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AMERIKOJ
Lowell’io streikas.

8 balandžio dirbtuvės dar 
nebus atidarytos. Streikie- 
riai dar varo savo pikietavi- 
mus ties dirbtuvėmis. Su jais 
tankiai būna muzika. Dauge
lis mano, kad vistik šiomis 
dienomis pasibaigs streikas. 
Streikieriai išpradžiy reikala
vo algy pakėlimo ant 15%, 
dabar, kaip spėjama, pasi
tenkintu ir 10%.

Fabriku agentai nenori 
tartis su Industrial Workers 
of the World.

Mainierių streikas.
Iš Philadelphijos praneša, 

jog ištikus mainierių strei
kui, daugelis pradeda rašytis 
į uniją.

Buvo pasikėsinimas sudi- 
namituoti namą A. William- 
so, mažos kasyklos mašinisto 
iš Dunkelberger. Unijos va
dai smarkiai nupeikė tą no
rą, nes iš to galėtu kilti ne
malonios pasekmės.

Visur atsibūna milžiniški 
susirinkimai. Dabar yra ge
riausia proga rišties į uniją, 
nes yra laiko pagalvoti apie 
savo padėjimą.

Iš U tikos praneša, kad į 
kasyklas New York Mills Co. 
išsiųsta kariumenė. Josios 
pareikalavo kasyklų savinin
kai, kad suardyti streiką.

Apielinkėse nutarta užda
ryti saliūnus, o kareiviai 
do policijos priedermes.

Dideli patviniai.
Memphis,8 balandžio, 

siliejo Mississippi ir Ohio
įs
u

pęs. Žmonės didžiausiame 
persigandime. 30.000 žmo
nių likosi be pastogės. Pri
gėrė 30 žmoniy. Vanduo ap
sėmė 2.000 ketvirtainiu mai- 
liy. Išsigandę žmonės per
sikelia iš apatiniu kambariu 
į pačius viršūtinuosius. Su- 
sinešimai tarp miesteliu pa
laikomi su pagelba.motori
niu vaiteliu. Apskaitoma, 
jogblėdies padaryta ant $10.- 
000.000.

Miestas apsemtas.
Cairo, III., 8 balandžio. 

Miestas apsemtas iš visy pu
siu patviniu. Vanduo paki
lo iki 20 pėdy. Jokiu susi
nėsimu nėra. Žmonės pasi
slėpę namuose. Tik tarpais 
pravažiuoja vandeniu valte
lės, kuriomis pristatomas 
maistas. Žmonės pradeda 
kraustytis ant stogu ir lipa į 
medžius.

Dabar jau pavyko daugelį 
žmoniy išgelbėti.

stijose per paskutinius 20 mė
ty pasidaugino dvigubai. Iš
viso kataliku priskaitoma 15 
milijonu, tai yra septintoji 
dalis viso gyventoju skai
čiaus.

Moterų teisių lygybė.
Michigan valstijos senatas 

23 balsais prieš 5 nutarė pri
imti įstatymą apie suteiki
mą moterims lygiu teisiy. 
Bet kadangi tai kosntitucijos 
permaina, tai reikalinga 
dvieju trečdaliu balsy. Tuo 
tarpu legislatūroj nepavyko 
tiek balsy surinkti. Dabar 
apie tai bus antru kartu 
sprendžiama.

Chicagos rinkimai.
Pereitą savaitę atsibuvo 

rinkimai Chicagos miesto ta
rybom Balsy išviso paduo
ta 283 tūkstančiai, taigi ma
žiau, negu laukta. Rinkimai 
pavyko gana ramiai. Soci- 
jalistai gavo 18,162'balsus. 
Daugiausia balsy gavo de
mokratai, nes 144,670. Ka
pitalistu laikraščiai sako, kad 
nesitikėję, jog socijalistai 
gaus taip daug balsy.

3 užmušta, 16 sužeista.
Chicagoje buvo baisi nepa

laima. Traukinys, bėgęs vi
su greitumu, susidūrė su e- 
lektros tramvajum. Tram
vajus buvo pilnas; žmonių. 
Trįs žmonės žuvo ant vietos, 
16 sunkiai sužeista.

Areštuotas James McMa
hon, konduktorius sustabdy
to tramvajaus. Jisai kalti
namas toje katastrofoje. To
je vietoje miesto taryba nu
tarė pastatyti policmanus.

Mexikoje.
Praneša, kad svetimtaučiu 

firmos ir kompanijos parei
kalavo iš Mexikos valdžios 
vieno bilijono atlyginimo 
nuostoliu, kuriuoš jie nu
kentėjo laike sumišimu. Jei
gu tasai reikalavimas nebus 
išpildytas, tuomet bus labai 
gera proga įsikišti į Mexikos 
revoliuciją.

Sukilėliams pradeda visai 
gerai sektis. Manoma, kad 
neužilgo visa Mexika bus jy- 
jy rankose. Jyjy spėkos kas
dieną kįla.

Įdomi operacija.
Vienam New Yorko dak

tarui pristatė ligonį, kuriam 
turėjo trūkti svarbiausia ar
terija, maitinanti širdį. Dak
taras apvyniojo ploniausias 
arterijos dalis aukso mezgi
niais, kuriy buvo suvartota 
tam tikslui 12 svary. Šio
mis dienomis ligonis išėjo iš 
hospitalio visiškai sveikas.

Saulę pasvers.
New Yorkas, 4 bal.—Pro

fesorius Reinhard F. Wetrel 
jau pasvėrė žemę. Pagal jo 
aprokavimo žemė sveria 7 
trilijonus (7,000,000,000,000) 
tony. Dabar jisai rengiasi 
pasverti saulę.

Šį mėnesį atvyks į Ameri
ką du darbininku judėjimo 
žinovai. Pirmas iš jy tai 
Legien, Vokietijos uniju va
dovas. Jį užkvietė Amerikos 
Darbo Federacija. Skaitys 
pranešimus visuose dides
niuose Amerikos miestuose. 
Antras svečias- tai rusė Ba
labanova, kurią pasiuntė 
Amerikon Italijos unijos. Ji 
puikiai kalba itališkai, ang
liškai, vokiškai ir francūziš- 
kai.

Kiek katalikų?
*Pagal surinktu statistikos 

žiniy kataliku Suvien. Vai-

Tūlas New Yorko ligonbu- 
tis apskelbė, jog perkąs krau
ją vienos moteries išgydy
mui. Kas norėtu parduoti 
dalį savo kraujo, teateina li- 
gonbutin, tai gaus $25. I pir
mą dieną atėjo astuoni žmo
nės.

Kazokai Persijoje.
Londonas, 6 balandžio.— 

“Boston American” per sa
vo biuro gavo telegramą iš 
Persijos apie baisius kazoky 
žvėriškumus.

Pereitoj subatoj 25 tūk
stančiai rūsy kariumenės 
užėmė miestą Masbade. Pra
sidėjo nekaltu žmoniy žudy
mas ir skerdimas. Pasiutę 
kazokai užpuolė ant persy 
šventos vietos (Imarmisa), 
kur buvę susirinkę minios 
žmoniy. Pradėjo šaudyti iš 
kanuoliy, suardė mūrus ir var
tus ir pavakare įsiveržė į baž
nyčią. Tuomet prasidėjo 
baisi žudynė.
Bažnyčion susivedė ark= 

liūs.
Užėmę bažnyčią ir išžudę 

minias žmoniy, kazokai susi
vedė į bažnyčią arklius ir su
vežė kanuoles. Musulmony 
šventa vieta buvo paversta į 
arklinyčią. Jie areštavo baž
nyčios iždininką ir knyginin
ką, taip-pat areštavo daugy
bę miestiečių.

Apie baisybes pranešta į 
Persijos sostinę Teheraną. 
Visai padūko caro valdžia.

Chinijoje.
Buvęs republikos pręziden- 

tas socijalistas Sun- Yat-Sen 
pasakė: “ligšiol rūpinausi po
litiška revoliucija (nuvertimu 
Manču dinastijos ir republi
kos įkūrimu), dabar pradėsiu 
agitaciją už socijališką liuo- 
sybę. Sun Yat Sen agituo
ja, kad kasyklos, geležinke
liai, telefonai,visa tai pereitu 
į tautos rankas ir nebūty pa
vieniu žmoniy savastimi. 
Daktaras sako, kad jeigu tai 
įvyks, tuomet Chinija bus so- 
cijalizmo prieangyje.

Tibetas.
Taip vadinasi Chinijos va

karai, kalnuota šalis. Tibe
tas vardu priguli Chinijai, 
bet iš teisybės jį valdo bud- 
disty augščiausias kunigas 
Dalai Lama, Lhassos mieste. 
Iš Kalkutos (Indijoj) prane
ša, kad ten kilę sujudimai. 
Chiniečiai apskelbė republi- 
ką, nusikirpo kasas, bet dau
gelis tibetiečiu aršiai prieši
nasi republikai. Jie grąsina 
chiniečiams visiškai juos iš 
Tibeto išvysią.

Pranešama, jog tarp chi- 
niečiy buvęs mušys.

Morganas agituoja.
Rymas, 6 bal.- Morganas, 

kuris dabar vieši Ryme, jau 
kelisyk atsilankė pas Italijos 
karalių, norėdamas jį suagi
tuoti užbaigti karą.

Neužilgio Venecijos mies
te bus iškilminga inaugura
cija šv. Morkaus katedros 
bokšto. Į tą šventę atva
žiuos ir vokiečiu kaizeris. 
Morganas važiuos ir pas jį 
paapaštalauti. Mat, karė 
Morganui netinka, nes nuo 
to nukenčia kurie nekurie jo 
reikalai.

Bebelio laiškas.
Pasaulio darbininku vado

vas Augustas Bebelis parašė 
laišką į Rymo dienraštį ‘Avan- 
tf (Ateitis), kad jisai nie
kuomet nėra stojęs už kolio-

nijy kares ir visu smarkumu 
nupeikia Italijos plėšimus 
Tripoly. Bebelis nupeikia 
oersivertėlį socijalistą Ferri, 
kuris agitavo už karę. Tasai 
Ferri kadaise buvo visai šau
nus vyras, bed dabar priėjo 
igi to, kad karalius paspau

dė jam ranką ir pasakė: “aš 
ir esu toksai jau socijalistas, 
caip ir tamsta!”

Moroke maištas.
Kaip tik atėjo į Moroko 

žinios, kad Francūzija likosi 
tos šalies globėja, tuojaus 
sukilo daugelis mažy taute
lių. Moroko sultonas dvejo
ja, nes nežino į kurią pusę 
palinkti.

Airijos savyvakla.
Asquith įnešė į parlamen

tą billiy, sulyg kurio Airijai 
duodama savyvalda. Airiai 
renka du atstovu rumu aug- 
štąjį ir žemąjį. Airiai taip - 
pat siys į Anglijos parlamen
tą 40 savo atstovu•

Muitus gi ims anglu val
džia. Airijos parlamentas 
negales apdėti muitais Ang
lijos tavory. Spėjama, kad 
billius praeis.

Chin i joj.
Šešios didžiosios valstijos 

sutinka paskolinti Chiny re- 
publikai 50 milijonu doleriu.

Yuan-Shi-Kai, respublikos 
prezidentas, užd,r<^uiė kalbėti 
apie Chinijos suskaldymą.

Yuanas išmokėjo karalie
nei pensiją. Karalienė sa
kosi esanti visiškai užganė
dinta dabartiniu padėjimu.

Yuanas yra šalininkas,kad 
prezidentas būty renkamas 
ant 10 mėty.

Londonas, 7 balandžio. 
Mainierių konferencijos de
legatai sutiko su pildomojo 
komiteto nutarimu, kad strei
kas būtu užbaigtas.

Kuomet ėjo balsavimas, ar 
baigti streikas, ar ne, tuomet 
didžiuma angliakasiu balsa
vo už streiko tęsimą. Bet, 
kad streikas butu tęsiamas 
toliaus, reikėjo bent dvieju 
trečdaliu balsy. Kadangi 
dvieju trečdaliu nesusirinko, 
tai streikas užbaigtas. Ka
dangi labai daug žieminės 
Anglijos mainieriy balsavo 
už streiką, tai bijoma, kad 
ten nekiltu pasipriešinimas.

Angliakasiu padėjimas la
bai sunkus. Visur pritrūko, 
maisto ir reikia pusbadžiu 
gyventi.
8 metai kalėjimo už pa

veikslą.
Ispanijos karalius Alfon

sas dreba už savo troną. “The 
New York Call” praneša, jog 
už nupiešimą karaliaus pa
veikslo redaktorių “Vida So
cialistą” pasodino ant 8 mėty 
į kalėjimą.

Tai kaip karaliai baudžia 
savo priešus!

Plėšimai.
Paryžiuje nepaprastai pasi

dauginę plėšimai. Plėšikai 
naudojasi visais technikos 
pagerinimais, tuo tarpu poli
cija neturi net automobiliu. 
Pati policija tankiai tarp sa
vęs vaidus kelia, nes visokie 
viršininkai varo tarp savęs 
konkurenciją.

Atstovu namas priėmė kre
ditus policijos skaičiui pa
dauginti.

