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Pasipiktino.
Washington, 13 bal. - Su

vienytu Valstijų valdžia la
bai pasipiktino, kad Mexi- 
<os sukilėliai sušaudė vieną 
Suv. Valstijų pilietį. Mat, 
tasai Fountaine tarnavo Ma
deros kariumenėj ir, kuomet 
sukilėliai paėmė jį į nelaisvę, 
;ai jisai likosi sušaudytas.

Laivyno lyga.
New Yorke susitvėrė lai

vyno lyga, prie kurios prisi
dėjo daugelis pramonininku, 
aivy statymo firmy savinin

ku, parako pristatytoju ir ki- 
:ų piliečiu. Jiems rūpi, kad 
valdžia budavoty kuodau- 
giausia karės laivu. Kada 
. ie už tai agituoja, tai gerai 
žino, kad iš to daugiausia 
oasipelnys.
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Kova prieš “Appeal to 
Reason”.

Taip vadinasi savaitinis 
socijalisty laikraštis. Jisai 
nepaprastai išsiplatinęs ir 
nepaprastai smarkiai rašo. 
Buvo paleidę žinias, kad ji
sai bankrūtijąs, betgi pasi
rodo, kad laikosi kodrūčiau- 
sia. Dabar federališka val
džia susinešė su pačta ir pas
kutinė užvedė bylą, kad 
“Appeal to Reason” kursto 
žmones ir rašo melus.

Laikraštis betgi nenusilei
džia ir rengia visą eilęstraip- 
sniy prieš federališkos 
džios suktybes.

San Diego.
Žmonės reikalauja, .

jiems nedrausty ant gatviy 
laikyti prakalbas. Miesto val
džia nenusileidžia ir kiša va
dovus į kalėjimą. Daugelis 
liūdininky no prisiega paro
dė, kad policija užmuštuosius 
darbininkus tempė į grabes 
ir ten juos įmesdavo. Žmo
nės ir unijos pradeda gink
luotes. Su ginklais ranko
se gina kalbėtojus, kuomet 
policija nori juos areštuoti.

Pabėgėlius išgelbėjo.
Daug triukšmo buvo kilę 

dėlei nenorėjimo įsileisti A- 
merikon dviejų pabėgėliu iš 
Sibiro. Vienas iš jy buvo 
žydas, kitas rusas. Jiems 
pasisekė ištrūkti iš caro na
gu. Juos norėjo įtarti esant 
anarchistais ir visą laiką lai
kė Tacoma ant Pacific’o. Iš
gelbėjimu pradėjo rūpinties 
pabėgėliu šelpimo draugija 
ir kongresmanas V. Berge
ris. Dabar juodu įleido.

Geležinkeliai ruošiasi

ti-

žmones.

Ryty geležinkeliu mašinis
tu unija ruošiasi į streiką. 
Mašinistai reikalauja algų 
pakėlimo, kompanijos gi ne
sutinka. Taftas nori patar
pininkauti. Buvo sušauktos 
tarybos kompanijų ir maši
nistu, bet nei viena, nei ant
ra pusė nenori nusileisti.

Potvinys.
Memphis, 14 bal. -Van

duo išgriovė krantus ir pra
sidėjo naujas potvinys. Nors 
1000 žmoniy dirbo be per
traukos, kad neprileisti prie 
nelaimės, bet riieko negelbė
jo. Patvinimas apėmėA tris 
vietas, būtent: Panther Fo
rest (Ark.), Lake Village ir 
Salem. Užliejo cukrinius 
laukus ir iš tos priežasties 
laukiama didžiausiu nuosto
liu. Miestelį Village van
dens bangos visiškai nušlavė. 
Tame miestely gyveno 3,000 
žmonių-
Legierr kalbės prieš kon

gresą.
Legien —tai Vokietijos uni- 

jy žinovas. Atvyko į Suv. 
Valstijas, kad pasakyti visą 
eilę prakalbu apie unijinį ju
dėjimą Vokietijoj. Kongre
so “speaker” Clark užprašė 
Legieną ant 20 balandžio d., 
kad jisai pasakytu prakalbą. 
Ant tos dienos užkviesta 
daugelis, senatorių ir valdi
ninku, kad pasiklausytu 
miausio uniju vadovo.

žy

Darbininku atstovas Ber
geris tai rąstas kapitalistu 
akyse. Primanytu, tai jį 
šaukšte vandens prigirdytu. 
Prieš rinkimus į kongresą 
Milwaukee mieste republi- 
<onai ir demokratai vėl susi
vienys, kad tik sumušus 
Bergerį.

Lowell’io streikas.
Lowell, 14 bal. Jeigu

keti “Boston Am.”, streikas 
;urės pasibaigti 22 d. balan
džio. Kompanijos sutinka 
oakelti mokestį ant 10 pro
centu. Dabar dalykas pride
rės nuo darbininku balsavi
mo. Kaip jie 
bus.

Kankina
San Diego kalėjimuose 

žmonės taip sugrūsti, kad 
jie negali, naktį bemiegoda
mi, net išsitiesti. Turi mie
goti susirietę. Kuomet jie 
prašo sargybos vandenio, 
tuomet iš ju tik pasityčioja. 
Bomai grąsina tiems redak
toriams, kurie norėtu užtarti 
darbininky reikalus.

Vaistas nuo apriejimo.
Philadelphijos profesorius 

Harris pranešė, kad jam pa
sisekė įvesti pagerinimai, gy
dant žmones nuo pasiutusiu 
šuny apriejimo. Ligišiol rei
kėdavo kas sykis pjauti švie
žią kraliką, kad turėti švie
žiu kraliko smegenų, reika
lingu čiepijimui. Prof. Harris 
pabandė užšaldint smegenis. 
•Tai jam pasisekė. Gerai už
šaldyti smegenįs veikia, kaip 
švieži, per 148 dienas.

PlėtmaI ant saulės.
San Jose, 13 bal. Obser

vatorijoje Santa Clara patė- 
myta ant šaulės plėtmai.

klina didelę audrą, kuri siaus 
šį menesį po visą Ameriką, o 
ypač vakaruose.

Du vaiku, vienas 15 mėty, 
kitas 13 mėty, užmušė New 
Yorke savo tėvą. Mat, tėvo 
kaltybė buvo tame,' kad lie
pė vaikams lankyti mokyklą.

Žuvo 127 lakūnai.
Apskąityta, kad Suvieny

tose Valstijose ligi balandžio 
mėnesio žuvo 127 lakūnai. 
Taigi skraidyti orlaiviais nę- 
bemažas rizikas. Mokslas vi
sados praryja daug auky.

Kares šmėkla.
Karės šmėkla niekados ne

išnyksta. Tik nusiblaivys 
dangus ir vėl apsiniaukė. Vo
kietija didina savo kariume- 
nę. Angly laikraščiai kelia 
triukšmą, kad ginkluotysi ir< 
Anglija. Dienraštis “Mor
ning Post” sako: “dar karė 
nekilo, bet nuolatinis ginklą-, 
vimasis Vokietijos parodo, 
kad vėliaus, ar ankščiaus ka
rė turi kilti.”

Dar karė.
Antroji karė gali kilti tarp 

Turkijos ir Rusijos. Rusija 
siunčia savo kariumenės da
lis prie Turkijos sieny. Ma
tomai, kad Rusija susiuodė 
su Italija. Iš Paryžiaus pra
neša, būk Rusija pasiūlė išsi
dalyti Turkiją, bet tam pasi
priešino vokiečiai.

Turkai pripildo minomis 
Bosforo vandenis, kad Rusi
jos laivai negalėtu užimti 
turky sostinės. Iš šalies gilu
mos traukiama kareiviu pul
kai.

Mokiniai streikuoja.
Austrijoje prasidėjo strei

kai viduriniu mokyklų. Vie
nur mokiniai reikalauja di
desnės laisvės, kitur prieši
nasi katalikiškiems susivie- 
nyjimams, kuriuos tveria 
tarp mokiniu kunigai. Rusi
mai mokiniai sustreikavo 
prieš lenkus mokytojus. Kur 
tik kįla koks neužsiganėdini- 
mas, mokiniai griebiasi strei
ko įrankio.

Popiežius nemirė.
11 balandžio dieną buvo 

pasklidę telegramos iš Mad
rido ir Londono, kad popie
žius staigiai mirė. Dabar pa
aiškėjo, kad popiežius gyvas 
ir nei nebandė mirti. Popie
žiaus aplinkiniai slepia jo li
gą, bet apie ją visur žinoma. 
Naujas laiko padalinimas.

Nuo 1 d. birželio visuose 
Francūzijos gelžkeliuose, pač
iose, telegrafuose valandos 
skaitysis ne ligi 12, bet ligi 
24. Tokiu būdu francūzai 
turės, trilyktą, penkioliktą 
ir kitas valandas. Toksai lai
ko padalinimas buvęs prieš 
6 7 šimtus mėty.

Anglijoj.
Svarbiausias Anglijoj rei

kalas -tai Airijos savyvalda, 
Kuomet 11 d. balandžio mi
nister) y pirmininkas Asquith 
įnešė billiu parlamentan, tai 
visi atstovai buvo ant viety. 
Pačiame parlamente ir ap
link jo buvo minios žmonių. 
Asquith pasakė, kad reikia 
užbaigti amžinus ginčus su 
Airija ir leisti jai tvarkyti 
savo naminius reikalus, kaip 
ji nori. Airiai praliejo jau 
daug kraujo už “home rule”. 
Tik maža dalelė angly prieši
nasi savy valdai. Religijos

' dalyku Airijos seimas nelies.

bernatoriauZ rūmą. Prie j u 
užtiko popieras, iš kuriu su
sekė, kad juos buvo papirkę 
mandžurai. Republikos prie
šai buvo jiems žadėję gražiu 
pinigu už užmušimą prezi
dento ir kitu žymesniu valdi- 
ninky.

Rauplės.
Gibraltaras, 13 bal. 

francūzŲ kariumenės 
prasiplatino rauplės, 
priežasties francūzy 
menė negali eiti į Morokko 
gilumą. Arabai sukilo prieš 
francūzus. Tarp jy ištiko 
mūšys, kuriame žuvo apie 
100 francūzŲ.
Tafto giminę suareštavo.

