 11. Po pietų nuo 2 iki 4 ir vakarais nuo 7 iki 8 vai, 
Nedėliomis nuo 9 iki 11 vai. ryto ir nuo 1 iki 4 vai. po pietų.

THE
MAGIC
SILENTw

Nauji Lietuviška

KRAUTUVE
Užlaikome, parduo

dame ir pataisome po. 
riausia SIUVAMAS 
MAŠINAS, pin..Sau
gius Gramafonus !r ki
tokius muzikaliMi’in 
instrumentus. Vai
kams ker:<inkus, B-i- 
sikcli’is, visokius Uiik-

rodžius ir tam panašius daiktus. Du.xiume 
lekcijas ant visu muzikalisku instrumentu.

Ą. RAULUKAITIS ir J. GIRDVAINIS 
Lietuviai savininkai

5JO. BOSTOIN OYeUH CO.
310 Broadway, So. Boston, Mass.

Telephone So. Boston 605

LIETUVIŠKAS '

Advokatas
WILLIAM F. J. HOWARD

Lietuviško pavardė buvo 
Vincai F. J. Kavaliauskas

315 W.. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

rt'.-n'yĄASlf

Pranešu vietiniams ir apielinkių lie
tuviams, kad aš uždėjau didžiausią če- 
verykų krautuvę Tautiškam Name, ko
kios dar nebuvo Montelloj. Mano krau
tuvėj galite gauti gerus Čeverykus vy
rams, taipgi ir kaliošius (robusj užlai
kau. Apart to, galit pas mane gauti 

i geriausius marškinius, kalnierius ir 
į kaklaraiščius. Mano tavoras gvaran-

Tikiuos, kad lietuviai palaikys
(61-8)

tuotas.
mane.

668 N.
ANDRIUS GOGIS, 
Main St., Alontello, Mass.

į Akušerkal
•t Pabaigusi kur»ą Womans Medical
o) College, Baltimore, Md.
g. Pasekmingai atlieta savo darba prie @

gimdymo, taipgi suteikia vi.M?kia« rodaa ir 2
gį pagelba invair>o:.e moterų liguee. E
! F. Stropieneri',,1,’“",';“: |
• SO. BOSTON, MASS. ¥

tris duros KINYOOSi

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

PASAULIŲ RATAS
ir kitas planetas. Su paveikslėliais...........................25c

MEILSS KARŠTLIGE
meilę.................................................................................2Oo.

Imant v:.>as tris sykiu, atiduodam už 60c 
Pinigus siuskit pačtos Ženkleliais šiuo adresu.

.1. STROPUS
6 Lorinz St., So. Boston, Mass

Išsiųsdink šiandien tiktai 
vieną dolerį, o apturėsi 
Edmundo Steponaičio raš
tų knygų, kuri privalo ras
tis kiekviename lietuviška

me name. Steponaitis buvo vienas iš pirmųjų mūsų jaunųjų rašytojų, 
kurie duoda mums pradžių grynos literatūros sriovei, kurių visų pir
miausias tikslas jau nebevien žadinimas tautos, visuomenės sąmonės, bet 
ir gaivinimas, tvėrimas palios dailiosios musų raštijos.

Tąjį dailų poezijos ir prozos rinkinį galima gauti tiktai už 1 a

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.

TEISINGIAUSIA < r>’T’ir<IZ A
IR GERIAUSIA API IKK A

LIETUVIŠKA Hl 1 Alui Y/Ii

Aš užlaikau Coluinbiog jrraniafonuB su lietuviš
komis dainomis, kurias išrieda labai Kražiai ir 
aiškiai. Ant abieju pusiu yra kitokia dainelė. 
Rekordai yra padaryti stipriai ir Kali laikyti kelis 
metus. Kiekvienas rekordas kainuoja tik 76c.

JeiKU norite turėti Kerą Rramafoną, tai tuojau* 
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 katalioga. kuriame rasite visokiu 
mašinų su trubomis ir be trubu.

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

CHARLES GRANECKAS
28 Essex St Athol, Mass

■PAIN-EXPELLEE 
Žmogus jei kankinamas skausmais yra 
be paeelbos kaipo akruihs sudaužytas 
ant skani. Ar kenčiate skausmus Roma* 
lizino, Neuralgijos, L’žsiJaldjmo ir 1.1, 
tada pamėginkite poni sykiu sutepti su 

1’ A 1 N E X P E L E R I U , 
PASOVTNCZIAI* NAMINIAI! \A|«TAI«.

Gaunama visose aplietose už 25 ir 50 e. 
F. Ad. RICHTER & CO., 215 Pearl st. New York. 

<’).-»iyW> tint unf tHnhrte — »cnkk>

Skaitykite ir platinkite

Laisv
Tik $2.00