Caras trokšta kraujo.
Pastaruoju laiku caro ber

nai nerimsta. Žudo persus, 
smelkiasi į Chinijos dalį, 
Mandžūriją ir Mongoliją. Sa
vo šalyje, namie, žvėriškai 
smaugia revoliucijonierius ir 
netgi visus laisvesniu pažiū
ru žmones. Bet dabar pa
plito kalbos, kad caras ren
giasi į karę. Buvo daug ra
šoma apie kariumenės ruo
šimą. Praneša, kad kariu
menė jau pasiusta prie Tur
kijos sienos ir ant Kaukazo. 
Valdžia paaiškino, jog tai 
bandymo mobilizacija. Kaip 
tik tuo laiku buvo .atšauktas 
iš Turkijos rūsy pasiuntinys 
Čarykovas, kuris norėjo gra
žiuoju sugyventi su turkais.

Mažarusijoj ir Baltgudijoj 
kariumenės dalįs kilnojamos 
iš vienos vietos į kitą.

Į turkus šnairuoja.
Angly laikraščiai rašo, kad 

tai ruošimasis į karę su tur
kais. Mat, Turkija užėmė 
žemę, vadinamą Urmija, dėl 
kurios jau seniai eina ginčai 
tarp Turkijos ir Persijos. Ca
ro valdžia dabar šeiminin
kauja Persijoj ir ji nenorėtu, 
kad Turkija prisijungtu ge
roką žemės plotą. Mat, Ru
sija pati viena nori apžioti 
Persiją. Turkija dabar esan
ti silpna, nuvargusi. Rusi
jai jau seniai seniai rūpi ta
sai ligonis ir jo palikimas. •

Ar nebus tik caro valdžiai 
antroji Japonija?
Baduolių plaukus perka. Y

Žmonės badauja, o vertei- 
viai iš to gerą biznį daro. Po 
badu apimtas gubernijas va
žinėja pirkėjai ir perka mo
tery kasas. Už tas kasas mo
ka pačius niekniekius. Tuo 
tarpu dideliuose miestuose 
yra didelis plauku pareikala
vimas. Miestuose 
svaras parduodama 
20 rubliu.

Gali būti, kokia
ponia, nešiodama dirbtinius 
plaukus, nei nežinos, kad tai 
rusiškos merginos turtas...

Paleistuvių urvas.
Lodziuje (Lenk.) policija 

užėjo konditerinę, kur buvo 
mažamečiu mergaičių tvirki
nimo lizdas. Kada mergaitės 
užbėgdavo nusipirkti saldu
mynu ir piragėliy, jąs prisi
viliodavo ir nuvesdavo į toli
mesnius kambarius. Tenais 
mergaites pasitikdavo seniai 
ir patvirkę jaunuoliai. To- 
kiuo būdu pavyko daugybę 
mergaičių išgėdint.

Lenkų valstiečiai.
Varšavoje atsibuvo ūkišku 

draugijėliy susivažiavimas. 
Tosios draugijėlės vadinasi 
Stašico vardu, žinomo lenku 
pirmeivio, prieš 100 mėty 
veikusio. Tąsias draugijėles 
lenky kunigija baisiai perse
kioja. Savo keikimuose jie 
pereina ir lietuviškus gany
tojus.

Sinagogas uždaro.
Liublino miesto rūsy val

džia pradėjo uždarinėti žydy 
maldos namus. Mat, sta
tant tuos namus, nebuvo iš- Peterburge šaukiamas visos 
gautasdeidimas.
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Peterburgo pravoslavu dva
siškos seminarijos klierikai 
sumanė prisidėti prie badau
jančiu šelpimo. Jie atsisakė 
valgyti baltąsias bu Įkas ir 
piety saldumynus ir paprašė 
suvartoti tuos pinigus badau
jančiu šelpimui.

Bet išgirdęs apie tai rek
torius, tuoj pranešė, kad tok- draugijų stovį. Bet kadan- 
sai šelpimas neleistinas, nesą gi visy kooperacijos šaky sy- 
klierikams nevalia kišties į kiu negalima apimti, buvo 
politiką.

Geras dūšiy ganytojas! Pa
gal jo nuomonės šelpti ba
daujančius,—tai jau politika, 
vos ne revoliucija.

Pradės bijotis patįs 
šešėlio.

Kaliniai.
Iš Rygos katorginiy 

jimo rašo, kad ten gydytojas 
per vieną valandą apžiūri 100 
ligoniy. Kuomet ligoniai 
kreipiasi su meldimu, tuo
met jiems nieko neatsako, o 
tik išsikolioja. Kaliniai mė
gino skysties inspektoriui

Lietuvių kooperatoriai 
Vilniuje.

Kovo 8 d. Viiniuje buvo 
susirinkę keli lietuviai koo
peratoriai pasitarti apie mū
šy kooperacijos reikalus. Vi
si pripažino neatidėtinu daik
tu ištirti mūšy kooperacijos

nutarta pradžiai paprašyti 
žiniy tik iš vartotoju draugi
jų. Tuo tikslu lietuviu koo- 
peratoriy kuopa (D. Šidlaus
kas, A. Domaševičius, M. 
Šleževičius, A. Vėgėlė ir kun. 
P. Kemėšis) sustatė klausi
mu eilę, kuriuos šiomis die
nomis žada išsiuntinėti vi
soms mūšy vartotoju draugi
joms. Klausimai apima var
totoju draugijų turto stovį, 
jy veikimo būdą ir tvarką, 
krautuviy tarnaujančiu pa
dėjimą, draugijų idėjos dar- 

; bą, pagaliaus klausiama nuo-
cinu uoiaco iiiouvaiviim, • • ,P . , . v. . , i ! įmones Įvairiuose praktikosbet tas stačiai atsako: bun-;r1olwVii<ye^ Vodi/cnmomr. 
taučiky męs negydome.

Laikraščiui “Novy Mir” 
rašo iš didžiausio Sibiro kalė
jimo Aleksandrovsko: kalėji
mas taip prikimštas, kad 
žmonės negali kvapo atgau
ti. Kamerose sėdi dvigubai 
-trigubai tiek žmoniy, kiek 
turėtu sėdėti.

Žmonės miršta, kaip mu
sės. Valgis kasdien blogės- -

Paskutiniu laiku labai s”k,mą Pranešimą apie

dalykuose. Kad ir sumany
ta gan plati anketa, tečiau 
ji taip sustatyta, kad atsaky
ti į visus klausimus labai 
maža laiko atims. Kuopa 
norėty, kad draugijos atsiys- 
ty atsakymus ne vėliau, kaijp 
iki gegužės 1 d. Vienas iš 
kooperatoriy apsiėmė sutvar
kyti atsiustą materijalą ir, 
jeigu to materijalo bus ne 
visiškai maža, priruošti ir 
perskaityti per L. Mokslo dr.

i anketos rezultatus. Anke
tos lapai su surašytais atsa-

akcijon (Koževenna- 
ja 5 25) kun. P. Kemešio 
vardu, arba “Bendrijos” re- 
dakcijon (Semionovskaja No

Išvijo žydus.
“The Call” praneša, kad ba

landžio pradžioje iš miestelio 
Kirsanovo Tambovo gub. iš
varė 1000 žydy. Priežastis 
tokia, būk jie apgaudinbję 
valstiečius.

Tam aiškinimui sunku įti
kėti.

10) M. Sleževičiaus vardu.
Paleido iš kalėjimo.

Kovo 8 dieną paleido iš ka
lėjimo “ Liet. Ūkininko,, re
daktorę p. M. Radzevičienę. 
Ji, kaip rašo “L. Ž.”, buvusi 
kaltinama už tai, kad per 
“L. Ū.-ko” priedą “Jau
nimą” organizavusi jaunimą, I • v 1 • • • •

turėjo apleisti savo tėvynę ir 
daužyties po platy pasaulį. 
Tarp ty rašytoju žymiausią 
vietą užima M. Gorkij. Jei
gu jį nučiuptu caro valdžia, 
tuoj nugrūstu j katorgą už 
prigulėjimą prie socijalisty 
partijos.

Iš kity ištremtiniy galima 
paminėti Amfiteatrovą, ži
nomą apysaky rašytoją, Lu- 
načarskj ir kitus.

Makedonu atstovai.
Šiomis dienomis Peterbur

gan atvyko iš Sofijos make
donu organizacijų atstovai: 
prof. Milevičius ir prof. Ge- 
orgovas. Jy apsilankymo 
tikslas esąs: sukelti rūsy vy
riausybės, spaudos ir visuo
menės domą į Makedonijos 
krikščioniu padėjimą. Kaip 
žinome, Makedonija yra po 
Turky, valdžia, bet jau se
niai nori nuo jos atskilti ir 
prisidėti prie Bulgarijos, ar 
bent gauti plačią savyvaldą, 
nes turkai visokiais būdais 
persekioją makėdoniečius - 
krikščionis.

Oro lakstymo reikal.ai.
Balandžio mėn. pradžioje

susirašydavusi su jaunimu ir 
dėdavusi laikraštin jaunimo 
organizacijos straipsnius. 
Kalėjime p Radzevičienė iš
sėdėjusi visą mėnesį. Byla 
dar esanti nepabaigta. (Vii.)

Gumbinėje atsibuvo lie
tuviu amaty paroda. Išvien 
atsibuvo ir lietuviu šventė. 
Gumbinė tai vienas iš la
biausia suvokietėjusiy Prūsu 
Lietuvos miestu, šventėje 
dalyvavo Tilžės Giedoriy 
dr-ja. Žmonių susirinko keli 
šimtai. “Birutė” labai išgiria 
tą vakarą.

Mažmožiai.
Kauno lietuviu laikraščiai 

turi 10 tūkstančiu ėmėju.
Vilniaus prieglauda “Dom 

Serca Jezusowego” per savo 
vakarą pelnė 1.253rub. Gerai 
pasipelnytą!

Skatytojams.
Meldžiame visu tu “Lais

vės” skaitytoju, kuriu prenu
merata jau pasibaigė ir ku
rie gavote nuo Administra
cijos paraginimą panaujinti 
ją, kad pasiskubintumėte at- 
naujint, nes męs būsim pri
versti Jums “Laisvės” siun
tinėjimą sulaikyti.

„L.” Administracija.
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Kova už žodžio laisvę.AFIC1ERIOISPAZINTISII
‘Keleivis” ir bomba.
Keleivio” N14 telpa žinu-

SPAUDOS BALSAI

“Pereitą pėtnyčią “Keleivio” redak
cija gavo laišką su grąsinimais. Po laiš
ku pasirašo “vienas brolis iš New Yor- 
ko’’. Ant kitos laiško pusės nupiešta 
giltinės galva ir sukeisti kaulai. Auto
rius grąsina jmesiąs “Keleivio” redak- 
cijon bombą”.

Jeigu kas ir gražiausius 
tikslus turėtų, bet eitų prie 
jų bombistikos keliu, tokį 
žmogų visu smarkumu reikia 
nupeikti.

Bet “Keleivis” nesako, už 
ką ta bomba grąsinama. Ar 
už “Keleivio” idėjas, už nuo
mones? Jeigu taip būtų, tuo
met' męs turėtume kokią tai 
detektyvų organizaciją. Bet 
žmonės plačiai šneka, kad ta
sai laiškas turi ryšius su nuo
latiniu pavarymu darbininkų 
iš “Keleivio” spaustuvės. 
Tiesa, ir tuomet bombistika 
nepateisinama, bet erškėčių 
vainikas irgi vietoje. Jeigu 
jau “Keleivis” pakėlė dalyką 
į laikraštį,būtų geistina, kad 
jisai atspausdintų visą tą 
laišką nuo pirmos iki pasku
tinės literos. Tada laikrašti
ja žinotų ar tie juodrankiai 
tokiu keliu kovoja su idėjo
mis, ar tai tik savotiškas pro
testas prieš darbininkų pava- 
rymą.

Žodis pridera “Keleiviui”.

Nevalia teisti.
Ginčai dėl pavogto Prūse- 

laičiui rašyto laiško dar ne
pasibaigia. Prūselaitis aš
triai atsiliepė apie tautiškus 
veikėjus. Tai davė “Tėvy
nei” progą priminti Adomo 
Mickevičiaus žodžius:

“Norėdami teisti mane, būkite ne su 
manim, bet manyje”.

Bet, vyručiai, kas tinka 
dievui, netinka jaučiui. To
kiu būdu p. Sirvydas ir Kom
panija kožną kartą, kilus 
skandalui, užsibrėž aplink sa
vęs magišką ratą ir pasakys: 
“šita vieta šventa! Tai mano 
sielos ugnelė, šalin iš čia.” 
Kad spręsti apie visuomenės 
reikalą, visai nereikia lįsti į 
svetimą sielą. Užtenka fak
tų ir darbų. Nučiupo sveti
mą laišką, paskelbė jį, norė
jo sukelti audrą, kad slaptai 
agituojama prieš Susivieny- 
jimą. Bet kada pasirodė, kad 
tasai didelis kalnas tik mažy
tę peliukę pagimdė, tada sa
koma: įdėjo į svetimą kon
ventą. Nekrėskite bent juo
kų!

Nors pralaimėta, bet lai“ 
mėta.