Peterburge laike studentu 
sumišimu suareštavo d-rą 
Bracke, prezidento Tafto gi
minę. Jisai pats sumišimuo
se nedalyvavo, bet tik iš ša
lies žiūrėjo. Kadangi buvo 
labai augšto ūgio, tai polici
jai krito į akį. Nučiupo na
bagą ir nuvežė kalėjimam 
Paleido tik tuomet, kuomet 
užsistojo Amerikos konsulis.

Sufragisčių streikas.
Londonas, 14 bal.—Tąsias 

moteris, kurios daužė langus, 
pasodino į kalėjimą. Josios 
atsisakė valgyti, tuomet jas 
priverstinai valgydino. Iš tos 
priežasties daugelis apsirgo, 
o daugelį turėjo paleisti.

Londoniečiai padarė didelį 
mitingą, kur protestavo už 
tokį žiauru elgimąsi.

Nukrito orlaivis.
Iš Schwetzingen praneša, 

kad nukrito 
važiavo 14 
jisai puolė 
kad žmonės 
sižeidė tik vienas mechani
kas.

Siunčia kareivius.
Daugelis Anglijos mainie- 

riu jau sugrįžo prie darbo. 
Nenori grįžti tik Lancashiro 
mainieriai. Valdžia pasiuntė 
į tą distriktą kariumenę mai- 
n i erių raminti.
Skęsta didžiausias laivas.

Didžiausias Anglijos laivas 
“Titanic” skęsta ties New 
Faundlandu. Apie tai prane
ša 15 balandžio bevieliniu te
legrafu. Tuo laivu važiuoja 
1.300 pasažieriu, tarp ju dau
gelis milijonierių. Priežastis 
skendimo, susidūrimas su di-

Tarpe 
labai 

Iš tos 
kariu-

orlaivis, kuriuo 
žmonių. Betgi 
taip laimingai, 
neužsimušė. Su-

Filospfovienė.
Peterburge mirė senelė Fi- 

losofovienė, susilaukus 75 
m. amžiaus. Tai viena iš 
pirmyju kovotoju už motery 
teises Rusijoj. Ji daug kuo
mi prisidėjo, kad Rusijos 
moterįs susilaukė savo aug- 
štuju mokyklų. Vienu tar
pu buvus išsiysta iš Rusijos, 
kaipo nepageidaujama ypa- 
ta. Giliai užjausdavus kiek
vienam nuskriaustam žmo
gui ne vien žodžiu, bet ir 
darbu. (

Persivertė! iai.
Po nepasisekusios revoliu

cijos atsirado daugybės per- 
sivertėliy, kaip tąi visados 
būna. Kuomet žmonėms se
kėsi, jie buvo su žmonėmis, 
kuomet valdžia paėmė viršų, 
jie vėl permainė kailį.

Žinomas profesorius Lokot 
iš socijalisto perėjo į juoda
šimčius. Bet studentai atsi
sakė klausyti lekcijų to per- 
sivertėlio. Yr labai gerai pa
darė. Dabar persivertė tū
las kooperacijos žinovas To- 
tomjanc, kuris pradėjo girti 
Carnegie (mūšy milijonierių). 

 

Tas pats atsitikbyir su soci- 
jalistu Bieloūsovu

Ant abieju ranku pirštu 
nesuskaityti Sirvydy ir jur- 
gelioniy!

Kaip caras važinėja.
Kada caras važiavo į Kry

mą ir atgal, tai visą kelionę 
jį saugojo tūkstančiai policis- 
ty ir kareiviu. Seniaus, bū
davo, prie gelžkelio stovėda
vo valstiečiai, dabar jau jais 
neišsitiki. Atbulai, daugelį 
valstiečiu laike caro kelionės 
tempia į kalėjimą. Ir sėdėk 
žmogus, kol caras nuvažiuos 
ir parvažiuos.

1910 metais caras važiavo 
užsienin per Kybartus (Su
valkų gub.). Tuomet visi ne
ištikimi Kybartu, Vilkaviš
kio, PilviškiŲ žmonės buvo 
sukimšti kalėjimam

Laimingai pabėgo.
Žinoma revoliucijonierė Ma

rija Školnik, kuri buvo nu
teista amžinon katorgon, lai
mingai pabėgo iš Irkutsko 
kalėjimo ligonbučio. Dabar

Nankingas, 13 balandžio. 
—Areštai Chinijoj nesiliauja. 
Nankinge areštuota 20 žmo
nių ir tuojaus nuteista ant 
mirties. Juosius apkaltino, 
būk norėję sukelti maištą 
prieš republiką. Jie norėję 
sudinamituoti Nankino gu-

Sukilo kareiviai.
Londonas, 14 bal.—Nanki- 

ne sukilo kareiviai. Sukilėliu 
skaičius siekia keliu tūkstan
čiu. Du šimtai kareiviu išžu
dyta. Nankine apskelbtas 
karės stovis.

Naujosios republikos val
džia galutinai susitvarkys 
gegužio mėnesį.

Geras nutarimas.
Berlynas, 11 bal.—Vokie

čiu valdžia labai persekioja 
lenkus. Betgi dabar vokiečiu 
parlamentas nutarė, kad pač
ios valdininkams, kurie tar
nauja lenku krašte nebūty 
daugiaus mokama, kaip ki
tiems. Mat,' jiems mokėta 
daugiaus, kad paukvatinus 
valdininkus, kad pažemintu 
lenkus, turinčius reikalą 
su pačta. Tasai nutari; 
mas nėra taip jau labai 
svarbus, betgi jisai parodo, 
kad vokiečiai nenori palaiky
ti valdžios žiaurumą sulyg 
lenku tautos.

Lietuvių Dailės Draugija. 
<. Tai viena iš simpatiškiau

siu mūsų draugijų. Ji daug 
veikia, kad pakelti musu dai
lę. Nei vienoje kultūros ša
koje męs taip nepasižymėjo
me, kaip dailėje. Čiurlionis, 
Stabrauskas, Rymša neiš
nyks iš mūšy tautos atmin
ties.

Dailės Draugija išdavė at
skaitą pereitu savo veikimo 
mėty. Buvę įtaisytos trįs pa
rodos: Vilniuje, Kaune ir 
Čiurlionienės paveiksiu paro
da Vilniuje. Parodos davė 
pelno ir buvo gana skaitlin
gai lankomos. Sudarytas 
fondas išleisti Čiurlionio mu- 
zikališkiems veikalams. Drau
gija ruošia išleidimui lietu
viu kryžiy albumą. Sykiu su 
Mokslo Draugija rūpinamasi 
tautos namais.

Jeigu draugija turėjusi 
2714 rubliu, išlaidu 2498 rub.

Kas iš amerikiečiu turi at
liekamo grašio, reikėtų prie 
draugijos prisidėti. Nariams 
draugija kas metai duoda 
premiją.

Miškus kerta.
Plunge. Oginskienė jau Buvo laikai (gal ir tebėra 

baigia miškus teriot. Skel- į turbūt tebera), kuomet ku*‘' 
bia neva, išnaikys miškus,ars, Sas n^jo prie altoriaus ant 
akės—žodžiu bežemiams “ro- sumos, kol kunigaikštienė 
jy” taisys. Ir mašiną par-|neatvažiuodavo: čia mat jos 
gabeno kelmams rausti. Galį dūšia kelis tūkstančius du- 
kokius 7—6 kelmus išrovė.

Viens stebėtina.
prie vieškeliu: keliu važiuo-;prieš Dievą visi lygus,

jau kada riogso. Vis nesupa 
turuoja geras plytas padary
ti—tįža ir tįža. Ir žmonėms 
tai įgrįso: reikia ir medžius , 
statyt prie deglyčios ir pa
čias plytas prie bažnyčios at
gabeni, o vis bergždžiai. Vi
sokią medžiagą ir medžius 
deglyčiai duoda kunigaikštie
nė. Žmonės pristato kur rei
kia ir beto nuo desintinos 
pinigais moka. Daug privar
go, daug įmokėjo. Žinoma 
viskas ant vargšo kupros 
kraunama. Juk, kad kuni
gaikštienė Oginskienė lygiai\ 
turėtu su kaimiečiais nuo de
sintinos viską atlikt, man
ding, jai priseity ir tas pats 
duoti, ką ir dabar, ir da su
vežti. Juk kiek jos mišku, 
kiek įvairiu dirvonu—visvien 
tai desintiny skaitliuj eina. 
Žmonės iki žemės dėkavoja 
jai, o ne apsižvalgo, kaip kas 

I išeina. Nors medžius ve
žant; už tai, kas prie bažny
čios šią žiemą nugabenta, žy
delis už važmą nemažiau 15 
rubliu duotu, tai nuo vieno 
valakėlio. O kiek valaku tu
ri Oginskienė? Bene prisiei
tu jai šimtais tūkstančiu mo
kėti. Toliau. Bažnyčią sta
tant, mat, viskas nuo desin
tinos, o bažnyčioj tvarka?

>

ju” taisys.

jant nesimato, kad miškus 
kas naikintu. Prie mažes
niu keliuku kirtimuose daig
stomi jauni medžiukai. Iš
rautųjų kelmy vietoj taipgi 
pasodįs pušaites, o gal ąžuo
liukus -tai lėbis bežemiams. 
Ir nė bausmės už tai nemo
ka, nė niekur nieko - didelė 
ponia, “augšti” pažįstami 
jos. Smulkieji-gi poniukai 
(jie visur Žemaičiuos nususę)

- tik ir grimsta bausmėse už 
mišku aikvojimą. - Užveizė
to j ai ir rėdytojai jos visi iš 
Poznaniaus (bent didieji). 
Na ir vagia iki valiai. Kad 
vogdami, bent rėdą žiūrėtu; 
dabar da, rodos, javai neiš
kulti ant pliko lauko sukrau
ti pūva.

, šių atsveria. Kam nugriauž- 
Nekerta *tus kaulus žmonėms mėtyt: 

, visi 
vienaip tegu ir moka. Para- 
pijonįs ne elgetos, nėra kam 
supuvusias pušis ar egles iš 
tyry svaidyt. Yra ir susi
pratusiu, tik dėlko jie tyli?

Žioplys.

Kauno naujienos.
Tikras stebuklas. Kuni

gaikštienės Oginskienės rū
pesčiu Veviržėny miestelyje 
žadama įvesti elektros švie
są. Tikras stebuklas.

Nauja dr ja. Kauno vy
riausybė leido įkurti Biržuo
se naują draugiją “Lyrą”. 
Tai bus dailės dainy dr-ja.

Nemunu jau plaukioja. 
Iš Prūsy atplaukė Nemunu į 
Kauną garlaivis ir trįs bar
ic os.

ryžiy •
Vėl boikotas.

Socijalisty revoliucijonie- 
riy partija nutarė vėl boiko
tuoti Dūmą. Ta partija juo 
toliau, juo daugiau nustoja 
savo įtekmės. Savo boiko
tais jie niekeno nenugązdins.

Sočijaldemokratai gi nuta
rė kouoliausia dalyvauti rin
kimuose.

Priespaudos.
Varšavoj tarp inteligentiš

kos žydy jaunuomenės pada
ryta daug kraty ir suėmimu. 
Kursko laikraščio redakto
rius “Kurskąja Gazieta” nu
baustas 500 rubliu, arba 3 
mėnesiais kalėjimo. Oren- 
burge laikraštis “Orenburg- 
skij Kraj” nubaustas 100 r. 
už patalpinimą žinelės apie 
badaujančius. Liepojaus po
licmeisteris rūpinasi patrauk
ti Gredeskulą pagal 129 str. 
už perskaitytą lekciją.

Nebylių mokykla.
“Viltis” išrodinėja, kad 

lietuviams esanti reikalinga 
nebyliu fnokykla. Rusai tu
ri tokiy mokyklų 50, suo
miai 8, įgauniai ir vokiečiai 
po - 3, latviai—2. Tik lie
tuviai neturi nė vienos. Ap
skaitoma, jog Rusijoje lieka 
be pradinio mokslo 40 tūks
tančiu mažy nebylėliy. Vie
nas mokytojas negalįs moky
ti daugiaus va?l<Ų, negu de
šimtį .

Vilniaus Naujienos.
—Garsusis lietuviu ėdikas 

vyskupas von-der-Roop vėl 
rūpinasi sugrįžti į Vilniaus 
vyskupiją. Jisai turįs užta
rėju Peterburge.

—Moksleiviai, kaip prane
ša “Viltis”, žada išleisti savo 
kalendoriy.

Plungė. Kauno red.
Jau nuo seniai čia statoma 

mūrinė bažnyčia. Pamatas

Nelaimingas atsitikimas.
Netoli PilviškiŲ stoties nu

važiavo traukinys koją ir gal
vos odą - nulupo žinomam, 
garsiam PilviškiŲ apielinkės 
peštukui ir girtuokliui Simi- 
jonui. Nugabeno nelaimin
gąjį į Kauno ligonbufį.

Kaip paskui paaiškėjo, jis, 
būdamas girtas, ėjo, pavirto 
ir užmigo ant gelžkelio bė
gly. Traukinys, nakties lai
ku ei damas, nepasergėjo mie
gančio ir u ž važiavo. (“L. Ž.”)

J. »Kapsas.

Skaitytojams
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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SPAUDOS BALS AI
Šmeižikai ir melagiai.
Dar niekad '“Vien. Liet.” 

nebuvo tilpęs toksai melagin
gas straipsnis, kaip N15. Tai 
kapitalo bernai džiaugiasi, 
kad Milwaukee socijalistai 
neišrinko savo valdybos:

“Buvo tikėtasi, kad tie žmonės, ku
rie balsavo už socijalistus,balsuos už juos 
ir ant tolesnio laiko... bet žmonės vis 
žmonės. Vakar jie šaukė už socijalis
tus, bet staigu stebuklu nesulaukė, išė
jo iš kantrybės ir vėl grjžo prie senyje 
parti j v*’.

Nėra žodžiu, kad išreikšti 
savo pasibjaurėjimą. Ar tie 
smaladūšiai nežino, kad so
cijalistą balsu skaičius užau
go ant 3 tūkstančiu žmonių! 
Pereitais rinkimais jie gavo 
27.632 balsu, o dabar 30.200! 
Taigi visi senieji balsavo ir 
dar nauju priaugo, nežiūrint 
į pasiutusią agitaciją tokiu 
ponu, kaip “Vien. Liet.” 
rašė jai. Liet.”, kaip ir 
tinka išsigimėliu organui, ty
čia nei per pusę lūpų neužsi
mena apie balsus.

Neišrinkta Seidelio todėl, 
kad visos buržuazijos parti
jos ėjo išvien. O prieš demo
kratus, republikonus ir be- 
partyviškas uodegas dar vie
nai socijalistu partijai sunku 
atsiremti.

Kad mūsų skaitytojai ma
tytu, kaip Milwaukee augo 
socijalizmas-»-štai skaitlinės: 
1898 m.—2.411 balsu; 1900— 
2.473; 1902-8.453; 1904- 
15.056; 1909—16.837; 1908- 
20.887; 1910-2A632; 1912— 
30.200.

Tegul žmonės dar kartą 
pamato, kiek teisybės “Vie
nybės L.” žodžiuose,kad žmo
nės šalinasi nuo socijalizmo.

Dėl palyginimo paimsime, 
kad visu buržuaziniu partijų 
balsai nuo 1908 m. iki 1912 
m. (tai yra per keturius me
tus) užaugo tik ant 2.000.

io tarpu socijalistu per tą 
laiką užaugo beveik ant 10. 
000.

Męs* nesiginčijame su po
nais iš “Vien. Liet.”, bet tik 
nurodome sayo skaitytojams, 
kad tie ponai jau seniai spjo
vė ant doros ir teisybės.

“Novy Mir”.(

I

Balandžio 12 d. išėjo jubė- 
lijinis N tusų darbininko 
laikraščio “Novy Mir” Laik
raštis eina pirmuosius metus. 
N-ry Telpa keli pasveikini
mai,tarp kitko nuo Plechano- 
vo ir M. Gorkio. Yra gana 
įdomus straipsnis: naujosios 
užduotis svetimžemią socija- 
listą spaudos Amerikoje.

Apskritai, laikraštis veda
mas principiališkai ir įvairu
mo jam netrūksta. Gaila tik, 
kad ir ant jo atsiliepia tie 
amžini ruso socijalistą gin
čai, kuriem nesimato galo.

Pamokslas.
Jau seniai reikalaujama, 

kad bažnytiniuose pamok
sluose nebūty agitacijos, kad 
ten skambėto vien evangeli
jos žodžiai. Paklausykite da
bar vieno iš tokio pamokslo, 
paimto iš “Draugo”:

“Kas yra labiau pageidautino, kaip 
ramybe net ir ant žemes? Ir kės pavo- 
jingesnio, kaip nesutikimas, kuris ati
ma ramybę, ardo šeimynas ir net val
stijas”.

Taigi nevalia nei streiko 
kelti, nei prieš ponus murmė
ti. Bet kodėl gi ponas Kau
pas kelia tokį lermą su Pitt- 
stono parapija? Turėsime vil
tį, kad nors su Chicagos se
serimis mokės susitaikinti...

Ginčai.
Tarp Vilniaus “Vilties” ir 

“Liet. Žiniij” eina ginčai 
apie lietuvio lenkinimą Vil
niaus vyskupijoj. Kuniginė 
“Viltis” išmetinėja demokra
tams, kad šie skandina Vil
niaus gub. tautišką kilimą. 
Bet kas per amžius lietuvius 
lenkino, kad ne ištautėję ku
nigai?

PO ANGLIJOS
MAINIERIU KOVAI.

Anglijos mainieriu federa
cijos vadovai nutarė užbaigti 
streiką. Mainieriu didžiuma, 
nors ir- norėjo tęsti streiką, 
bet nesusirado dvieju trečda
liu ir streikas likosi užbaig
tas.

Paskutinės žinios skelbia, 
kad nekuriose vietose mai- 
nieriai nenorį grįžti darban. 
Bet Anglijos mainieriai paro
dė per streiką, jog brangina 
vienybę, taigi parodys ir po 
streikui.

Svarbiausias streiko reika
lavimas buvo—kad valdžia 
įstatymu keliu pripažintu, 
jog turi būti paskirta tokia 
alga, mažiau kurios negali
ma mokėti. Daugiau galima, 
už didesnę algą kovojama, 
bet mažesniu algų, negu pa
skirtos, kad nebūtu. Tuomet 
liautųsi tasai amžinas algų 
numušimas, ypač dėl ateiviu 
ir neorganizuotu darbininku, 
nes būtu rubežius, mažiau 
kurio nevalia mokėti.

Valdžia ilgai spirėsi, šau
kė, kad tai valstijos pamatu 
griovimas, bet turėjo nusi
leisti. Tiesa, įstatymas nė
ra pilnai toks, koks turėtu 
būti. Darbo partija reikala
vo, kad mažių* mažiausia al
ga, būtu 5 šilingai ($1.25). 
Valdžia ir parlamentas tai 
atmetė. Tuomet darbo par
tija balsavo prieš billią. Da
bar vadinamą “minimum” 
algą skirs kožname distrikte 
atskira komisija, lygiai susi
dedanti iš mainieriu ir iš 
kompanijų. įstatymas skam
ba:

‘‘Nei vienas inainy savininkas negali 
mokėti mažesnę algą, kaip tai pasakyta 
įstatymuose, nei vienas darbininkas ne
privalo priimti mažesnes algos”.

Įstatymas įvestas trims 
metams. Šiaip ar taip kal
bant, tai vienas iš didžiausiu 
darbininku laimėjimu, nors 
nepilnai toks, koks turėtu 
būti. Kaip gaisras nušvito 
Anglijos mainieriu streikas. 
Tai persergėjimas siu dienu 
pasauliui, kad jo viešpatavi
mas nėra amžinas.

Pirtis jaują vanoja, o 
abidvi suodės.