Anglų laikraščiai daug ra
šo apie Milwaukee rinkimus, 
kur socijalistams nepavyko 
pravesti į majorus Seidelio. 
Pranešama V. Bergerio žo
džiai apie tuos rinkimus:

“Nors pasekmės šios dienos rinkimy 
buvo kitokios, negu laukta, vienok skai
čius baisy, kurį apturėjo mūšy kandida
tai,yra dėl partijos pergalėjimu. Aš di
džiuojuosi tuomi, kad Milwaukee yra 
daugiau socijalistų, ne kad kokiame 
nors kitame Suv. Valstijy mieste. So- 
cijalisty skaičius kįla, o tai svarbiau
sia”.

Pereitame “Laisvės” N ry 
rašėme, kad soči jai istai gavo 
5 tūkstančiais balsų daugiau, 
negu pereitais rinkimais.

Net slėptis nemoka.
“Katalikas” piktinasi iš 

“L-vės” nurodymų, kad jisai 
esąs kapitalistų laikraštis ir 
visiškai netarnauja žmonėms. 
Tame pat numeryje išrodinė- 
ja, kad streiką laimėjo ne 
audėjai, ne socijalistų triuk
šmas, ne V. Bergeris, bet po
nai su baltomis pirštinaitė
mis, kurie, kaip Tafto žmona, 
pradėjo verkšlenti. Tegul 
sau išrodinėia! Tame pačia
me “Kataliko” N vėl telpa 
republikonų ir demokratų fo
tografijos su parašais: “bal
suokite už mane!”

Net slėptis nemoka. Ant 
vieno puslapio neva už žmo
nes stoja, ant kito jau parsi
duoda.

Atitaisome klaidą.
Kadaise buvome paminėję, 

pasiremdami ‘ ‘Lietuvos Ži
nių” žodžiais, kad miręs ra
šytojas G. B. Raitelis pasisa
vinęs tūlas “Aušrinės’' eiles. 
Dabar išrūdyta, kad pasisa
vinimo nebuvę. Imame sa- 
vo žodžius atgal.

Paryžiaus kalėjime jau ke
li metai sėdi žinomas socija- 
listas ir rašytojas, Gustavas 
Ervė. Jisai nuteistas už 
straipsnius,rašytus savo laik
raštyje “Socijališka Kova”. 
Sėdėdamas kalėjime, jisai ne
siliauja rašęs ir už tuos nau
jus straipsnius teismas jam 
dar vis priduria bausmės. 
Susimylėjimo jisai neprašo, 
taigi kažin, ar teks jam pa
matyti dienos šviesa. Ervė 
yra didžiausias kariumenės 
priešas ir uolus šalininkas 
visuotino streiko. Į balsavi
mą nelabai tetikįs, bet užsi- 
tiki tiesiogine kova.

Prieš kelis mėnesius Gusta
vas Ervė gavo laišką, kurį 
jam parašė tūlas buvęs afi- 
cieras. Aficieras sako, kad 
koleik Ervė sėdės kalėjime, 
jisai jam siusiąs po 1000 fran
kų kas mėnesį. Tuos pini
gus Ervė savo valia skiria 
revoliucijos reikalams. Afi
cieras išpildė tuos žodžius. 
Jau trečias mėnuo Ervė gau
na po 1000 frankų ir visi tie 
pinigai perduoti automobilių 
shauferių streikieriams, ku
rie jau ketvirtą mėnesį veda 
kovą.

Iš kur atsirado tasai susi
pratęs aficieras, tasai balta
sis varnas?

Neseniai aficieras parašė 
Ervė laišką ir prašo tą laišką 
pasiųst Francūzijos republi- 
kos prezidentui. Tame laiške 
pasakoja apie savo atsiverti
mą. Štai ištraukos iš to laiško: 
“ponui Fallierui, dvarponiui 
iš Loupillon.- Būdamas afi- 
cieriu aš daug buvau girdė
jęs apie tūlą nenaudėlį Ervė, 
kurį,kaip man rodėsi, papirko 
vokiečiai, kad išardyti mūsų 
didžią francūzų kariumenę. 
Kada aš išgirdau, kad Jus, 
prezidente, patupdėte jį į 
kalėjimą, tuomet aš sušu
kau: taip ir reikia tam ne
naudėliui.

Kartą man teko eiti gatve. 
Ogi žiūriu: pardavinėja laik
raščius, ir ant vieno laikraš
čio stambiomis raidėmis už
rašyta: “Socijališka Kova” - 
leidėjas Gustavas Ervė”. 
Na, misliu sau, nusipirksiu 
pažiūrėti, kaip drįsta teisin
tis tasai tėvynės pardavėjas. 
Užmokėjau 10 santimų, par
sinešiau namo ir skaitau. 
Ir, ar Tamsta tikėsi, ponas 
prezidente, juo toliau aš 
skaičiau, juo daugiau žingei- 
davau, juo daugiau man pra
dėjo rūpėti. O perskaitęs, ar 
aš imsiu ir nesušuksiu: gi 
tasai nenaudėlis turi teisybę! 
Tuomet aš daviau laikraštį 
pasiskaityti kitiems aficie- 
riams. Męs dažnąi ginčijo
mės, bet perdėm skaitėme ir 
dabar visas mano draugų 
būrys uoliai skaito “Socija- 
lišką Kovą”.

Tai matote, ponas prezi
dente, kokiu būdu aš, valsti
jos, tvarkos, nuosavybės ir 
šeimynos ramstis, ėmiau ir 
virtau revoliucijonišku soci- 
jalistu/’ X__ '

Ką gi, skaitytojai, tankiai 
teisingas žodis išvaiko prie
tarų debesis. Taip buvo ir su 
tuo aficieriu.

Bet klausykimės, ką to- 
liaus rašo tasai kareivis so- 
cijalistas ponui prezidentui.

“Ar Ervė kalėjime,ar liue
sas, tai nedaug tereiškia. So- 
cijalizmo judėjime žmonių 
užtenka, bet jam reikia jo 
Majestoto pinigo! Prie da
bartinių sąlygų kova irgi 
reikalauja medžiagiškos pa
ramos. Dabar aš jam pasių
siu pusę milijono frankų! 
Ir jus pamatysite, ponas pre
zidente, kas geriau, ar Ervė 
ant liuosybės, o be skatiko,

ar uždarytas kalėjime, o su 
puse milijono frankų.”

Tuomi ir užsibaigia laiš
kas. Sako, kad francūzai 
labai mitrus visokius “špo
sus” iškirsti. Matomai ir ta
sai aficieras nebetkoks vyras.

Bet “Vorwarts” (pirmyn) 
redakcija, iš kurio aš imu 
šią žinutę, teisingai nuo sa
vęs priduria, kad nuo socija- 
lizmo pasekėjų iš pasiturin
čios klesos darbininkai pri
valo laukti bent ko daugiau, 
negu tik duosnumo. Rei
kalinga dalyvauti pačioje ko
voje, pervargti mūsų vargus, 
pasidžiaugti mūsų laimėji
mais. Tiesa, pusė milijono 
gera pinigų krūva. Bet fran
cūzų darbininkų judėjimui 
trūksta ir žmonių,labai trūk
sta. Taip sako “Vorwarts”.

Pamokinanti betgi ta is
torija. Ervė nuteisia už ka
riumenės kurstymą, už agi
taciją prieš tą “tautos 
dą”. Ir tarp tos pačios 
riumenės randasi toksai 
lūs Ervės garbintojas, 
argi tik tasai vienas?...

L. Prūseika

žie- 
ka- 
uo- 
Bet

Kraują praliejo, 
bet dolerį gavo.

Nesveiki nervai bizniaus 
žmonių, bet ir pati visuome
nė ta liga serga. Skelbima- 
sis, reklama, sensacija, ma
dos įsiėdė į žmonių smegenis. 
Kad ir pameluos, apgaus, bi
le tik gražiai, sumaniai. 
“Nors ir sukčius tasai žmo
gus, bet tegul jį devyni vel
niai, koks kytras”. Taip sa
ko ne vienas.

Sako, Chicagoje yra kapi
nės, kur išbudavotas augštas 
bokštas. Ant to bokšto pa
rašas: “šitoj vietoj bus palai
dotas NN firmos bosas. Ji
sai išdirba kvepiančius mui
lus ir parfumerijas...” To- 
liaus seka to muilininko ir 
kandidato į kapus didžiausi 
pasigirimai.

Dievoti žmonės gaus iš ka
pinių bėgti. Jau, kad aš že
mėj poilsio neturėsiu, tai ve- 
ly krematoriume į pelenus pa
virsiu --pasakys ne vienas!

Bet šitoks išsigarsinimas, 
tai vis dar ne kraujo pralieji
mas. — Paryžiaus dienraštis 
“Temps” (Laikas) pasiuntė 
savo korespondentą į karę. 
Jo vardas Carre re. Ar tyčia, 
ar netyčia tą korespondentą 
sužeidė, vadinasi, nekalto 
žmogaus kraujas prasiliejo. 
Pradėjo plaukti pasveikinimo 
telegramos, pradėjo apie tai 
bubnyti, o galų gale didžiau
sią iš tos sensacijos garbę tu
rėjo dienraštis “Temps”. Už 
dolerį kraują praliejo.

Dabar tūlas italų laikrašti
ninkas de Maria irgi sumanė 
pagarsėti. Tasai pats save 
susižeidė ir paleido garsą, 
kad jį Tripolio arabai sužei
dė. Jau Rymo buržuazinių 
laikraštininkų unija buvo be
sirengusi siųsti pasveikinimo 
telegramą, bet visgi melas 
pavyko susekti. Kareiviška 
valdžia neįtikėjo de Maria 
žodžiams ir nabagą nučiupo 
bemeluojant.

Tasai vyras irgi kraują 
praliejo, bet dolerio negavo. 
Bet ką pasakyti apie visuo
menę, kuri gaudo ir platina 
tokias sensacijas. Ji supu
vusi. Socijalistų laikraštinin
kai privalo rūpinties, kad to
kia liga neužsikrėstų.

Bostonietis.

Gera pati.
Vyras: Ar tu girdėjai, kad 

aš įšiurinau savo gyvastį ant 
$15.000. Po mano galvos 
tuos pinigus gaus mano žmo
na.

Pati: Ach, Dievuli, kad 
tik greičiau nusprogtų.

P. Grabauskas.
L'

ant

tai, 
pro-

Jau keli mėnesiai,kaip nuo
latos ateina žinios iš miesto 
San Diego (Kalifornijoje) 
apie valdžios žiaurumus. 
Daugybės žmonių sėdi kalė
jime. Kartą net buvo pra
nešta, kad kalėjime vietos 
neužtenka ir kalinius išsiun
tę į San Antonio. Visos ši
tos pasekmės todėl kįla, kad 
miesto valdžia draudžia žmo-\ 
nėms rinkties ant gatvių ir 
piečių ir kalbėti apie savo 
reikalus.

Dabar pranešama, kad 
San Diego miesto valdžia 
konfiskavo San Francisco 
spauzdinamą laikraštį, kur 
buvo aprašyta, kaip kapita
listiškoji valdžia persekioja 
žodžio ir susirinkimų laisvę. 
Taip pat suareštavo 15 žmo
nių, kurie tą laikraštį 
gatvių pardavinėjo.

Protestuodami prieš 
miestiečiai įrengė daug
testo mitingų. Policija ne
nusileido ir vėl areštavo ke
lias dešimtis žmonių. Ku
riuos nesuareštavo, tie gavo 
lazdų. Taip pat prigrąsino 
išvysianti iš miesto kiekvie
ną, kas išdrįstų be speciališ- 
ko leidimo kalbėti ant ple- 
ciaus ar gatvės. Leidimo gi 
policija nei vienam kalbėto
jui ligišiol nedavė ir ateityje, 
žinoma, neduos.

Tuomet buvo nutarta pla
čiai aprašyti San Diego mie
sto valdžios žiaurumą kituo
se laikraščiuose. Policija ne
pasiliko skolinga. Ir kas tik 
platino tuos laikraščius,ūmai 
atsidurdavo kalėjime ar gau
davo užsimokėti bausmę.

Keista šalis ta Amerika. 
Ant popieros stovi laisvė žo
džio, laikraštijos, susirinki
mų, o iš teisybės už tą lais
vę uoliai persekiojama.

• Dabar San Diego miestie
čiai nutarė jieškoti teisybės 
kongrese. Jie susižinojo su 
V. Bergeriu, su senatorių 
Poindexteriu ir La Folletu, 
kad šie pareikalautų ištirti 
visą dalyką ir nubaustų San 
Diego policiją.

Po atsiliepimu pasirašė 
“Heraldo” ir “Labor Leader” 
redaktoriai, socijalistų ir In
dustrial Workers sekreto
riai, advokatai ir kiti.

Jie sako, kad salveišenai 
visai liuosai gali kvailinti 
žmonėms protus, tuotarpu 
darbininkus gyvuliškai bau
džia. Policija užėmė būtą 
Ind. Workers of the World 
skyriaus ir neleidžia net 
įrengti pasikalbėjimą.

Ketvirtą balandžio polici
ja vėl areštavo kelias dešim
tis žmonių. Areštuotuosius 
nežmoniškai sumušė. Visą 
dieną jiems nedavė valgyti, 
o paskui išvežė iš miesto.

San Francisco darbininkai 
ruošiasi surengti milžinišką 
procesiją į San Diego miestą. 
Tokia pat procesija ateis iš 
Los Angeles.

Kaip ir visur, kapitalistų 
pusę palaiko teisėjai. Poli
cija leidžia paskalas, būk 
San Diego vargingi miestie
čiai padarė suokalbį ir nori 
nuversti valdžią.^

Tie melai tokie paprasti, 
kad doras žmogus jais ne
privalo tikėti. Kur tik žmo
nės pradeda busti ir reika
lauja sau teisių, tuomet žmo
nių priešai pradeda leisti 
paskalas apie dinamitavimus, 
pasikėsinimus ir kitus baisu
mus. Net sakoma, būk su
radę jau kelis šimtus svarų 
dinamito. Aišku, kad tai ne 
darbininkų, bet detektyvų 
darbas.

P. Svotelis.

PRAKILNIOS MINTYS.’’
ne-

ir stor-

tokiam

Lamenė.

Verte A. J. Karalius

NAKTIS MIESTE

atkirto, 
žmones

ELIZA ORZESZkoWA

ISTORIJA DEL ŪSU
(Iš laiky caro Mikės I).

Mano patėvis turėjo du broliu, iš ku
rių vienas, vyriausias, gana tankiai su rei
kalais atvažiuodavo į Gardiną, iš kur taip
gi į Milkovščizną užsukdavo. Ponas Cho- 
rąžy savo sūnus gerai išauklėjo: du jau
nesniu pabaigė tiesų skyrių Peterburgo 
universitete; vyresnysis gi mokinosi agro
nomijos užsienyj. Buvo panašus į mano 
patėvį išpaviršiaus, tiktai augštesnis ir 
stambesnis. Atrodė lenkišku šlėkta, tan
kiais šviesiais plaukais, plačia kakta, rau
donu veidu ir dideliais ūsais. Tie ūsai ir 
tapo priežastimi pusiau juokingo, pusiau 
tragiško atsitikimo. Turbūt mažai žmo
nių liko, kurie atmena, jog viešpataujant 
Mikei I išėjo ukazas, užginantis visiems 
Rusijos piliečiams nešioti ūsus. Tasai 
ūkazas palietė ir lenkų šlėktą, kuri vienok 
tankiausia nebuvo jam paklusni. Tos ne- 
paklusnybės pasekmės prigulėjo nuo ypa
tų, atstovaujančių valdžią, kurios kartais 
vienoj vietoj pasirodydavo iš to atžvilgio 
žiauriomis, o kitur per pirštus žiūrinčio
mis. Prie žiauriųjų priklausė gubernato
rius von Haven, pribuvęs tuom laiku į 
Gardiną. Jisai atsižymėjo ne tik kaipo 
aštrus ūkazų pildytojas, bet ir kaipo ne
paprastas storžievis. Tai buvo senas, 
stambus, mėlynas kurliandietis, su raudo
nu veidu, garsiu ir storu balsu. Jo keis
tumai neturėjo ribų. Taigi, kuomet p. 
Stasys Vidackis, pirmu kartu viešpatau
jant tam gubernatoriui, atvažiavo į Gar
diną, brolis jį persergėjo, idant vengtų 
susitikimo su gubernatorium, nes bus var
gas iš priežasties ūsų. Bet drąsuolis 
paklausė:

—Ką jis man padarys?
- Lieps tau ūsus nuskusti.

Tuojaus išvažiuosiu ir galas.
Nuėjo j gubernatoriaus biurą, kur tu

rėjo atlikti kokį tai reikalą, ir, susirietęs, 
skaitė kokius ten popiergalius. Staiga iš
girdo triukšmingą balsą: “Usy! ūsy! (ū- 
sai)”—ir paliepimą, idant žmogų su ūsais 
sugautų ir vestų į “hauptvachtą” (karei
vių kalėjimas) apskusti. Stasys šoko prie 
durių ir bėga, gubernatorius paskui jo; 
pirmasis buvo greitas, nubėgo į didelį 
kiemą, vadinamą gubernatoriniup-o gu
bernatorius paskui, rėkdamas visa gerkle: 
“lavi, lavi!” (pagauk). Taip vaikėsi val
džios atstovas lenkų šlėktą. Ant galo su
bėgo žmonės, prasikaltėlį suėmė ir nuta- 
račkino į “hauptvachtą”, pasodino ant 
kareiviško būgno ir “vaiskavas” barzda- 
skutis nuskuto jam ūsus. Ar galima per- 
sistatyt sau didesnį niekšingumą 
žievystę pildyme kvailų despoto 
mų? Tas pats von Haven kitam 
prasikaltėliui pasakė:

—Aš tave pakarsiu!
O kuomet tas griežtai jam 

jog gubernatoriai neturi tiesos 
karti, tarė:'

—Tai kas? Caras pasakys, jog senis 
Haven iš proto išėjo, o tu vis tiek kabosi.

Atvažiavęs į Gardiną, tuojaus nuėjo 
į katalikų bažnyčią ir, sugrįžęs, pasišaukė 
policmeisterį, kurį išbarė užtai, jog kata-, 
Ūkiški valdininkai nelanko bažnyčios. Po
licmeisteris prižadėjo “pasitaisyti” ir nuėjo 
į visus biurus, pranešdamas apie guberna
toriaus paliepimą. Bet kitą nedėlią vėl 
tapo pašauktas ir išbartas už nebuvimą 
valdininkų bažnyčioj.

—Buvo, vąše prevoschoditelstvo, visi 
buvo! Pats buvau ir mačiau.

—Ką? ar tie ponai su švarkais ir pir
štinėmis—tai valdininkai? Pas mus su 
vatinėmis nešioja ir tt.

Ilgai iš mano atminties neišėjo atsiti
kimas p. Stasio, kuriam ant būgno ūsus 
skuto.

Žvaigždelių miglynai ant dangaus 
skliausto žiba ir apšviečia tamsumą nak
ties. Medelis kur ne kur pagatvyje šnibž
da, naikina tykumą tamsiosios nakties. 
Šakeles išskėtę stovi, tartum po dienos 
vėjų atsilsėti nori. Šiaip jau viskas tyku, 
niekas nealsuoja, tiktai kur ne kur ant 
gatvės elektros lempa gana šviesiai žėruo
ja. Jokios gyvos dvasios niekur nematy
ti: visi ilsisi po sunkių dienos darbų. Laik
rodis bokšte muša dvylika, Tas jo dzan, 
dzan... skrenda skambėdamas per visą 
miestą, tartum norėdamas sujudinti mie
gančius ir prikelti dienos judėjimą. Ret
karčiais trūkis, šniokšdamas, atpūkštuoja 
ir, ^odos, savo šniokštimu skundžįasi nak-

ties tylai, kad jis yra nuilsęs ir- nuvargęs 
nuo greito bėgimo ir geidžia saldaus atsil- 
sio. Bet, ne ilgai trukus, jis vėl pradeda 
judėti, čypdamas, gvergždamas, eina to- 
yn. Tartum protestuoja tuom cypimu, 
<ad jam sunku bėgti, bet niekas jo ne
klauso jis tur bėgti tolyn. Fabrikai, dirb
tuvės tyliai beglūdi, tiktai jų ilgi kami
nai, lyg miesto sargai, augštumoj iškilę 
riogso, bet tie milžinai tik mūrai, jie be 
spėkos. Kur prieš pora valandų viskas 
judėjo, ūžė, ratai sukos ir mašinos baubė, 
dabar viskas tyku, ramu, niekas nekruta 
ir nebaubia. Lyg numirę išrodo ir ko tai 
joms trūksta. O gal savo jiegas pabaigė 
ir ilgiaus judėti negali.

Bet ne! 'Pas jas tos pačios jiegos ir 
tas pats mechanizmas. Tiktai joms trūk
sta tvirtos darbininko rankos. Tos ran
kos josios neturi ir judėt negali. Ranka 
darbininko guli nuilsus ar daužos į šonttev 
nuo skausmo po dienos sunkaus darbo. 
Suakmenėjus nuo kūjo ar žiogo ji nekruta 
ir viskas turi stovėti, nors ir didžiausios 
jiegos ten riogsotų. Jeigu ji, nuilsus,dirb
ti sustoja, tuomet liaujasi ir ratai bekru
tėję. Darbininko ranka yra karalaitė ir 
paveldėja viso krutančio pasaulio. Ji vie
na atneša tą malonią tylą ir leidžia nakčiai 
tamsumoje viešpatauti. Kol ji nepasako, 
kad “dabar man gana”, niekas nesustoja 
ir tylos nėra.

Žvaigždelės augštumoj žėrėkite, ra
minkite naktį ir duokite saldų ramumą 
po sunkios dienos.

Tais laikais, kada tautos laukia tik 
ženklo, kad pradėti didžiausią, kuomet 
nors pasauly buvusią kovą tarp gero ir 
pikto, kuomet visuose pasaulio kraštuose 
girdėtis griausmo dundėjimas, kuomet 
kiekvienas jaučia besiartinant laikus, kad 
dvi galybės -galybė Dievo ir velnio -stos 
į baisią kovą,- ir, kuomet žmonijos išsi- 
liuosavimas pridera nuo tos kovos pasise
kimo, tuomet kiekvienas turi žinoti, kad 
tikras Kristaus kareivis turi sekti savo 
mokytojo pėdomis, kuris atėjo ant svieto, 
kaip vargdienis, kad išgelbėjus tokius jau 
vargdienius. Reikia atsisakyti nuo pato
gumų, nereikia rūpinties apie vietą, kur 
savo galvą priglaudus, kad perdaug neiš- 
silepinti. Reikia visados būti< pasirengu
siu atkakti ten, kur yra didžiausias pao- 
jus, kur eina kova, o numirėliai tegul lai
doja numirėlius. Numirėliai tai tie, ku
rie, pagrimzdę į bėgančių rūpesnių dum
blyną, visai neišmano, kas tai yra prakil
nus dvasios reikalai. Tie numirėliai ne
žino, kad numirti už artimo meilę, kad 
kovoti iki paskutinosios, tai reiškia priar
tinti išsiliuosavimo valandą.

Lamenė.

Kur Kristus? Kur jo mokslas? Kame 
apsireiškia jo mokslas pas dabartines krik
ščioniškas tautas? O įstaigose? Ne, įstai
gose jo nėra. įstatymuose irgi nėra, nes 
tie persigėrę žmonių nelygybės dvasia. 
Žmonių papročiuose, kurie persisunkę sa- 
vymeile ir užvydėjimu- irgi Kristaus nė
ra. Kame gi tad Kristaus mokslas? Jisai 
ateityje, kurią ruošia darbas, varomas 
žmonijos gelmėse. Kristaus dvasia apsi
reiškia judėjimuose, kurie, kaip gaisras, 
persimeta iš šalies į šalį ir sukelia tautu 
minias. Kristaus dvasia apsireiškia doru 
sielų pasistengimuose prie laimės ir teisy
bės. Kristaus dvasia apsireiškia visuose 
tuose žmonėse, kurie nujaučia, jog dabar
tinė tvarka yra netikusi ir neteisinga ir 
jog ji turės griūti, nes dabar nėra miela- 
širdystės, brolystės.

Tu įgijai savo turtą gobšumu ir dėlto 
esi taip skūpus. Kaipgi iš teisybės gali 
būti gailingu tasai žmogus, kuris per me
tų metus priprato tik krauti turtus. Kaip 
duos jisai savo turto dalį kitam, kuomet 
perdėm yra papratęs savinties svetimą 
turtą. Ir šuo, kuris pripranta ėsti mėsą, 
jau nebegali ganyti kaiminės, dėlto pie
menis ir turi jį užmušti.

Mielaširdystė neturi būti duodama iš 
neteisingai sukrauto turto, nes tai ne mie
laširdystė, bet tikras nežmoniškumas. 
Kas gi per nauda, jeigu vienus ubagais 
paleisi, o kitam šį- tą duosi. Taigi, jeigu 
tu atiduotum visą, ką pavogei pas kitus, 
iš to jokios nebus naudos.

šv. Jonas Auksaburnis.
*) Lamenė buvo kataliku kunigas. Išpradžiy bu

vo įtikėjęs j popiežiy teisybę, net vyko tuo tikslu į Rymą, 
kad prikalbėti popiežių eiti naujy laikų keliais. Beta vė
liaus jis buvo prakeiktas. Lamenė tikintis žmogus. Su 
juo galima nesutikti, bet tai buvo prakilni ypata. Red.
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kaip rankų. Ant nelaimės 
taip yra, bet joksai socijalis- 
tas to nepagiria.

—Na, diede, bus gana mu
dviem apie tai kalbėt. Kitą 
kartą aš tau dar daugiau pa
pasakosiu, ką tas vaikinas 
man sakė.

—Toksai dalykas man la
bai skaudu svarstyt, bet aš 
žinau, kad mokėsiu socijalis- 
tus apginti.

GRAŽIOS IR GEROS 
KNYGELES.