Ta pirtis ir ta jauja--tai 
Taftas ir Rooseveltas. Abu
du veržiasi į prezidentus, 
abudu skelbiasi esą žmonio 
prieteliais. Ypač pasižymi 
Rooseveltas. Jojo muzika 
laisvamaniška. Jisai sakosi 
esąs žmonių valdymo šalinin
kas.

Svarbiausia Roosevelto rū
pesnis, tai išjuodinti Taftą. 
Taftas esąs pasidavęs kapita
lui ir trustams. Prie Tafto 
išbujojusi neteisybė teismuo
se. Taftas palaikąs didžiūnu 
pusę ir visuomet skriaudžiąs 
žmonių minias.

Tarytum prie pono Roose
velto buvo geriau. Nebus nei 
kiek geriau, jeigu jisai vėl 
dasigauto į prezidentus.

Nesisekimas per paskuti
nes republikono partijos no
minacijas išvedė Rooseveltą 
iš kantrybės. Jisai pradėjo 
kalbėti visiškai raudonas kal
bas. Pažiūrėsime, katras nu
jos į kongresą: ar Taftas ant 
trusto arkliuko, ar Roosevel
tas ant naujos mados arkliu
ko?

Rooseveltas visados buvo 
geras politikierius. Jisai nu
jaučia, kad Suvienytose Val
stijose pradeda naujas vėjas 
pūsti. Reikia paleisti va
džias, reikia, bent išdalies, 
skaityties su didžiumos no
rais.

Pasiklausykime, ką kalba 
Rooseveltas, bet netikėkime 
nei vienam jo žodžiui! Jo 

darbai visados buvo kitokie, 
negu jo žodžiai.

Amerikos auksaburnis di
džiu balsu šaukia: šalin tira- 
nija trustu ir kapitalistu ma
žumos. Didžiuma visuome
nės neprivalo būti persekio
jama. Dabar mažumą valdo 
didžiumą! Toliaus auksabur
nis žochs į žodį sako: “nei 
vienas sveikai protaujantis 
žmogus nepasakys, kad per 
paskutinius 20 metu būtume 
perdaug žiūrėję didžiumos 
reikalu!” Bet Rooseveltas 
užmiršta, kad į tą 20 metu 
įeina ir jo paties prezidenta
vimas. Nejučiomis pasakė, 
žmogus, teisybę ir apie save 
patį.

Negana to viso. Roosevel
tas pasigarsino esąs šalinin
kas referendumo, inicijaty- 
vos ir valdininku atšaukimo. 
Jisai išsijuosęs rėkia, kad 
žmonės patįs turi valdyties. 
Įstatyčius turi žmonės nu
balsuoti. Netikusius valdi
ninkus žmonės gali prašalinti 
nuo urėdo. Netgi teisėjus 
nekuriose valstijose.

Kaip pasiklausytum, tai, 
rodosi, Rooseveltas pavirto 
socijalistu. Bet tai tik mu
zika, priešrenkamoji muzika, 
kurios garsai, kaip sapnas iš
nyks ore, jeigu, gink dieve, 
Rooseveltas atsidurtu Bal
tam j am Name!

Augščiausią Suv. Valstijų 
teismą Rooseveltas pripažįs
ta, nors visi žinom gerai, kad 
ten kapitalizmo užtarėjai sė
di. Bet į paprastuosius teisė
jus Rooseveltas žiūri nema
loniai. Jo nuomone, žmonės 
savo balsavimu gali atšaukti 
neteisingą nuosprendį.

Kuomet Taftas išgirsta 
šitaip Rooseveltą besapnuo- 
jant, tuojauspradeda šaukti: 
tuomet valstija sugrius, tuo
met visas fundamentas pairs.

Bet juodu dėlto barasi, kad 
ne ant vieno arkliuko joja. 
Kuomet vienas ar kitas iš ju 
taps prezidentu, tuomet abu
du klausys, ką liepia daryt 
Morganas ir Rockefelleris.

BRANGINKIME 
GYVENIMĄ!

Gyvenimo nemyli tik sau- 
žudžiai. Bet kodėl jie ski
riasi su gyvenimu? Ar jie 
savo protu aprokavo, kad 
gyvenimas niekai, kad gy
venimas bergždžias?

Ne, visiškai ne! Trečdalis 
visą ty, kurie žudosi, yra 
proto ligoniai. Kitas treč
dalis žudosi todėl, kad kok
sai nors nepaprastas atsiti
kimas nutrenkia žmogą, kaip 
perkūnas. Tai meilė ar ko
kia-nors baisi nelaimė. Bet 
tokią žmonią, kurie šaltai 
apsvarstytą, kad gyventi nė
ra reikalo, ir paskui nusižu
dytą, tokią žmonią labai 
mažai.

Sakoma, kad daugiausia 
žudosi tie, kurie daugiausia 
kenčia. Tai teisinga, bet tik 
išdalies. Reikia pažiūrėti į 
dalyką ir iš kitos pusės. Dau
giausia vargo mato—liaudis, 
darbininkai. Bet kas šian
dien rodo didžiausią pasišven
timą, didžiausią idealizmą, 
kas yra ateinančio gyvenimo 
dailydėmis? Ogi tie patįs 
darbininkai.

Aplinkui siaučia bado šmė
kla, rytojaus dienos duona 
nėra užtikrinta. Bet darbi
ninkai vilties nenustoja. At
bulai, ta viltis vis auga, vis 
bujoja!

Žmonijos laimė, žmonijos 
kultūra, dvasios turtai, mok
slo žydiniai, didis technikos 
progresas—vis tai kentėji
mo pasekmės. Dėl mūsą 
mokslo ne vienas ant laužo 
sudegė, dėl mūsą kultūros 

ne vienas kalėjimuose supu
vo. Vargas ir bėdos neati
ma noro gyventi, bet priduo
da narsos kovoje.

Žmonės myli gyvenimą, o 
tai geriausias paliudijimas, 
kad žmonės laimės!

Bet mokėkime brangint 
kiekvieną gyvenimo valandą. 
Sakoma, kad žmogus nuilsta, 
rankomis ir protu bedirbda
mas. Teisybė, dabar dar 
žmones nėra gyvenimo po
nais. Kiekvienas dirba ne 
ten, kur jisai galėtą, norėtą 
dirbti, bet ten, kur jį nuspi
ria. Dėlto męs ir kovojame, 
kad kožnas galėtą apsirinkti 
sau tinkama vietą.

Bet jau šiandien, jau da
bar męs turime rūpinties, 
kad mūsą dienos nebūtą tuš
čios. Ilgiausia gyvena tie 
žmonės, kurie daugiausia 
dirba: tai didžiausias vokie- 
čią dainius Gete, rusas Tol- 
stoj, filosofas Spinoza. Nei 
viena ją gyvenimo valanda 
veltui nepraslinko. Dėlto, 
kad jie buvo skruzdėmis, jie 
virto milžinais.

Tingąs, nejudrąs, neveik
iąs žmonės, kurie nemiklina 
protą, nelavina kūno jiegas, 
tie užvis greičiausia pasiekia 
grabą. “Sveika dvasia sti
priame kūne”—tai augščiau- 
sias žmogaus idealas.

Ant kelio mūši/ išsilavini
mui, mūsą spėką subrendi
mui—kaip siena atsistoja ka
pitalizmo tvarka. Bet męs 
turime tiek spėką, kad ją 
nugriauti.

Buvo žmonią, kurie savo 
gyvenimą pašventė, kad iš
rėdyti, jog gyventi neverta, 
jog čia amžina neteisybė, 
amžinas piktas viešpatauja. 
Tokiuo pesimizmo filosofu 
buvo Soppenhaueris. Jisai 
nematė šviesiosios saulės, 
bet matė tik nakties šmėklas 
ir tamsą.

Bet, kaip ant juoko, tasai 
žmogus smagiai praleido sa
vo gyvenimą, susilaukęs il
giausio amžiaus. Jisai pats 
savo pavyzdžiu sumušė savo 
išvedžiojimus.

Jau labai seąiai tai buvo- 
keli jauni francūzai -sutvėrė 
saužudžią draugiją. Jie rink
davosi, šnekėdavosi ir vis 
apie vieną - gyventi neverta, 
reikia užsimušti. Tai buvo 
ją gyvenimo tikslas. Jie su
galvojo ilgas ceremonijas, 
permatė visas smulkmenas, 
kaip reikia nusižudyti, kad 
viskas išrodytą gražiau. Ir 
ar žinote? Iš kelią dešimčią 
vyruką nusižudė vos vienas. 
Pasirodė, kad sausas apro- 
kavimas nieko nereiškia.

Todėl, broliai, mylėkime 
gyvenimą. Vystykimės, la- 
vinkimės, bręskime! Žmoni
ja visados prijaučia tiems, 
kurie kenčia.

Jeigu tamsąs debesiai nu
stelbia saulę, jieškokimės 
draugą ir mokslo. Tuomet 
mums prasivers naujas gy
venimas.

Mokslo Draugas.

ja, jisai, viską užmiršęs, sudėjo savo 
snapelį su jos. Pasibučiavo.... Staiga są
žine atbudo. Lyg šmkila, iš lanko paleis
ta vylyčia, jinai žaibo greitumu užgavo ir 
kiaurai pervėrė jo širdį. Jis sulaužė savo 
duotąjį žodį, peržengė savo prisižadėjimą. 
Skausmas plėtėsi, tartum ištarpintas švi
nas tapo įlietas į širdį, kuris viską degino.

Nelaimingas balandis! Jisai dabar pa
pildė prasižengimą ir todėl pasiryžo aplei
sti, kaip galint greičiau šią vietą.

—Ne, ne!...—kalbėjo jisai pats sau 
vienas drebančiu balsu. Aš nebegaliu il
giau čia pasilikti... Aš prasižengiau!... 
'Nusidėjėlis aš!... Aš lėksiu, plasnosiu grei
čiau pas savo mylimiausią, pulsiu prieš ją, 
apkabinsiu jos kojales... melsiu, bučiuo
siu... Ji gera, ji dovanos... Nors žūsiu, 
vienok lėksiu.-., lėksiu greičiau!...