Korespondencijos

SUSIRAŠINĖJIMAI
—Diede, tu vis išsijuosęs 

gini apšviestus žmones, o tan
kiai tie tavo apšviestūnai pa
sielgia daug bjauriau, kaip 
patįs tamsiausieji gaivalai.

—Eik jau eik, nepasako
jusi; kada aš sakiau, kad visi 
apšviestūnai geri? Teisybė, 
kad apšvieta gera, tą aš sa
kiau ir sakysiu, bet apšvies
tūnai nelygus. Vieni apšvies
tūnai sunaudoja įgytą mok
slą žmonių labui, kiti žmonių 
kvailinimui. Bet pasakyk, 
bobute, kokius apšviestūnus 
norėjai sugėdinti?

—Gi žinoma, kokius kitus, 
kaip ne redaktorius. Aš, die
de, vis misliau, kad leidėjai 
ir redaktoriai šventi žmonės, 
kad jie mums, bedaliams, 
kelius rodo, o čia visai atbu
lai išeina. Žinai, jau kad aš 
pamatyčiau kokį leidėją laik
raščio į akis, aš jam stačiai 

* drėbčiau: mokytojau, išpra- 
džių patsai save išsigydink.

—Kad taip tankiai yra, aš 
nesiginčyju, betgi yra ir vi
sokių leidėjų. Vieni eina už 
žmonių reikalus, kiti prieš. 
Bet kodėl, bobute, nesakai 
kame dalykas. Kožną žodį 
šiandie iš tavęs reikia trauk
te traukti.

— Ogi ar tu neskaitei’ apie 
“Lietuvos” leidėją Olšauską 
ir “Kataliko” leidėją Tana- 
nevičių. Abudu išginė po 
žmogų. Atidarė duris ir pa
rodė pirštu į orą. Kur čia 
sarmata, diede?

-Bet kuo aš kaltas, kad

Klausimas: Ar nekenk
sminga yra toks nuo peršal- 
čio gydymasis, kaip kad di
džiuma angliakasių daro: iš- 
sivirina maž daug už 15 c. 
alaus ir 15 c. romo; tuomet 
įdeda cukraus ir, karštą iš
gėręs, eina gulti. Karštis 
taip išmuša, kad visas su
šlampa nuo prakaito. Kaip 
praktika parodo, po to būna 
sveikiau. Ar nėra darbinin
kui geresnio būdo už šį išsi- 
gydymui nuo šalčio? Ar to- 
kis yra geras? Nes darbi
ninkams gana tankiai tenka 
slogą gauti.

Širšinas.
Atsakymas : Nosies ir ger

klės sloga paprastai nėra di
delė liga, pereina į dvi, tris 
dienas, jeigu žmogus pasilsi 
ir pridaboja vidurius. Gy
dant paprastai priimta ką 
nors daryti, kad išvaryti 
prakaitą. Tam tikslui var
toja karštą maudynę, arba 
geria karštą gėrimą, iš ku-

kad mane kaltini, bet aš ten

Ne, diede, aš tave šian
dien subytysiu. Tu vis sakei, 
kad socijalistiški leidėjai, 
kaip aukso grudai, o aš tau 
pasakysiu, kad ir socijalistai 
bradas.

—Bobute, tu visai apkvai- 
tai! Ar jau tu ant senatvės 
durnaropių apsivalgei. Koki 
gi iš “Lietuvos” ir “Katali
ko” lęidėjų socijalistai? Tik 
jau pati iš savęs juoku ne
krėsk.

—Kad jau taip, tai aš apie 
socijalistus pakalbėsiu. Aną 
dieną ateina pas mane vaiki
nas, ar negalėčiau dar
bo jam prirodyti. Sako, gir
di, išvijo socijalistiško laik
raščio leidėjas. Sako, girdi, 
tasai leidėjas, kad varo, tai 
varo savo vyrus iš spaustu
vės. To vaikino tokia buvo 
kaltė, kad paprašė algą pa
kelt. O leidėjas jam špygą 
į panosę ir kaip sušuko, kaip 
suriko, net visas dreba: aš, 
sako,straipsnius rašinėju, gal
va dirbu, o ir tik beveik tiek 
gaunu kaip tamista. Jūsų, 
darbas ir trijų, matai, dole
rių nevertas!

—Ei bobute, ir tuomi tu 
mane nesugėdinsi. Jeigu tok
sai leidėjas prisiplakė prie so- 
cijalizmo ir visai nemoka su
prast darbininko vargo, at
jausti jo rūpesnius, tai to
kio socijalisto visas socijaliz- 
mas, ne jo galvoje, ne jo dar
buose, bet jo kišeniųje. Už 
tokį prisiplakėlį, niekas, bo
bute, neatsako. Dėl vieno - 
dviejų žmonių visų negalima

Pagaliaus tasai lei-
dejas jokio supratimo neturi 
apie socijalizmą, jeigu sako, 
kad proto darbas tur būti 
daug daugiau apmokėtas, ne

HMM

rių’ geriausias yra karštas 
vanduo su cukrum ir leme
nu. Paprasta naminė gy
duolė tam tikslui yra degti
nė. Senovės patarimas yra 
toks: paimti bonką degtinės, 
atsisėsti ant lovos, pakabinti 
kepurę ant lovos stulpo, žiū
rėti į ją ir gerti degtinę. Ka
da iš vienos kepurės pradės 
darytis dvi, tuomet atsigulti, 
šiltai užsikloti ir ąnt rytojaus 
atsikelti sveiku: Ta gyduo
lė labai panaši į korespon
dento alų su degtine. Alko
holis visada gelbsti: apsvai
gina protą, palengvina skau
dėjimą, o kad neužmuša, tai 
ligonis ir pats pasitaiso. Pa
prastai karštam gėrimui var
tojamas romas, bet tai yra 
prasčiausias iš visų alkoholi
nių gėrymų. Gal būti, kad 
tokiam atsitikime išgerti 
stikluką degtinės nieko ne
kenkia, bet šiandien Vengia
ma alkoholio gyduolėse, ka
dangi jis, apskritai -jfrnant, 
daugiau blogo padaro, negu 
gero, o labiausiai tuomi, kad 
tankiai žmogus, besigydyda
mas, pamėgsta gėrymą ir pa
sidaro amžinu jo vergu.

D-ras F. Matulaitis.

—Broliai Baltrušaičiai iš
leido knygutę “Teatras 
Žmonijos gyvenime“. Vil
niaus laikraštija paprastai 
mėgdavo nusijuokti: “tai 
amerikoniška knyga”, vadi
nasi lopas prie lopo sudėta ir 
paleista į svietą. Apie “Žmo
nių Knygyną” to negalima 
pasakyti. Bet, rodosi, ir di
džiuma dabar išeinančių ame
rikinių knygučių visiškai ga
li prilygti savo išvaizda ir tu
riniu prie Vilniaus išleidimų.

“Ne vien tik duona žmo- 
gui reikalinga”. Žmogui rei
kia dailės, nes grožės pajau
timas esąs žmogui įgimtas. 
Pirmoje knygelės dalyje tel
pa bendri išvedžiojimai ir nu
rodoma, kad teatras—tai mo
kykla. Teatro istorijoj pa
sakojama apie grekų teatrą, 
indų dramą, kinų, rymiečių 
teatrą etc. Vienas J. Bal
trušaičio knygutės kritikas 
pasakęs, kad knygelė negera. 
Bet ji ne tam kritikui (p. Jur- 
gelioniui), o žmonėms buvo 
rašoma. Kritikas sako, kad 
J. Baltrušaitis daugiau nieko 
nežinąs apie grekų teatrą, 
kaip tik tai, jog jan buvo 
moterįs leidžiamos. Bet kas 
skaitė knygelę' atydžiai, tas 
pasakys, kad kiek tai vieta 
ir popu Daniškumo rei
kalas 1 e i d o į knygelėj ga
na nuosekliar^urodyta ryšys 
grekų teatro su žmonių gy
venimu. Yra ydelės, kaip 
ve nen u rodymas į labai svar
bią choro rolę grekų teatre 
etc., bet tai juk ne moksliš
kas traktatas.Toliaus knyge
lėj trumpai paminėti viduri
niai amžiai. Naujosios gady
nės teatro aprašymas nepil
nas. Tai at jaučiama. Net ne
paminėta Molliero teatras ir 
didžiosios Francūzų revoliuci
jos scena (prieš revoliuciją). 
Reikėjo taip pat aiškiau at
skirti dvi “naująsias gady- 

(buržuazinę ir dabarti
nę). Bet, nežiūrint mažmo
žių, knygelę būtinai turi per
skaityti kiekvienas bent kiek 
susipratęs žmogus.

Antra graži ir gera kny
gutė, tai vertimas Leonido 
Andrejevo “'Pasakojimo 
apie septynius pakartuo
sius”. Baisi audra praslinko 
per Rusijos žemę. Tūkstan
čiai žmonių žuvo. Bet ką 
jaučia tie žmonės, kurie už 
savo idėjas eina ant kartu
vių.? Ant to atsako L. An
drejevas. Po nepavykusios 
revoliucijos Rusijos inteligen
tai bėgo iš gyvenimo prie 
svajonių, nesveiko individu
alizmo. Andrejevą buvo pa
gavus ta banga. Parašęs 
minėtąją knygutę, jisai vėl 
grįžo prie gyvenimo ir pradė
jo jieškoti jame idealo/ 
Apie pasmerktųjų miriop psi
chologiją yra 2 knygutės, be- 
letristiška (L. Andrejevo) ir 
publicistiška (Korolenko). 
Antroji dar laukia vertėjo.

Knygelė reikia skaityti at
sidėjus, nes ji to verta. Kova 
Le abejonės, kova ir abejonė 
prieš mirtį ir kova be pašau
kimo su didžiausia išgąsti- 
mi prieš mirtį tai Andreje
vo temos.

Apgailėtina, kad vertime 
yra nelietuviškumų. Kad jau 
viską, tai ir tą bėdą reikėjo 
apgalėti. Laisvietis.

Iš Chicagos gyvenimo.
24 III Meldažio svetainėje 

“Aušra” rengė savo^yakarą. 
Lošta Br. Vargšo drama 
“Pirmieji žingsniai”. Tai, 
rodosi, bus geriausias auto
riaus veikalas. Jisai gyvas, 
nes paimtas iš Lietuvos gy
venimo revoliucijos metu. 
Žmonės, veikianti dramoje, 
paimti iš gyvenimo, ne išsva-

Lošėjai atliko roles gerai. 
Puikiausia lošė p. Vaitiekū
nas, seno dvarponio rolėje. 
Geras buvo ir p. Lankunas. 
Kiek silpniau lošė Ona, Žvirb
lių duktė ir dvarponio sūnus 
Henrysis. Ypač paskutinis 
neišrodė tvirtu studentu, ku
ris pergalėjo senovės tradici
jas ir stojo į kovą mužikų ei
lėse.

Po lošimui buvo p. Prūso 
monologas. Dalykėlis be 
jokio turinio. Jis tik juoki
no publiką keistu nudavimu 
ir... plačiomis kelnėmis. Jam 
geresnė būtų vieta “nickel- 
show”, negu “Aušros” sęena.

Po lošimui buvo žaislai.
Al. Amalas.

scenos.
31 d. kovo Dramatiškas 

Ratelis prie L.S.S. Chicagos 
kuopų statė ant scenos “Sve
čius iš Lietuvos” K. Jasiukai- 
čio ir “Neišdegė” P. Butėno. 
Žmoniy prisirinko pilna sve
tainė. Artistai atliko savo 
roles gerai. Ypač pasižymė
jo J. Prušinskas kun. Tumo 
rolėje.

Žmonės kuone patruko iš 
juoko. Rodosi,kiekvienas bu
vo užganėdintas, nes labai 
gausiai plojo rankomis. Bū
tu gerai, kad ir daugiau to
kių veikalu atsirastu iš dva
siškiu ir inteligentu gyveni
mo. Atsilankantieji įgija ge
rą progą neįtikėti ateityje 
tokiems smaladūšiams.

Gamtos sūnus.
nes

PATARIMAI
Kad išnaikinti spuogus.
Žiemos laike pas daugelį 

žmonių kraujas negauna ga
nėtinai tyro oro ir atsakan
čios cirkuliacijos, nes žmo
nės daugiau namie sėdi ir 
mažiau krutinasi. Nuo krau
jo nešvarumo ir susistovėji- 
mo ant kūno, ypač ant veido, 
iškįla spuogai ir žmogus lie
ka negražiu... Kraujo išva
lymui vartokite vieną unciją 
kordeno (kordene), ištarpin- 
tą ketvirtdalyj alkoholio. 
Įpilkite pusę puoduko cu
kraus ir šilto vandens tiek, 
kad pasidarytu visa kvorta. 
Gerkite po šaukštą prieš 
kiekvieną valgį.

Kad likt lengvesniu.
Kiti žmonės skundžiasi, 

kad jie negali likti diktesni. 
Mat, manoma yra, kad dik- 
tumas priduoda sveikatos ir 
pajiegos. Niekad tam neti
kėkite ir būkite linksmas, 
jei jus esate menkas. Tiems, 
kurie jaučiasi perdikti esą, 
patartina ištarpinti 4 uncijas 
pernotiso (pernotis) trijose 
kvortos dalįse šilto vandens 
ir prieš valgį gert po šaukš-

Kiaulė k žmogus.
Žioplys: Jurgi, koksai gali 

būti skirtumas tarp kiaulės 
ir žmogaus? (

L.S.S. 1 kuopos naujai su
sitveręs Sceniškas Ratelis 30 
d. kovo lošė “Pirmi Žing
sniai” ir “Meška”. Aktoriai 
savo roles atliko vidutiniškai'. 
Buvo ir dainos, bet jos nenu
sisekė. Žmonių tesusirinko 
apie 200.

31 d. kovo T. M. D. kuopos 
surengė prakalbas. Kalbėjo 
D-ras J. Šliupas ant dviejų 
temų: Lietuvos kultūra ir 
gyvenimas ir mirtis. Nors 
kalbėjo labai bedieviškai, bet 
žmonės ramiai užsilaikė. 
Žmonių buvo daug ir visi 
atydžiai klausėsi, nors neku- 
riems, mažu ir nepatiko.

Prie šv. Kazimiero kirpi- 
nyčios pradėjo budavoti kun. 
Kaulakiui naujus palocius už 
$15.000.Kasžin, ar ir tuos už
rašys airių vyskupui?

Pumpuras.
Brooklyno chronika.

30 d. kovo atsibuvo pra
kalbos, surengtos moterų 
progresyviškąja kuopa. Kal
bėjo A. Purvis ir F. Bago- 
čius.

Abudu kalbėjo apie mote
rų padėjimą seniau ir dabar, 
apie lygių teisių įgijimą.

Prakalbos buvo labai žin
geidžios jr užimančios, tik 
nedaug tesusirinko žmonių, 
nes pas Varnagirį (bažnyčioj) 
buvo krutanti paveikslai. 
Įžanga buvo pigi—25—50c. 
Tokiu būdu daugumas nuėjo 
pažiūrėti bažnyčios “teatrą”.

Kovo 31 d. L.S.S. 19 kuo
pa turėjo paskutinį iš eilės 
referatą; skaitė F. Bagočius 
ant temos: kaip vystės pra- 
monija, o podraug su ja var
gas.

Tą pat vakarą atsibuvo 
prakalbos New Yorke, pa
rengtos L. S. S. 52 kuopos. 
Kalbėjo Purvis ir F. Bago- 
čius. Kaip pirmas, taip ir 
antras puikiai nupiešė kapi
talistų ir kunigijos šunybes. 
Taip pat deklamavo V. Pet
raitis, M. Račiutė ir Marke
vičiūtė. Amžinas Keleivis.

Jau streikuojama.
Scranton, Pa. Jau kasyk

lų darbininkai susilaukė ko
vos už geresnį duonos kąsnį. 
1 balandžio sušvilpė kasyklų 
dūdos, bet męs jau nesiren
gėme į darbą, lyg keršinda- 
mi, nesirėdėme tąja unifor
ma, kuria visi, kaip vienas, 
ryto laike apsidengiame.

Bet ar visi męs supranta
me, dėlko neklausome tų dū
dų 1-mą balandžio dieną. Ne,- 
nevisi, tik trečia dalis, o kiti 
visi atsidavę ant dievo valios, 
bei kapitalistų malonės. Bi- 
jomės, kad ilgai nepraši tęs
tų, nes neprisirengę, į uniją 
neprigulime. Girtuoklystėje 
pasileidę, nesusitaupėm nei 
prakeikto cento. Ir vėl tru
pinius gausim nuo kapitalis
tų stalo. Mokslo męs nemy
lime, laikraščių neskaitome. 
Būtume laimėję gal, ko taip 
trokštame, bet prakeiktas 
tamsumas dar ilgai mus 
kankys. Nesusipratėlis.

Fitchburg, Mass.
N28 “Laisvės” jau tilpo 

koresp. apie Fitchburgo pra
kalbas. Dabar gavome dar 
dvi korespondencijas nuo O. 
J. Pšalgausko ir Bedievio. 
Priduriame, ko nebuvo pir
moj korespondencijoj.

Drg. Pšalgauskas rašo: 
“mūsų biznierėliai, išgirdę 
prakalbas rengiant,ir bijoda
mi, kad nesusitvertų koope
racija, prisivežė alaus ir deg
tines, kad užtektų iki sočiai, 
prisikvietė svečių pilną stu- 
bą, gėrė visą dieną ir malda
vo žmones, kad neitų ant tų 
bedieviškų prakalbų”.

Toliaus korespondentai ap
rašo peštynes, tarp pasigėru
sių kooperacijos priešų, 
gražu, vyrai!

Aukautojų vardai Lawrence’o 
kieriams:

J. Bagdonas ir S. Vikanis
M. Marcinkevičius 55c.; F. J. Stasiuke- 
lis, J. Baronas, Ona Abojitč, VI. Pšal
gauskas, K. Vilkus, J. Zelnis, J. Jakai
tis, J. Muraška, G. J. Pšalgauskas, St. 
Kiršis po 50c.; A. Šimanauskas 30c. 
Z..Ramonas, B. Ramaniukas, R. Šima
nauskas, P. Petrulis, J. Murnikas, S. 
Antanaitis, T. Balčiūnaite, R. Mažeiky
te, M. Povilaitis, K. Jasaitis, Gugis, 
Atkočiūnas, M. Džiugas, M. Metukas 
po 25c. Smulkių aukų $2.05. Viso $13.40 
Atėmus kaštus už svetainę ir kalbėtojų 
keliones lėšas liko $7.55, kurios pasiun- 
tem Joseph Bedard, 9 Mason st., Law
rence, Mass.

V. J. Pšalgauskas.
East Chicago, Ind.

Lietuvių čia 60 šeimynų ir 
apie trissyk tiek pavienių. 
Gyvuoja čia dvi pašelpinės 
draugystės šv. Stanislovo ir 
T.M.D kuopa su pašelpa. T. 
M. D. gražiai darbuojasi dėl 
apšvietos, rengia prakalbas, 
prelekcijas, užlaiko knygyną 
ir platina laikraščius. Žino
ma, nuo šventakuprių užsi
pelno vardą cicilistų. Mūsų 
mbterįs nesilieka užpakaly 
visų. Randasi kelios apšvies- 
tesnės, kurios 31 d. kovo su
kvietė moterų susirinkimą ir 
sutvėrė draugijėlę. Prisira
šė 11.

Praėjusį mėn. liet, kuni
gas rinko aukas ant bažny
čios Gary, Ind. Nekurie su
prato, kas jis per paukštis ir 
nieko nedavė. Bet radosi ir 
įpulkių. Dabar, kaip teko 
girdėti, iš Gary slaptai prasi
šalinęs, nes savam bute pali
ko ilgą kunigo sūtoną. Tai 
jau antras toksai “tėvelis” 
mus aplanko. Zalinas.

Cleveland, Ohio.
31 d. kovo atsibuvo L. S. S.

gamtos teisės ir kaip jomis 
naudotis. Kalbėjo aiškiai ir 
gerai ir kvietė prisidėti ir 
balsuoti už socijalistų parti
ją. Tik vienas atsirado al- 
koholiaus draugas, kuris mė
gino pajuokti kalbėtoją. Jam 
liepė nusiimt kepurę, bet ji
sai atkirto, kad ir moterįs su 
kepurėmis. Kaip užnyko jį 
moterįs pešti, tuoj išvijo 
laukan. Paskui deklamavo 
Matulionytė ir Naujokas. 
Taip pat buvo renkamos au
kos Lawrence’o streikie- 
riams. Publika sumetė $18.50.

Antgalo d-rė Baltrušaitie
nė skaitė referatą apie in
dustrijos higieną.

Pas mus įsikūrė laisvųjų 
moterų pašelpos dr-ja “Bi- 
ruta”. Mėgina elgties, kaip 
Londono sufragistės, nes 
per šliuptarnių prakalbas lo
šia policmonų rolę kaslink 
šventakuprių.

Dominaičiūtė.
Detroit, Mich.

kovo sustreikavo 500

Pajieškau savo tetules Agotos Bauzi- 
kės, paeina iš Kauno gub., Raseinių pa* 
vieto. 4 metai kaip Amerikoje. Pirmiau 
gyveno Brooklyne, o dabar nežinau kur. 
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

Joe Cheduikis,
Long Lake, Wis.

Prakalbos!
Iškilmingas prakalbas parengė Dr-stė 

D. L. K. Keistučio, Norwood, Mass., 
atsibus Nedėlioję, 21 Balandžio (April), 
1912, salėj Temperance Hall, 605 Wa
shington st., Norwood, Mass. Prasidės 
2 vai. po piety. Bus kalbama įvairiose 
šakose mokslo ir progreso. Tą dieną 
bus galima prisirašyti prie viršminėtos 
dr-stės. Komitetas.

18 
molderių ir kormakerių. Rei
kalauja 9 vai. darbo dienos 
ir unijos pripažinimo. Kom
panija nenusileidžia. Prisi
vežė streiklaužių, apstatė 
policija ir dirba. O streikie- 
riai jau 2 savaiti vaikščioja 
nuliūdę, kad nieko negali pa
daryti .

Iš lietuvių skebauja D. 
Kriščiūnas ir 2 broliai Žąsi
nai. Davatka.

''Gilbertville, Mass.
Kovo 25 ir 26 d. lankėsi 

pas mus kun. Jakaitis. Daug 
lietuvių priėjo prie išpažin
ties, bet katrie neprižadėjo 
kas nedėldienis eiti j bažny
čią ir nešt po 15 c., tuos vi
sus pavarė nuo spaviedny- 
čios. Pasakė tris pamokslus, i 
pagirė “Draugą” ir nupeikė; 
“Laisvę”, “Kovą” ir “Ke-

TEATRAS ir BALIUS
Rengia 71 k p. L. S. S. Atsibus 18 

balandžio (Ąpril), 1912, svetainėj Harry 
Gary, 67 Sixth St., Cambridge, Mass. 
Prasidės 8 vai. ir trauksis iki 2 vai. nak
ties. Bus sulošta 1 veiksmo komedija 
“Nesipriešink” ir “Salaputris”. Įžan
ga maža. Kviečia visus atsilankyti.

KOMITETAS.

ANT PARDAVIMO
Parsiduoda kostumieriškas kriaučių 

biznis su visais reikalingais rakandais. 
Randasi geroj lietuviais ir lenkais apgy- 
ventoj vietoj. Lietuvių yra 2000, o len
kų 3000. Biznis gerai išdirbtas. Jeigu 
norintis pirkti nemokėly kirpt, tai aš 
išmokysiu pagal naujausią madą. Pa- 
siskubinkit, nes atėjus pavasariui yra 
daug darbo. Norėdami plačiau dažino- 
ti, atsišaukit į “Laisvės” redakciją.

Parsiduoda valgomy daikty krautuvė 
(bučernė), kuri randasi lietuviais apgy- 
ventoj vietoj. Biznis gerai išdirbtas. 
Gera proga pralobti. Atsišaukit i

“Laisvės” Administraciją, 
242 Broadway. So. Boston, Mass.

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisvės” 

siuntinėjimo adresą, malonėkite neat
būtinai prisiųsti savo seną adresą, t. y. 
kokiu buvo laikraštis lig šiol siunčiama 
ir naują, t. y. tą, kuriuo norite, kad bu
tų Jums laikraštis dabar siunčiamas, 
kitaip adresą permainyt negalėsime.

Administracija.

po

Ne-

strei-

$1.00;

tą. Šitie vaistai nėra kenk 
smingi ir greitai padaro žmo 
gy daug lengvesniu.

M. Volungevičius.

gimsta ir palieka kiaule, 
žmogus gimsta žmogum 
tik po tam kiaule palieka.

Vakaras 
mis deklar

igė įdomio
mis. Dėklą-

mavo Markevičiūtė, P* Pet 
raitis ir P. Ambrazaičiutė.

Kodėl tas kunigėlis peikė 
tuos laikraščius, kurie vi
siems patinka, ir girė tuos, 
kurie nepatinka? Kur be
dingti mums nekirptiesiems?

Nekirpta avelė.
Phillipsburg, N.J.

Mums rašo drg. Unijistas 
D., kad čia susitvėrė I.W. of 
the World skyrius. Tuo tik
slu atsibuvo yiešas susirinki
mas; -prie unijos prisidėjo 
daug lietuvių, kas labai link
sma. '

APIE DARBUS.
East Chicago, lnd\

Darbai E. Chicagoj eina 
gerai, todėl ir iš kitur pribu
vusiems nesunku darbas gau
ti. Dirbtuvių čion yra viso
kių, bet daugiausia geležies 
tšdirbystės. Moka nuo $1.75 
ir daugiau.' Kaip atšils orai, 
tai pradės statyti didelę lo
komotyvų dirbtuvę, kur bus1 
reikalaujama tūkstančiai dar
bininkų. Zalinas.

Pajieškojimai.
Pajieškau Zuzanos Tvardauskiutės, 

kaipo draugės, buvusios Detroite; norė
čiau susižinot su ja. Ji iš Detroito iš
važiavo j Rochester, N. Y. metai atgal, 
bet dabar nežinau kur yra. Ji pati ar 
kas kitas būkite malonus pranešti šiuo 
adresu:

Joe Gižovskas,
126 E. Congress st., Detroit, Mich.