Jo visas kūnas drebėjo. Sielvartoj 
lankstė savo kaklą, sukinėjo galvą, pešė 
plunksnas, plasnojo sparnais,... '

Jis prasižengė....
P. Posmyla.

Užmūrytas žmogus.
Tibete (Azijoj) viename bu- 

ddistą klioštoriuj yra užmū
rytas akmeninėj uoloj vie
nuolis. Per mažytį langutį 
užmūrytam vienuoliui duoda 
kožną dieną vandens, po tru
putį apkeptą miltą ir truputį 
sviesto. Kas nedėlią vieną 
kartą gauna riekutę duonos. 
Tasai vienuolis jau gyvena 
uoloje tris metus. Prieš jį 
būk gyvenęs kitas net 48 me
tus.

Tibeto vienuoliai, kaip ir 
daugelis žemos kultūros žmo
nią, mėgsta visai be reikalo 
save kankinties.
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PRASIŽENGIMAS.
Iš visą balandžią jisai buvo tyliausias, 

giliai mąstantis, daug svarstantis, o svar
biausia—tai dideliai sąžiningas ir šventai 
pildantis jau kartą ištartą savo žodį. Ji
sai nenorėjo niekados nei vieną nuskriaus
ti, o visuomet stengėsi užleisti savo arti
mui geresnę vietą ant stogo, jei tik numa
nė, kad pastarasis to geidžia. Žodžiu sa
kant, atrodė, kad jisai lyg jaučiasi daug 
mažesniu, silpnesniu už kitus. Bet reikar 
le niekados neapleisdavo savo draugą.

Kiti balandžiai didžiavosi vienas prieš 
kitą, garsiai burkavo, varžėsi už pateles 
ir, kartais, daeidavo net lig kruvino mū
šio. Tylusis balandis niekados to ne*da- 
rydavo. Jisai tyliai burkuodavo ir nie
kuomet nesikišo į kitą balandžią ypatiš- 
kus reikalus, taip-pat ir apie pateles su
kinėjosi ištolo, labai nedrąsiai.

Jis buvo dar gana jaunas, gražus ir 
tvirtas. Pilkos plunksnos net žalsvai- 
mėlynai spindėjo ant jo dailaus kaklo. 
Dvi juodos akįs viliojančiai žibėjo. Jau
nutės gražios patelės nekartą užsižiūrėda
vo į jį ir tardavo viena kitai:

—Žiūrėk, koks jis gražus! Kaip pui
kiai išrodo! Tik gaila, kad toks šaltas, 
nemeilus....

Tarp patelią išsiskirdavo viena, kuri 
atsižymėjo savo vikrumu, gyvumu, 
mokėjimu užžavėti jaunus patinėlius. Ne 
vienas taikydavosi prie jos prisigretinti ir 
mėgindavo užvesti flirtą, bet vienok visi 
pasistengimai eidavo ant nieką. Ji išsyk, 
rodos, gana rimtai klausydavosi ją, bet 
antgalo su pasityčiojimu mitriai nuskrįz- 
davo. Nusivylėliai pykdavo ir jau antrą 
kartą nebedrįzdavo su ja prasidėti,

Bet tylusis balandis pastebėjo, kad 
vikrioji patelė gaha mandagiai atsineša 
linkui jo ir nekartą apdovanoja jį maloniu, 
viliojančiu savo žvilgiu. Laikui bėgant, 
jisai nuo tą žvilgią pradėjo jausti kokį tai 
šiltą, glamonėjantį, patraukiantį jausmą, 
kuris juo toliau, juo labiau darėsi atlie
piančiu. Jinai nuo susitikimo su juo ne 
tik-ką nesišalino, bet stengėsi tankiau su
sidurti. Jisai gana gerai žinojo, kuomi 
užsibaigdavo kitą balandžią flirtavimai, 
todėl žiūrėjo į tai atsargiai, nes nebuvo 
užtikrintas, kad ir su juom taip neatsitiks.

Laikas slinko ir juodu pasidarė gana 
artimais draugais. Pradėjo šalintis kitą 
balandžią draugystės, laikėsi daugiau nuo
šaliai, kur galėtą praleisti laiką du vienu 
ramiam pasikalbėjime. Abudu jautė, kad 
juodu riša kokis- tai bendras, nematomas 
rišys, kuris diena po dienos darosi vis tam
presnis, tvirčiau juodu sujungiantis; jau
tė, kad po kiekvieno pasimatymo, • pasi
kalbėjimo juodu lieka vienas antram arti
mesniais, brangesniais.

Antgalo juodu persitikrino, kad vie
nas be kito negalės gyventi. Kartą pati
nėlis, įsidrąsinęs, paklausė jos:

—Ar tu-sutiktum mane amžinai my
lėti?

Ir jo širdelė smarkiai virpėjo, lyg po 
didžiausios išgąsties.

—Nežinau... gal.. .--- tyliai prašnibž
dėjo sujudinta patelė.—O pats kaip?...

—Aš visados.
Ir juodvieją snapeliai susiglaudė ir 

susiliejo į ilgą, pilną neišsemiamos meilės/ 
pasibučiavimą.

* **
Kartą patinėlis, aplinkybią prispirtas, 

išskrido i tolimą šalį. Prieš iškeliavimą 
abudu karštai atsibučiavo po daugelį kar
tą, patelė net gailiai apsiverkė, ir prisiža
dėjo vienas kitą amžinai mylėti ir niekuo
met nepamiršti.

Liūdnai gyveno patinėlis svetimoj 
šalelėj. Širdis plyšo iš skausmo nuo’pasi
ilgimo savo mylimiausios. Kuomet tik 
atsimindavo ją, visuomet graudžiomis aša
romis apsiliedavo. Net ir burkuoti suvis 
buvo nustojęs.

Kad pamiršti nors ant valandėlės di
džiausius savo širdies skausmus, mėgino 
kartais prisigretinti ir prie balandžią drau
gijos. Bet ir čia išpradžią nerado sau 
širdies suraminimo.

Praslinko gana daug laiko. Rodės, 
kad jau prigęso ir užblėso po mažą trupu
čiuką iš širdies ta karštoji meilė. Sveti
mą patelią mėtomi į jį žvilgiai jį gundė. 
Išsyk jisai gana paniekinančiai žiūrėjo į 
juos, bet juo toliau, juo didesnę jie darė 
ant jo įtekmę. Pagaliaus jie ir visai jį 
pradėjo apgalėti ir jis rečiau jau prisimin
davo sau savo mylimiausios paveikslą. 
Pradėjo ir vėl išpalengvo burkuoti ir net 
flirtuoti su jį viliojančiomis patelėmis.

Vieną kartą, flirtuojant jam su tūla 
patele, kuri naudojosi didesne jo simpati

KAS DRĮSTA MANYTI.
I I. O. LTHOI'P.

Idealistas: Mano draugai, męs tu
rime sekti teisybę, kur tik ji mus nevestą. 
Męs turime ekzamenuoti visus dalykus 
proto šviesoje ir bijoti pripažinti ką nors 
apart tiesos.

Pramonininkas. Aš nesuprantu 
tokios kalbos. Viskas, ką aš žinau, tai 
kad pramonė yra pramone ir kad, norint 
prasimušti pirmyn, reikia atsiduoti vien 
savo reikalams, ’ o kitiems palikti rūpin
ties patiems apie save.

Darbininkas: Ko jis nori su sa
vo baltomis rankomis ir išblyškusiu veidu? 
Ko jis pamoksiminkauja? Jis nedirba— 
tik skaito knygas ir laiko savo žandus pa
rėmęs ir mano.

Idealistas: Abu judu klystate. Aš 
nesu tranas ir aš esu abiem judviem nau
dingas. Aš žiūrėjau į gyvenimo ir pasau
lio paslaptis, idant atnešti ant žemės iš
aiškinimą ir supratimą. Kuomet aš pa
rodysiu judviem stebėtiną visatos santai
ką ir tvarką, garbingą vienybę visą daik
tą, visuose laikuose, ar judu neprisipažį- 
site tuomet, kad teisingas žinojimas pe
reina savo vertumu visus nykstančius 
daiktus?

Pramonininkas. Turbūt yra tas, 
ką jie vadina misticizmu. Jis nėra daly
ku, kurį galima pirkti ir parduoti. Mano 
pati ir dukters negali su juomi pasirodyti 
Daliuje. Kam man juomi interesuoties?

Darbininkas: Man patinka žmo
gus, kurio kalba turi kokį-nors pamatą, 
kuris vartoja paprastam žmogui supran
tamus žodžius. Ta išpūsta kalba neduo
da man nieko tokio, ką mano moteris ga
lėtą išvirti. '

Idealistas: Ach, kad aš galėčiau 
judu priversti taip matyti, kaip aš 
matau! Kokio didesnio džiaugsmo gali 
žmogus trokšti, kaip turėti teisingą var
dą, suprasti veiksmas ir vidurines prie
žastis visatos surengimo. Mano drau
gai, tas duoda viltį širdžiai ir ramybę 
minčiai.

Pramonininkas: Bet neduoda 
nieko pinigais ir tas negali manęs lytėties.

Aš statau naują palocią ir jis visas 
lėšuoj^pinigą. Mados tankiai mainosi ir 
mano pačios ir dukterą siuvėją atskaitos 
turi būt užmokėtos. Męs turime palaiky
ti savo padėjimą draugijoje. Kaip ten 
nebūtą, geras pramonininkas laiko savo 
koją ant žemės ir žiūri, kad jo banko ba
lansas augtą.

D a r b i n i n k a s : Ką aš noriu žinot, 
tai ar ši kalba pagelbėtą man gauti kitą 
darbą, jei aš netekčiau šito, o aš namie 
turiu septynis vaikus ir dar vieno neužil
go susilauksiu.

Idealjstas: Deja, abu judu esate 
aklu! Bet aš vistiek mokjsiu tiesos, idant 
kuomet nors judu praregėtume!.

(Po šešią mėnesią, idealistas tapo nu
vestas ant kartuvių. Jis mokino žmones 
sekti teisybę, kur tik ji juos nevestą, ne
sibijoti žmogaus, autoriteto ir įstatymą. 
Jo didžioji doktrina buvo. “Spirk tą, ką 
tavo grotas atmeta, numesk fanatizmą ir 
jungą ir būk laisvas”. Tuomet kaž-kas 
metė bombą. Po to skaitlingi areštai, ir 
spėkos, kurios buvo kaltos, reikalavo, kad 
būtą duotas pavyzd is).

Pramonininkas: Žinoma, jis pri
gulėjo į šitą žmogžudžiu suokalbį. Męs 
turim turėt tikybą ir męs turim turėt įs
tatymus ir tvarką. Negalima kurstyti 
žiauriuosius žmonią jausmus. Šitokis ga
las tenka tinginiui, kuris nieko neveiKia 
šitame pasaulyj, o tik kalba. Tas nėra 
■praktiška ir tas neapsimoka.

Darbininkas: Žmogaus gerovė— 
teisingai dirbti ir stengties palaikyti feavo 
darbą. Aš niekuomet nesupratau tą gra
žią kalbą. Po sunkaus dienos darbo, duo
kit man mano pypkę ir stiklą alaus. Kas 
dar daugiaus ko nori?

Vertė J. Stropus.
Nuo Red. Talpindami vaizdelį, tu

rime pridurti, kad darbininkas ir idealis
tas nupiešti nevisai atsakančiai.
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—Tėveli, kiek kartu aš pa
matau m gėrį, Jiek kartu man 
pasirodo, kad tie žmonės 
daug žemiau stovi, neg męs 
baltieji. Juk ne visos rasės 
turi lygius gabumus. Lū
pos tokios storos, kad net 
bjauru žiūrėti. Visa išvaizda 
nesimpatiška. Žiūrėk, kaip 
tankiai juos nulinčiuoja.

—Pasakyk, išdykūne, ar 
tau smagu, kad į tave kas 
pirštu duria, kad tu lietuvu- 
kas. Ar tau neniežti delnai 
tokiam galvijui į žandą surėžt

—Bet aš, tėti, baltas, aš 
moku angliškai, aš visame 
kame susilyginu su anglikais. 
Aš lietuviškai tautai gėdos 
nedarau. Atbulai, tėveli, aš 
savo tokiu gražiu pasivedimu 
dar išaukštinu angliky aky
se lietuvišką vardą. Argi ne 
taip?

—Tu kasdieną vis paijsyn 
eini. Tavo galvoje sutelpa 
tik bomy išmintis. Tai ne
gražu. Aš nesakau, kad tu
ri nuo angluky skirties. Žais- 
kite, mokyk i ties visi išvien. 
Juo tarp jūsy, vaiky, bus di
desnė vienybė, juo bus gra
žiau. Bet kodėl tu užvydi 
kitiems tos laimės? Tik dėl
to, kad jie juodi. Bet, bro
lyti, jeigu atsidurtum Afri
koj, kur vieni nigeriai gyve
na. Ar tau patikty, kad į 
tave pirštais durty? Chinijoj 
gyvena geltoni žmonės. Pa
gal tavo sanprotavimo išeity, 
kad jie turėty neapkęsti ir 
pajuokti juoduosius ir baltuo
sius. Ne, vaike taip šne
kėti, tai v išvien, kad pačiam 
į dumblyną lįsti. Nedaryk 
to kitam, kas pačiam nebūty 
miela. 'Ar atsimeni tuos žo
džius?

Gerai, tėveli, tegul jau 
tavo teisybė, bet kodėl juos 
taip linčuoja. Tik, aš misliu, 
ne veltui. Kodėl jie, kaip 
žvėrįs, užpuola baltąsias mo
teriškes?

—Kasgi pagiria, kad už
puola? Tai jau teismo daly
kas. Kožnas nusidėjėlis turi 
šventą tiesą pasiaiškinti, pa
siteisinti. Atbulai, išeity, 
kad jeigu man kas nepatin
ka, aš susirenku draugy go- 
vėdą ir išmušu, išpjauju ne
tinkančius man žmones. Tuo
met būty visų galy suirimas, 
visuotina anarchija. Nors ir 
sunkiausia žmogus nusidety, 
bet kūju į tą minutą jo nega
lima užmušti. Kiekvienas 
užmušimas bjaurus, bet nu- 
linčiavimas, tai vienas iš 
bjauriausiu užmušimu ryšiy.

Kodėl, tėveli, sakai, kad 
kiekvienas užmušimas nege
ras. Tu pats sakai, kad rei
kia teismo, o jeigu teismas 
pasmerkė miriop?

Iš to nieko gero, vaike, 
neišeina! Ar žmonėms bus 
lengviau, kad pakars Riche- 
soną? Sunku atimti svetimą 
gyvastį, nors nusidėjėlis bū- 
ty ir ką nors užmušęs. Da
bar visi reikalauja, kad to
kiems nusidėjėliams būty 
duodamas amžinas kalėj imas! 
Amžinas kalėjimas, tai jau 
baisi bausmė, baisesnės ne
reikia.

Suraukšlėtas šilkas.
Pataisyti šilką, kuris buvo 

suraukšlėtas ir sutrintas, kad 
išžiūrėtu, kaip naujas, reikia 
apšlakstyti dailiai iš viršaus 
ištirpinta arabiška guma 
(Gum Arabic) ir iš išvirkščio- 
sios pusės išprosavoti su ne
perkarstu prosu.

Sends Kūdikis, V. U.

Ką daro jaunuomene 
Lietuvoje?

(Laiškus iš Šiauliy pav.)

Nuo Red.: Daugeliui rodosi, 
kad Lietuvoje viskas apmirę. Tai 
neteisinga nuomonė. Žmonės vėl 
pradeda judėti, spiesties į kuopeles, 
darbuoties.

Pirm spaudos leidimo 1903 
ir 1904 m. mūsų apielinkės 
apšviestęsnieji sodiečiai, ku
rie šį-tą skaitydavo,buvo su
sitvėrę į tam tikrą kuopelę 
ir tą kuopelę buvo praminę 
“Vienybė”. Kas mėnuo kar
tą susirinkdavo, apie savo 
vargus, priespaudas ir ap
švietimo reikalus pasikalbė
davo, po 10 kap. knygoms 
pirkti užsimokėdavo, sutar
davo, kokias knygas pirk- 
ties ir esančias knygas persi
mainydavo. Nebūdavo nei 
dainų, nei žaidimu, nei jokiu 
linksmybių, tiktai “Varpą”, 
“Ūkininką” ir kitus laikraš
čius paskaitydavo ir išsiskir
stydavo. Slaptais keliais iš 
užsienio pareidavo “Varpas”, 
“Ūkininkas”, “Darbininku 
Balsas”, “Tėvynės- Sargas” 
ir “Kryžius”. O 1905 m., ka
da šiapus sienos pradėjo eiti 
lietuviu laikraščiai, tai kuo
pelės nariai ar šiokį ar tokį 
laikraštį užsisakydavo ir sau 
atskirai kiekvienas knygučių 
prisipirkdavo. Po vieną—kitą 
ėmė nuo kuopelės skirties ir 
dar kiti į Ameriką ir kitur 
išvažinėjo ir iširo ta užsimez
gusi “Vienybė”.

Paskiaus apšviestesnysis 
jaunimas ir senieji skaityto
jai, kiekvienas sau knygutes 
pirkdami, su draugais mai
nydavęs) ir vieni kitiems duo
davo pasiskaitymui; taip pat 
tas pačias knygeles duodavq 
norintiems pasiskaityti kai
mynams. O dar vėliaus laiks 
nuo laiko ėmė kalbėties ir 
tarties apie susi taisymą ben
dro knygynėlio.

Praėjusiuose (1911) metuo
se 15 rugpjūčio sodžiuje NN 
(vardą praleidžiame. Red.) 
susirinko iš apielinkės jauni
mas ir štai ką nutarė:

1) Vienytis; 2) šviestis ir 
kitus šviesti; 3) kovoti prieš 
girtuoklybę; 4) rinkti įvai
rius dalykus, kurie gaiety 
Lietuvoj mokslą ir dailę pa
kelt; 5) šelpties ir kitus šelp
ti. Veikimas: 6) tvarko
ma siauri ir platys jaunimo 
susiėjimai apie savo reikalus 
pasikalbėti, juose dalyvauja
ma ir prie j y tvarkymo prisi
dedama; 7) Palaikoma ryšiai 
su kitomis blaivaus ir pirm
eiviško jaunimo kuopelėmis; 
8) iš tamsios masos jauni
mą stengties, tinkamai pri
rengus, įtraukti į savo skait
liu; 9) rengiama spektakliai, 
lioterijos apšvietimo naudai, 
paskaitos, pasikalbėjimai ir 
apskritai pasilinksminimo va
karėliai be svaiginančiu gė
ralu; 10) tvarkoma knygy
nas, taisoma lekcijos skaity
mo ir rašvmo mokinimuisi, 
šelpiama savo laikraštis; 11) 
platinama knygos ir laikraš
čiai; 12) kiekvienas narys 
turi stengties vienas, arba su 
kitu arčiau jo gyvenančiu su
sidėjęs, užsisakyti pirmeiviš
kus laikraščius; 13) nariais 
gali būti kiekvienas blaivus 
lietuvis ir lietuvė; 14) kiek
vienas narys kas mėnuo mo
ka po 15 kap.; 15) tris mė
nesius neužsimokėjusjjį narį 
pati valdyba gali prašalinti 
be visuotinojo susirinkimo, o 
užsimokėjus užmeapmokėtus 
3mėn., vėl gali priimti. O 
jei narys neturi iš ko įmokė
ti mėnesiniu įnašy, tai jam 
apie tai pranešus, valdyba 
nuo tos priedermės jį paliuo- 
suoja; 16) valdybai išrinkti, 
įstatymas pertaisyti ir 
Jems svarbesniems reika-1 nepriimamos.

lams aptarti kviečiama vi
suotina sueiga; 17) renkama 
3 valdybos nariai, pirminin
kas ir iždininkas. Valdyba 
renkasi vieniems metams.

Ta 17 punktu—visa jy su
tartis. Prisidėjusiy yra 38 
nariai.