Pajieškau draugo Franciškaus Virbic
ko ir pusbrolio Antano Degučio, abudu 
paeina iš Suvalkų gub., Mariampolės 
pav., Pilviškių gmino. Jeigu kas žino 
apie juos, meldžiu pranešti šiuo ad
resu.

Vincas Degutis,
1204 Lloyd st., Scranton. Pa.

Pajieškau savo dviejų pusbrolių Anta
no ir Felikso, paeina iš Kauno gub. ir 
pav., Pernavos parap., Kupščių kai
mo. Jie patįs ar kas kitas meldžiu pra
nešti šiuo antrašu:

C. Wossels,
Box 468, St. Charles, Mich.

Pajieškau Juozo Griciaus, Franciš
kaus Lukmino ir' Lucios Lukminutės, 
paeina iš Kauno gub., Staponkaimio so
džiaus. Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:

Baltrušaitienė ant temos
V. Balčiūną?,

921 Carlton st., ' Philadelphia, Pa.

gaunamos “Laisvės” spaustuvėj.

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS 
SLAPTYBES arba kruvini I)o- 
mazo Macocho darbai. Su pav.. 15c

LEKCIJOS APIE ATSEIKIMO
ŽENKLUS.................................... 15c

MOKSLAS RANKAŽLNYSTES 
arba kaip pažinti žmogaus ateitį 
ir praeitį pagal delno ruožus ir 
nago žydėjimą........................ 15c

MEILES KARŠTLIGE...............20c
VADOVAS keliaujantiems į Atlie

ką ir iškeliaujantiems.......... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c
AR YRA DIEVAS?.....................25c
GREIČIAUSIAS PAMOKINTO-

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL-

GOS IR REIKALAVIMAI  10c
NAUJAUSIOS DAINOS ir EI

LES .............................................20c
NAUJOS KANT1ČKOS arba poli

tiškos giesmės.........................30c
PASAULIŲ RATAS.....................25c
POK AHONTAZA Indijonų* Kara- 

ralaitė. Istoriška pasaka..... 16c
BALTAS RŪBAS............... Y......15c

Taipgi galite gauti įvairiausių laiš
kams popierų su gražiausiomis kviet- 
komis ir pasveikinimais. Tuzinas 
25c., šimtas 70c., tūkstantis —5 dol.

Ką nors užsisakydami visada ad
resuoki! taip:

“LAISVĖ”
24 2 Broadway, So. Bo»ton, Mau.

Draugijos 

ir Biznieriai!

Jeigu norit, kad jūsų spaudos 
darbai buty atlikti greitai, 
gražiai ir suprantamoj kalboj, 
tai duokit spausdint į

“ Laisves 
Spaustuvę

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

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

Ypatingai atydą atkreipiam 
į draugijų darbus. Niekad 
nereikia duoti darbą į tokias 
spaustuvėles, kuriy darbinin
kai nemoka lietuviškas kalbos 
ir nepažįsta savo amato, nes . 
ten tik sudarko darbą. Jeigu 
turit kokį spaudos darbą, tai 
siųskit jį mums Šiuo adresu:

“LAISVE”
242 JV. Broadway 
So. BOSTON, MASS.
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A.G. Groblewski
COR. ELM <5c MAIN STS., PLYMOUTH, PA.

SAVININKAS IR FABRIKANTAS 4
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra saulė, planetos ir kometos, 

tai skaitykit knygų

“Pasaulių Ratas
Su paveiksi. Kaina
JEI NORIT ŽINOT

Kas yra meilė ir kaip žmonės mylisi, 
skaitykit kningų

“Meiles Karštlige”
Ktiina. 2()o.

Reikalavimus ir pinigus adresuok it taip:

J. STROPUS
30 W. Broadway, So. Boston, Mass.

SVEIKI, GERI IR PIGUS

GĖRIMAI

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.
Šių sųvaitę bus lošiama labai 

sujudinanti tragedija

“ROMEO and JULIET”

VIFTINFQ 7INIIK Brightone, Mass. 30 kovo, VlbllllEiiJ LlHlUu. 4 vai. išryto iškilo gaisras.

z So. Bostono lietuviai Vely
kas praleido net perdaug 
linksmai. Visos draugijos, 
išskyrus socijalistu kuopą, 
jokiu susirinkimu tą dieną

Apdegė kiaulių skerdyklos 
Hide and Skin. Tame gais
re 3 ugnagesiai sunkiai likos 
sužeisti ir nugabenti ligon- 
butin.

Ugnagesiai dirbo .pusę die-
nelaikė, kad tįk pašventus (nos> kol užgesino, 
daugiau laiko alkoholio nai
kinimui . Lietuviais apgy
venti distriktai net braškėjo 
nuo skripkų, armonikų ir 
girtų balsų. Dievobaimin
gose stubose atsibuvo net keli 
pasikumščiavimai. Bet tai 
vis Dievui ant garbės... Dėl 
užsirašymo laikraščių pinigų 
nėra, bet ant degtinės ir 
alaus jų niekad nestokuoja. 
Sarmata, broliai!

J. Kelmutis.

Žmonės plačiai kalba, 
kardinolas O’Connell 
draudęs lietuviškiems kuni
gams imti po 5 dol. už vely
kinę išpažintį. Taipgi sako, 
kad ir už šliubus bus nevalia 
taip daug lupti. Jeigu tas 
teisybė, tai pagirtinas daly
kas, nes lietuviški kunigai 
jau nebežinojo, po kiek kai
lių nuo savo avelių lupti.

kad
Ūž

§ 
S

Telephone So. IJ^ston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dienų ir nuo 7 9 vakare.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.

Telephone Fort Hill 504

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS 

Nelaimes, Skundus, Reikalavimus, 
Ukeslškas Popieras, Persiskyri
mus ir visokius teismo dalykus.
KALBU RUSIŠKAI

LATVIŠKAI.

TIKRA DEGTINE
Jeigu jus kada reikalausite

TIKROS RUGINĖS arba BOURBON DEGTINĖS
Tai ateikite pas mus, nes mys liHO'I'IINE yra išsistovėjus medyj ir 
užjiefėtyta Jungtiniu Valstijų sandėliuose, taipgi užpečėtyta bonkose po 
jiprt^.iūra Jungtinių Valstijų valdžios vientik dėl mus.

Taipgi pristatome veseilioms ir per laiškų užsisakantiems už prieina
mų kainų.

BURKE, GALLAGHER & CO
396 ATLANTIC AVĖ., N,!'WHRA*ffES BOSTON, MASS.

Parduodame Korčlala už visai žemas kalnas.

Męs lietuviai, bostoniečiai, 
Dirbam, prakaituojam, 

Bet, sulaukę vakarėlio, 
Viską prašnapsuojam.

Jau reikėty mums pamesti 
Ilgą barą zulint, 
Negražu žiūrėt į girtus 
Užstalėse gulint.

Jau South Bostonas pabudo 
Visur žmonės kįla, 
Tiktai mūšy skurdus 
Niekad neprabįla.

Stokime ir męs į eilę, / 
Griebkimės už knygos, 
Nes sulauksim nuo kaimynų 
Atsiprašant... špygos.

Neužmirškite atsilankyti 
ant Labdarystės Dr-jps ba
liaus, kuris atsibus pėtnyčio- 
je, 19 bal., Odd Fellows Hall 
svetainėj, 515 Tremont St., 
Bostone. Prasidės 2 vai. po 
pietų.

Kiekvienas atsilankantis bus užganė
dintas iš šio perstatymo.

Sėdynės geros ir nebrangios.

Tikietus galite gaut po num. 15 Winter 
St. arba teatre ant pleciaus Castle Sq., 
Boston, Mass. ✓

TheCoiXionwealth

Balding Association
Vertė turto ant$25.000.

Namų Budavotojai, Kontraktoriai 
ir Pataisytojai

(Real Estate, Mortgages & Insurance) 
Atliekame kuogeriausiai visokias ope

racijas. Suteikiame visokius patarimus 
statyme namy, o taipgi duodame viso
kius patarimus ir išskaitliavimus tiems, 
kurie nori pirkti ar parduoti namus. 
Statome naujus namus, perstatomo ir 
pataisome senus. Išduodame paskolų, 
apdraudžiamo nuo ugnies namus ir visų 
naminį turtų. Perkame, imame nuo- 
mon (arendon) ir išnuomuojame namus. 
Parduodame del statymo namy žemes 
lotus. K iekvienas Šeras parsiduoda po 
$10. Musų kornponija taipgi turi dide
lius ryšius su lietuviais ir visuomet pa
tarnauja jiems sųžiniškai.

Ant Town of Lake, Chicago, 111.
ADMINISTRACIJA:

Prezidentas K. K. Strzyneckis,
4602 So. Ashland Ave., Chicago, III. 

Vice Prež. St. Ragauskis,
4612 S. Wood st., Chicago, 111. 

Protokolų Rašt. A. A. Poška,
4623 S. Marshfield Ave., Chicago, 111. 

Finansų Rašt. F. Yaugel,
4606 S. Paulina st., Chicago, 111. 

Iždininkas A. J. Beržynskis,
4600 S. Paulinast., Chicago, Ill. 

Organo užžiūrėtojas A. M. Balčius,
4649 So. Ashland Ave., room 5

Chicago, 111.

Morris Katzeff
294 Washington St.

Room 738 BOSTON, MASS 
Kitas ofisas randasi:

Room 25, Low Building 
232 Broadway, Chelsea, Mass.

Atdaras nuo 7 iki 9 vakare.

F. STROPIENE
Pabaigusi kursų Womans Aledi- 
cal College, Baltimore, Aid.

Pasekmingai atlieka savo dar
bų prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pageilių įvairio
se motery ligose.

VADOVAS KELIAUJAN 
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

Jeigu nori žinot apie visas laivy kom
panijas, kokie yra laivai, iš kur jie iš
plaukia ir kur priplaukia, kiek kur yra 
myliy, kur randasi didieji kompanijų 
offisai, kokius žmones įleidžia į Suvie
nytas Valstijas ir kokiy neįleidžia, kiek 
vertės turi kity žemiy pinigai, tai 
siusk 15c. stampom žemiau nure 
adresu, o apturėsi minėtų knygelę.

.J. VALUKONIS
261 W. Broadway, So. Boston, Mass.

bal-
[sas

D. L. K. Vytauto dr-stės 
mėnesinis susirinkimas atsi
bus seredoj, 10 balandžio, 
7:30 vai. vak. svetainėj po 
No. 339 Broadway, So. Bos
ton, Mass.

So. Bostonan atvyko 
lietuviai, kurie sakėsi esą iš 
Lawrence’o ir turėję prisika
binę I. W. of W. ženklelius. 
Jiedu neva darbo jieškojo,bet 
po teisybei tai žiūrėjo, kur 
koks daiktas negerai padė
tas. Jiems dėlto pasisekė 
pavogti kelis kišeninius laik
rodėlius ir išdumti kur nors 
kitur apgaudinėti žmones.

Taigi, lietuviai, apsisau
gokite, nes vardan streikie- 
riŲ daro biznį tankiai visokie 
valkatos. Laikrodėlius pa
vogė nuo Keršio ir Baranaus
ko.

Bostono socijalistai jau 
pradėjo svarstyti apie suren
gimą iškilmingo apvaikščio- 
jimo Pirmos Gegužės šven
tes. Prie apvaikščiojimo 
ketina prisidėti ir keletas 
unijų. Iš to matyt, jog šių 
metų apvaikščiojimas bus iš- 
kilmingiausis ir didžiausis.

DIDŽIAUSIA NAUJIENA.
Šiuomi pranešu savo broliams lietu

viams, jogei aš esu apsaugojimo gyvas
ties (life insurance) agentu iš Metropo
litan Life InsurancefCo. Šita kompani
ja yra viena iš didžiausiu ant pasaulio. 
Taigi, lietuviai ir lietuvaitės, kurie no
rėsit apsaugot (inšiury t) savo gyvastį, 
kreipkitės prie manęs. Aš ajisaugoju 
ne dėlto, kad po mirties karn-nors pini
gai tekty, bet dėlto, kad jys patįs juos 
ant senatvės gautumei. Jeigu kuriems- 
nors apsisaugojimo išlygos nesupranta
mos, tai kreipkitės pas mane į ofisų ar
ba prisiyskit savo adresų man, o aš va
kare pas jumis ateisiu ir viskų išaiškin- 

lietuviškoj kalboj.

ANTANAS IVAŠKEVIČ
Tremont St., Boston, Mass.

Room 311
'Telefonas Haymarket 2151

NAUJIENA, KOKIOS DA 
NEGIRDĖJOTE.