Dabar jau (15 vas. 1912) 
lygiai pusė mėty suėjo; per 
tą laiką keletas susirinkimy 
buvo; susirenka tik jaunimas, 
pasikalba, pažaidžia, padai
nuoja ir išsiskirto. Knygas 
persimaino ne vien tik laike 
susėjimo, bet kada tik nori 
pas knygininką užeina ir ap
maino. Per tą pusmetį te
atro nelošė, svarbiy paskaitų 
-referatu nebuvo, bet kny
gynėlis, tai labai puikiai su
tvarkytas, knygos visos cen
zūros leistos*), bet yra labai 
įvairiu ir įdomiu; iš beletris
tikos yra: 36 knygos už 10 r. 
2 kap. Teatrališkos 3 kny
gos, Politika ir ekonomija 56 
kn., Gamtos mokslai 20 kn., 
Dainos ir poezija 12 kn., Gi- 
giena ir medicina 6 kn., Ūki- 
ninkystės 3 kn., Įvairiu—12. 
Išviso 148 knygos už 35r. 4k. 
Iš ty knygų paimta ir per
skaityta 335 kartai, dar ne
skaitant kuopos pirmininko, 
kurio maž-ko visos perskai
tytos, neskaitant pašaliniu 
ypatų, kurie taipgi nemažai 
perskaitė, kiek skaitančiu 
klausės, taipgi nemažas skait
lius. Knygos daugiausiai 
4‘Skaitymo Vadovėlio” nuro
dytos ir kitos be nurodymo 
nupirktos iš visu knygų pir- 
meiviškiausios ir laisviausios.

Parduota ir išplatinta iki 
Nauju mėty 117 knygučių. 
Knygynėliui knygų pinigais 
nupirta už 16r. 71k., o auko
mis gauta už 18r. 33k.

Jaunime buvęs.

Žinių=Zinelės.
Automobilių skaitlius.
Suvienytos Valstijos užima 

’pirmą vietą sulyg išdirbimo 
: ir vartojimo automobiliu, ir 
perviršija Angliją, Franci ją, 
Vokietiją ir Italiją imant sy- 

Lkiu. Vartojamų automobi- 
iliy skaitlius Suv. Valst., su- 
• lyg paduodamų “Motor’e” 
: žirny, siekia 500,000, o išdir- 
bimas naujy 1911 m. siekė 
190,000. Anglijoj vartoja
ma 150,000 automobiliy, o 
paskutinį metą padirbta nau-

- jy 25,000; Francūzijoj varto
jama 85,000 ir padirbta nau
ju 40,000; Vokietijoj varto
jama 50,000 ir metinis išdir- 
bimas 15,000; Italijoj varto
jama 15,000 ir metinis išdir- 
ibimas 5,000.
, Vertė visy 1911 m. išdirb
ėtu Suv. Valstijose automo- 
jbiliy siekia $215,650,000.

Gydymas senų tiltų.
Hamburge yra du senu ak

meniniu geležinkelio tiltu. 
; Juodu jau rengėsi griūti ir 
turėjo daugybę • plyšiy, tarsi 

: raukšlių. Sudrūtinimui jy 
1 sumanė įleisti į juos skysto 
cemento. įvairiose tilty da- 
lįse padarė tarp akmeny ne- 

‘•didelias skylutes, o paskui su 
: pagelba pumpy, pripildė . vi
sas skyles sudrūtmančiu sky
stimu. Tiltai susidrūtino irj stirnų. Tiltai susidrūtino 
vėl gerai tarnauja.

t į Bevel inis telegrafas 
po žeme.

Iki šiol skaitėsi negalimu 
į įtaisyti susinešimus bevėli- 
!niu telegrafu po žeme, pa- 
‘veikslan, tarp dviejų galeri- 
! jy kasyklose. Dabar daro- 
i<lyta, kad toks susinešimas 
pilnai galimas labai sausoj 

tžemėj. Taip, Silezijos ka
ršyklose įtaisytas bevėlinis te- 
Į legrafas tarp dviejų horizon- 
itališky galerijų atstume *2 
f varsty.

Iš “Pop. Mechanics” 
i Surinko J. S.

*) Iš jaunimo narių kai- kurie nema
žai turi neleistų ir kitiems skaityti duo
da, bet į bendrąjį knygynėlį kaipo s Įtu
pia mos ir visam knygynėliui pavojingos,

Brooklyno chronika.
7. IV. Liet. Apšvietos dr- 

stė statė ant scenos “Kerš
tingą meilę” ir “Penktą pri
sakymą”.

Kaip pirmaą, taip ir antras 
veikalas suloštas neperge
riausiai, nes nekurie aktoriai 
nemokėjo rolių. Taip-pat 
stigo garsumo ir gyvumo. 
Pertat ir publika nerimavo, 
negirdėdama ir nesuprasda
ma žodžiu.

Balandžio 8 dieną atsibuvo 
koncertas ir balius paminėji
mui 10 metiniu “Aušros” su
kaktu viu.

Vakaras prasidėjo trumpa 
prakalba. Programa sekan
ti: P. Čiurlionis skambino ant 
piano. P. Rimkus dainavo: 
“Jojau dieną, jojau naktį”. 
A. Mikuliutė ir A. Kvedaras 
sudainavo: “skambančios sty
gos”. Ant pabaigos parapi- 
jonu ir laisvamaniu choras 
sudainavo keliatą daįnu. Tu
riu pasakyti, kad mūsų tau
ta, kaip ant mielių kįla. Ne 
vienas’ buvo frakuotas ir ci
lindruotas.

Dar turiu pranešti, kad 
vienas drąsuolis socijalistas 
drįso lįsti prie vieno frakuo
to pono su prašymu: ar ne
pavelytu pagarsinti teatrą. 
Vienok prašymas be nau
dos... ponai su skurdžiais ne
nori kalbėti...

Bal. 21 atsibus imtynės 
tautiečiu su soči jai istais. Bus 
visi šulai.

Gegužio 4 d. L. S. S. kuopa 
stato ant scenos “Kainą”, 
kuris bus kiekvienam žingei
dus pamatyti. Bus proga pa
matyti rojų, mūsų pirmus tė
vus, šėtoną, liucipieriy, ne
šantį Kainą per kalnus ir 
dausas ir 1.1, 
atsilankyti.

Neužmirškite 
Vincas.

(Laiškas į “Laisves” red.)

Dėl streikuojančiu Law- 
rence’o audėju per “Aušros” 
debatus Chicagoje 10 d. ko
vo r surinkta smulkiu auky 
$6.16. Nuo Sanvaičio ir Vait
kevičiaus gauta po 50c. Viso 
labo surinkta ir pasiusta J. 
Bedard, sekret. streiko ko
miteto $7.16. Kvitanciją, 
prisiystą nuo J. Bedard,siun
čiu “Laisvėn”.

Prašiau Bedardo, kad, pa
ėmęs pinigus, patalpinty pra
nešimą į laikraštį “Lietuvą”. 
Bet jis (ar ji? Red.) to nepa
darė. Tuomet aš ypatiškai 
nuėjau į “Lietuvą” ir prašiau, 
patalpinti apie paaukavimą. 
Jie atsisakė talpinti, nes au- 
kavimui, anot jy, anglams 
nepritaria. Gavau dar pava
dinimą atžagareiviu ir cicili- 
ku. Su guodone

P. Vaitiekūnas.
Detroit, Mich.

d. balandžio atsibuvo 
prakalbos ir rodyta “magiš
kos komedijos”. Visa tai su
rengė L. S. S. 116 kuopa. Kal
bėjo M. Mockus, aiškinda
mas apie Velykas ir prisikė
limą tikrojo darbininky išga
nytojo (?Red.)' Klausytoju 
susirinko pusėtinas būrelis. 
Tarp jy buvo visokį y. Vie
niems rūpėjo prakalba, ki
tiems komedijos. Magišku 
slaptybių rodytoju buvo Ch. 
S. Urbai tis ir jo pagelbinin- 
kas Kąralis. Rodytojai už
ganėdino žiūrėtojus, tik bu
vo labai tamsu, tai negalėjo 
daug ko padaryti. Minėtas 
magikas jau antru kaltu de
biutuoja mūšy mieste. Jisai 
labiausia mėgsta patarnauti 
pirmeiviškiems susirinki
mams.

Detroito gyventojas.
Easton, Pa.

9 bal. š. m. atsibuvo lais
vos vestuvės veikėjo L. S. S.

VII rajono drg. J. Ližaičio iš 
Larksville, Pa. su panele U. 
Sakiute. Susirinko kuone vi
si Eastono laisvi, civilizuoti 
žmonės, besidalindami drau
giškumo jausmais, kalbėjo 
apie darbininkus poety eilė
mis drg.: A. J. Neris, A. 
Meškauskas, M. Treinaitie- 
ne, J. Stankienė, U. Sakiute 
-Ližaitienė ir M. Jankauskie
nė, vėliaus K. Arminas, pra
tarė keliatą žodžiu į svečius, 
kviesdamas varde jauny j y 
paremti Lowellio streikierius; 
suaukavo $8.70. Reikalinga 
priminti, kad Eastone, pagal 
ietuviy gyventoju skaitliu, 

apie 55—50.0, yra daugelis 
apšviestu žmonių, ką liudija 
L. S. S. vie.tinės kuopos skait- 
ingumas nariais, 3-čios civi- 
iškos vestuvės ir skaitymas 

oirmeivišky laikraščiu bei 
<nygy. Laimingi eastonie- 
čiai, kad neturi parapijos 
tamsybės agento kunigo.

Širšinas

ir

Rinkimu

Herrin, III.
Neseniai pas mus buvo 

miesto^ rinkimai.' 
dienoj Herrino gyventojai 
cente badą, nes saliūnai bu
vo uždaryti. Mat, votavo šy
du ir už, ar prieš saliūny už
darymą. Blaivininkai varė 
agitaciją, kad saliūnai būty 
uždaryti. Betgi blaivybės 
oriešai dar gana stiprys. 
Daug lietuviy balsavo ant 
socijalisty tikiety. Bet atsi
rado labai daug piliečiu, ku
rie sako, kad jįe viską išma
ną ir braukė ant saliūny 
“yes”.