Męs varome biznį šiame mieste per 12 
mėty ir jau ištaisėme tūkstančius namų 
puikiausiais rakandais, kurie buna ge
rais 7 ar 8 metus, ir, jei atsitinka par
duot, da galima ant jy pelnyt. Kode! 
taip? Todėl, kad męs neišmokom tokios 
didelės randos nuo $7.000 iki $8.000,kaip 
kiti štorai, ir nelaikom supirkėjų, ku
riems išmoka nuo 3 iki 4 tūkstančių al
gos ant mėty, taipgi nelaikome mana- 
džeriy, nes męs galime tų atlikt patys, 
kad sumažini išlaidas, iš ko turi pelnų 
mys kostumieriai. Aš ištaisysiu jys na
mų puikiausiais rakandais už $60,00, už 
kuriuos mokėsite kitam store $90.00. 
Ateikite persitikrint, jei netikėtumėte, 
galiu nuvestj rakandų dirbtuvę, kur pa
matysite, jog tokios kainos, kaip pas 
mane. Klausk ko nori, jei ne tų patį 
pasakys. Męs pristatome rakandus į 
namus už 50 myliy nuo Bostono. Kalba
me lietuviškai, lenkiškai ir angliškai. 
Atsilankykite po šiuo numeriu:

B. CANNBR
338 W. Broadway, So. Boston, Mass, 

tarpe E and D sts.

R. TUIINIUA
Užlaikėm didelę

Krautuvę
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šlhibinių Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatėm į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovą DRAPANŲ:Vy- 
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

Washington Street
BOSTON, MASS.

Mūsų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 
J. Pociūnas, Liudvikas Davalga ir
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SITIVXTJ8 SlMMOSIA OMHI I.I.V

Išeina kartą į mėnesį ir 
prekiuoja tik 50c metams.

“Lietuvių Žurnalas", yra 
tai savo rūšies laikraštis.

Jame nėra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien 
įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena 
jo ypatybe — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. , Adresuokite: 

“Lietuvių Žurnalas”,1607 No. Ashland Ave., Chicago, III.

‘‘Birutės Kanklių” Choras 
smarkiai auga. Jau dabar 
dainuoja beveik 40 ypatų. 
Truputi permažai moterišku 
balsu. Taigi, merginos, no
rinčios dainuoti, ateikit pri- 
sirašyt.

SVEIKI IR GERI GĖRIMAI.
Męs partraukėme Velykoms sveiky ir gėry gėrimy:

Vyno, Koniako, Monopolkos, Geros Degtines,
Alaus, Ėliąus ir visokių kitokių gardžių gėrynių

Męs parduodame daug pigiau negu kiti, nes mys randa pigesnė 
rie pirko gorimus ant Kaledy, tai jie žino jy gerumų ir pigumų, 
mes, kad jie atsilankys ir ant Velyky ir savo draugus atsives 

visus atsilankyti po šiuo adresu:

GOLDEN WINE CO.
DAUGUMOS GĖRIMŲ PARDAVĖJAI

352-354 Harrison Ave., BOSTON, MASS.
Telephone 42K Tremont

13 balandžio įeis į galę įsta
tymas, jog daržoves, riešu
tus ir visokius 
parduoti nuo 
skaitoma, jog turės įvesti 
Massachussets 
tūkstančių naujy svarstykliy 
ir panaikinti 50 seny miery. 
Už peržengimą tos teisės bus 
baudžiama dešimtimis dol.

Jurgis Urbšaitis, motery ir 
vyry kostumieriškas kriau- 
čius, siuva visokias drapanas, 
taipgi išvalo, prosina, sutaiso 
ir nudažo. 255 Broadway, 

So. Boston, Mass.

Vienatinis mys tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
s teito. Jau arti 18 
mėty, kaip aš pasek
mingai gydau ir at- 
lieku operacijas. Tė- 
rnyk!!! Neik jieškot 
manę j aptiekų ant
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
tropais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
bui jy ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki Ii ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

vaisius reikes
svary. Ap-

valstijoj 10

Ku- 
Tiki- 

Už-

V

Rengiant vestuves, krikštynas, 
varduves ar šiaip kokius pokilius, vi
sada kreipkitės prie mūšy, o męs ju
mis aprūpinsim pigiausiais ir geriau
siais gėrimais. Mūsų sankrova yra 
sena ir visiems žinoma. Pas mus gau- 
sitevtikros rusiškos degtinės ir šim
tus kitokiy gėpimy.kaip tai mallnow- 
ka, wlszniowka ir kitokių. Čia dirba 
visiems žinomas ir teisingas lietuvis 
Stanislovas Matchis. Norėdami su
sirašyti, galite rašyt lietuviškai. Nuo 
South station tik 2 miliutas ima eiti 
iki mūšy sųkrovai.

Revere Distilling Co.
579 to 589 Atlantic Ave.

BOSTON, - - MASS.

DIDŽIAUSIAS
DARBININKŲ 
SĄVAITINIS 
LAIKRAŠTIS

LEIDŽIAMAS
LIET. SOC.
SĄJUNGOS
AMERIKOJE
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liniment^
“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus straip

snius.
“KOVOJ” rašoma a|)ie darbininky gyvenimų, vargus ir nurodoma, kai|i 

prašalinti juos.
“KOVOJ” rašoma apie viskų teisybę ir drųsiai skelbiama socijalizmo 

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

Prisiyskit savo adresų, o gausite vienų “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujy mėty “Kova” išeis tokia kaip “Keleivis’^

*
DR. M. ZISELMAN

7 Parmenter St., Boston, Mass. 
Telephone Richmond 1967-R.

V
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A Popular
Spring HARRISON OA’I'VES

DISPENSARE
Jau 20 metę nuo įsteigimo.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS. ■

Patarimai DYKAI!
Šiokiomis dienomis atidaryta nuo O Iki 8 
vaL vakare, šventadieniais nuo 10 ryte 

iki 4 po piet.
Gydome visokias ligas Vyru, Mo
tery ir Vaiky ir taisome DANTIS.

Ateidamas atsinešk Sį apgarsinimų.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

APTIEK A
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint ar iš Lietuvos atvež
ti ar Amerikoniški. Gyduolių galite- 
gauti, kokias tik pasaulyj vartoja, 
taipgi visados randasi lietuvis aptie- 
korius K. ŠIDLAUSKAS.

EDVARDAS DALY 
Savininkus

18 Broadway, So. Boston, Mass.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 

męs prisiusime gyduoles per express}.

Perkant žiūrėk, kad hut<£ tu markė, 
o Kausi telsInKiiL

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečių, Krūtines, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokiy vabaliukų.

* 
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& 
Ji.
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*

1815 E. Moyamensing Avė. j 
v d PHILADELPHIA, PENIN’A. *

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepy Balsamas 
Antylakson dėl Vaiky 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėliy

,, nuo Kirmėliy dėl suaugusiy 
Vanduo nuo Akiy Skaudėjimo - 
Ugniatraukis ... -
Skilvio Lašai -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios -
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo I
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 

mui

25c. 
50c.

ir $1.00 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c.

50c.

75c.

LAIVAKORTĖS

$1.25

242 Broadway, So. Boston, Mass.

$3.50 
50c.

10c
10c

mBDGm/*

Kam gi Laivakortes pirkt pas kokį ten žydelį, kad galima gaut pas lietu
vį agentu atvažiavimui iY išvažiavimui net 9-nių kompanijų l-mos, 2-ros 
ir 3-Čios klesos laivais?

$2.00
$2.00

$50

21-23 Cross St., Boston, Mass.

Raibužiuose
- i
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Juodosios moterįs, kurios 
kovoja prieš linčiavima neg
ru, turėjo savo susirinkimą 
Faneuil Hali. Savo rezoliuci
ją nutarė pasiusti kongresui.

7 balandžio socijalisty sve
tainėj S. Michelsonas skaitė 
prelekciją ‘ ‘Religijos logika”. 
Žmoniy, kaip dėl velyky šven
čių, buvo gana daug. Pre- 
lekcija žmonėms patiko. L. 
Prūseika kalbėjo trumpai, 
bet karštai apie raudonosios 
vėliavos reikšmę pasaulio 
darbininky gyvenime. Mat, 
atsibuvo naujai įgytos vėlia
vos inauguracija. S. Michel
sonas dar paaiškino, ką reiš
kia raudonoji vėliavos spalva.

Kitą nedeldienį atsibus 
prakalbos, kalbės L. Prūseika 
apie Siberija. Taip pat, kiek 
žinoma, pirmu kartu daly
vaus 
Choras,
atsilankyti.

Pranešu visiems kostumieriams, kad 
šių savaitę parduosim gerus čeverykus 
ir pigiai. American Gentlemen vertes 
$3.50 už $3.00. Taipgi skrybėles, gra
žiausi marškiniai, padaryti po naujau
siai madai, tinka kievienam žmogui. 
Prašom visus atsilankyti.

Tamošaitis ir Yurgeliūnas 
233 Broadway, So. Bostone.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
tojų prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanų 
sekančias knygas: “Censta- 
chavo Klioštoriaus Slapty
bės”, 
šiai”, 
tės”,

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

DA KTA RAS
B. U. BBRINARD

Praneša, jog jo offiųas prie 105 
Dorchester St., So. Boston, Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 

r piet, o prieš tų ar po to laiko tele- 
fonuokite 160 South Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

NAMINE MOKYKLA
GRAMATIKA angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apdary
ta)..............................................  $1.00

VAIKŲ DRAUGAS arba kaip 
mokytis skaityti ir rašyti be mo
kytojo............................................  15c

NAUJAS BODAS mokytis ra
šyti be mokytojo......................  10c

ARITMETIKA mokinimuisi ro- 
kundy, su paveikslais (apdary
ta)..................................................  35c

Pinigus siųskit per M o n e y O r- 
d e r šiuo adresu:

P. MIKOLAINIS
Box 62, New York City.

Birutės Kankliy”
Taigi malonėkite

“Revoliucijos atbal- 
“Mokslas Rankažinys- 
Lekcijos apie atskirimo 

ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siųs
kit Money Orderiais šiuomi 
adresu:

Feelind Better Already
s----------- ------------------------------------------------------------------

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA įOLSELIS

Subatoj Dahlgren salėj ant 
E ir Silver Sts. atsibus per
statymas “Piršlybos” ir K. 
Jasiukaičio “Svečiai iš Lie
tuvos”. Paskutinis veikalas 
turėjo didelį pasisekimą Chi
cago je ir Brooklyn^. Vaka
rą rengia vietiniai socijalistai. 
Neužmirškite atsilankyti

Jieškotojams.
Šiuomi atkreipiame atydų gerbiamyjy 

“Laisvės” skaitytojy, kad pajieškoji- 
mus giminių ir draugų talpinam ant mė
ty 1 sykj dovanai. Už bizniškus pajieš- 
kojimus imam po 50c. už 1 vienų sykį ir 
1 dol. už 4 sykius. Reskaitytojams pa- 
jieškojimus dykai netalpinam.

Administracija,

Mielai aš pa
klausiau jūsų 
patarimo ir iš- 
titryniau su

Dr. Richter’io
Pain 

Expelleriu
dieęi*Dingo skaudėjimas kaklo ir 

raas šone, jaučiuos visiškai gerai 
valo būti kiekvienos šeimynos š 
Sergėkis nuo pamėgdžiotų. 25c. ir 50c

P. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl Street, New York. 
Richter io Congo 1’11168 yra geros uuo viduriu sukietėjimo. 25c, ir Wo.
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Gyd. del .. 
Milteliai a.

Galvos Skaudėjimo 
Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojy
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plauky Apsaugotojas 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo kepeny 
Valytojas Plėmy 1 
Rožės Balsamas 
Kinder Balsamas 
Bobriaus Lašai 
Švelnintojas 
Kraujo Valytojas 
Nervy Ramintojas - - -
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) - -
Painada Plaukams - 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens - 
Vengriškas Taisytojas Usy 
Inksty Vaistas (mažesnė) 
nksty Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės ... 
Gydymas nuo uždegimo Danty ar 

abelnai Skausmo ir Škorbuto 
Gyduolės ir Mostis nuo Parky 

ir Niežy - - - _ -
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūšy puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose, ant 
pardavimo, kad mūšy tautiečiai reika
laudami, galely pas savo štornikų nusi
pirkti ir nereikalauty išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Stornikai, .rašykite parei
kalaudami gyduoliy, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūšy tyras Lietu
viškas Gyauoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:.

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. ELM A MAIN STS.. PLYMOUTH. PA.

Vyno, Visokių Likierių, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”, 
Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.

Jei nori sveiky gerymy ant Velyky, kurie tavo sveikatai nekenktų, tai 
ateik pas mus. Sykj pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
absivesi. Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 
o męs prisiysim orderius per expresu. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.

50c. 
25c. 
15c.

$1.25 
50c. 
10c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
50c. 
35c.

$2.00 
$1.00

25c.
25c.
50c.
15<\ 
25c.

$1.00
25c. 

b a
$1.25

Cm ir P1NI<3<J<S jums pasiunčia j visas pasaulio dalis greitai ir pi- 
ginu negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus paš- 
portus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimes nėra pereit rubežių 
(gronyčių). Važiuojančius patinku ant stočių Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigų siųst ir pirkt ŠifkorČių, pra
šykit aplikacijos, pridedami už 2 c. stempų iš jums artimiausio offiso.

GEORGE BARTASZIUS 
261 Broadway, 558 W. Broome St. 
SO. BOSTON, MASS., NEW YORK CITY,N.Y.