Bet, kad buvo tokia baisi 
kova su girtuoklyste, tai mū
šy piliečiai nemiegojo per vi
są naktį ir laukė, ar bus jyjy 
viršus po senovei.

Herrinietis.
Nuo Red. Galy gale vis 

tik nepranešat, kas laimėjo. 
Stebėtinas raštas!

Nashua, N. H.
Balandžio 9 š. m. čia susi

organizavo kuopelė Indus
trial Workers of the World. 
Vardai, pravardes ir pinigai 
perduoti organizatoriui F. 
Trautmanui.

ip. Grikštas.

APIE DARBUS.
Pittston, Pa.

Pittstone ir apielinkėj nuo 
3.1 d. kovo visos angliakasyk- 
los stovi atdaros. Apie dar
bavietes vaikščioja kas tik 
nori, jokiy apsaugų dar nėra. 
Dirbti niekas neina, išimant 
vandenio traukimo mašinis
tus ir perdėtinius, bei muly 
šėrikus. Sukasi tiktai vaše- 
ris mašina, plaujant anglis 
iš pusiau akmeny dėl užlai
kymo tvarkoje kasyklų. Švil
pinės šaukia, kaukia rytais, 
pietumi ir vakarais, kaip pa
prastai dirbant. Streiklau
žiu skeby suvisu dar nesima
to, Rodos, visi angliakasiai 
pasilsi-svečiuojasi.

s Širšinas.

Racine, Wis.
Pas mus darbai eina labai 

gerai ir darbininkai dirba vi
są laiką. Kiti dirba nuo 10 
iki 13 valandų per dieną. 
Daug šapu dar negauna gė
ry darbininku. Dabar fab
rikai nereikalauja tiek žmo
nių* Užtai labai daug reikia 
darbininku ant f army. Dau
giausia čia farmeriy—tai da
nai, švedai ir vokiečiai. Ir 
puikiai gyvena ir pinigo turi. 
Pranešu dėl visy lietuviu, 
kurie nori darbą gauti ant 
farmy, kad dabar yra labai 
gera proga. Vis tik ant ūkio 
dirbant, daug daugiau lais
vės negu šapo j.

I. G. Wasilaitis.

Ridzikas pas dzievotus 
žmones.

(Drukavota dzūkiškai).
Ilgiau trivoc pas bedzie- 

viys jau nemožnėj. Misliu 
sau, kad ir pušy dzienos liū- 
zysiu iš darbo, ale turu su- 
rasc sau burdy pas dzievotus 
žmones.

Ogi dzidziamjam četvergi 
ainu Sekin strytu ir pasicin- 
ku dzievobaimingy moterįš- 
ky. . Vienon rankon ji neša 
pantuky alaus, o *an kitos 
rankos apvyniotas šv. Pran
ciškaus rąžančius. Krūcine 
acilopojus, akias pamėlinavy, 
pilnos ašary, čeverykai be 
pady ir peratky — atrodo, kap 
šventa Magdelena. Nu, mis
liu savam dūki, čia tai jau 
nebile kokia moteriškė. At- 
vožniai prisiarcinau prie jos 
ir klausiu: “Misis, ar pas 
tavi nėra burdo?” O ji man 
sako: “Ugi, vaikeli, pas mus 
vietos ciek ir ciek. Cik at
eik”. Ir cykiojoj pėtnyčioj iš- 
simufinau. Na, misliu sau, 
nor šventas Velykas dzievo- 
baimingai švysiu. Gavis pė- 
dy, 3 dolerus daviau kunigu 
ant šventy mišiy, o už pen- 
kiny užsiordzinau alaus ir 
šnapso. Pasiprašiau viešna- 
gėn Krivicko Rauly ir Smai- 
dziūno Jony su Magdi. Sa
kau, nor vieny rozy pasicie- 
šysim aleganckai... Na ir 
giedojom, grojom, šokom. 
Dzievaž buvo linksma. Cik 
į vakary, kad u baigėm gere 
bačky alaus, aš liepiau Smai- 
dziūno Jonu užgroc an armo- 
niko dar vieny tancy ir mu
du su Magdi dar pora rozy 
apsisukom. Paskui aš pasi- 
sodzinau Magdy an savo ke- 
liy, apkabinau jy ir klau
siu: “Ar tu, širdela, nenorė
tai ištekėc už many...” Ir 
ky jus misliat? Kap cik aš 
tuos žodžius ištariau, ėmė 
ponas Dzievas Krivicko Rau
ki razumy ir sumaišė. Jis 
pagriebė nuo stalo butely, 
blynksc man juoj in galvy ir 
visu gerkly suriko: “Tu, pa- 
dla, man mergy neviliosi!...” 
Nu, bracia, tokios sarmatos 
po mergos akiy negalėjau 
dalaikyc. Misliu sau, tu čia 
many nepabaidzysi. Pagro
biau už sprando ir per duris... 
Ir priemenioj pradėjom pliek- 
cis. Aš jam į vieny ausį, į 
kity... O jis.šėtonas,kap duos 
abiem kulokais man in krū- 
ciny ir mudu abu keberiokše 
trepais žemyn... Jis, neba- 
gas, Dzievu dūšių atadavė, 
o aš išsilaužiau kojy...

Tai matot, brolučiai, kap 
už bedzieviy griekus ponas 
Dzievas gerus žmones ko- 
roja.

/lūšy Juras Ridzikas.

RED. ATSAKYMAI.
A. MORKŪNUI (Rochestery). Eilės, 

kurias prisiuntėte, ne jūsų, bet iftairo- 
nio. Negražu, kad savinatės svetinių 
garbę ir manote, jog prisisavinimas ne
bus pastebėtas. Feljetonėlis irgi ne
tilps, nes mažu ir keno kito parašytas!

M. SIBAUSKUI. Nelabai svarbi ži
nia.

SENAM VINCUI. Ačiū. Tilps.

Pajieškojimai.
Aš, J ieva Marculaitė, po vyro Spudie- 

nė, pajieškau savo tikros sesers Onos 
Marculaitės, po vyro Strazienės. Paei
na iš Suvalkų gub., Mariampolės (Sta- 
rapolės) pav., Mikališkio gmino, kaimo 
Mielaiskampio. Girdėjau, pirma gyve
no Frankfort, Ill., o dabar nežinau kur. 
Ji pati ar kas apie jų žino, meldžiu atsi
saukt šiuo adresu:

Paul Spūdis,
1419 Gardner avė., Scranton, Pa.

Pajieškau savo tėvo Dominiko Auzbi- 
kio, paeina iš Kauno gub., Raseinių pa
vieto, kaimo Šilai, 50 metų senumo, pir- 
miaus gyveno Chicagoj, o dabar nežinau 
kur randasi. Jis pats ar kas apie jį ži
no, meldžiu pranešti Šiuo adresu:

Juozas Auzbikis,
P. O. Taylor Spring, 111.

Pajieškau apsivedimui merginos nuo 
19 iki 28 metų senumo. Turi būt laisvų 
pažiūrų. Aš turiu 28 metus amžiaus. 
Kuri norėtų su manim susipažinti, mel
džiu atsišaukti ant šio adreso:

J. K.
P. O. Rox 784, ' O’Kim, Wash.

Mainantiems adresus..
Kurie norite permainyti “Laisves” 

siuntinėjimo adresą, malonėkit* 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.

Dr-stė Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu 
K. K. Gedemlno No. 1 
Ant Town of Lake, Chicago, III.

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas K. K. Strzyneckis,

4602 So. Ashland Ave., Chicago,'III.
Vice-Prez. St. Ragauskis,

4612 S. Wood st., Chicago, HI.
Protokolų Rašt. A. A. Poška,

4623 S. Marshfield Ave., Chicago, 1)1.
Finansų Rašt. F. Yaugel,

4606 S. Paulina st., Chicago, III.
Iždininkas A. J. Beržynskis,

4600 S. Paulina st., Chicago, III.
Organo užžiūrėtojas A. M. Barčius, 

4649 So. Ashland Ave., room 5
Chicago, III.

Pajieškau apsivedimui merginos arba 
našlės, kuri panorėtų pas mane atva
žiuot susipažint, o potam apsivest. Aš 
esu katalikiško tikėjimo ir turiu 80 me
tų senumo. Atsišaukit šiuo adresu:

A. Macekenas,
Box 60, ‘ Marianna, Pa.

Pajieškau brolių Jono ir Jurgio Matu
sevičių, paeina iš Suvalkų gub., Nau
miesčio pav., Sintautų gmino, Lukšių 
par., Svedikių kaimo. Jie patys ar kas 
apie juos žino, meldžiu pranešti šiuo ad
resu:

Vincas Matusevičia,
14 Jersey st., Ansonia, Conn.

Pajieškau dviejų pusbrolių, Jurgio ir 
Jono Gasiunu, abudu Kauno gub., Pa
nevėžio pav., Biržų parap., Kirbulių 
kaimo. Pirmiau gyveno Chicago, III., o 
dabar nežinau kur. Turiu svarbų rei
kalų. J ik patys ar kas apie juos žino, 
meldžiu pranešti šiuo adresu:

Petras Gasiunas,
43 Arthur st., Montello, Mass.

gaunamos “Laisves” spaustuvė).

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS 
SLAPTYBES arba kruvini Do- 
mažo Macocho darbai. Su pav.. 15c

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO
ŽENKLUS....................................15c

MOKSLAS RANKAŽ1NYSTES 
arba kaip pažinti žmogaus ateitį 
ir praeitį pagal delno ruožus ir 
nago žydėjimų........................ 15c

MEILES KARŠTLIGE............... 20c
VADOVAS keliaujantiems į Ame- 

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

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
SOC1JALDEMOKRATŲ PAŽVAL-

GOS IR REIKALAVIMAI......  10c
NAUJAUSIOS DAINOS ir EI

LES ..............................................20c
NAUJOS KANTIČKOS arba poli

tiškos giesmes.........................30c
PASAULIŲ RATAS.....................25c
POKAIIONTAZA Indijonų Kara- 

ralaitė. Istoriška pasaka..... 15c
BALTAS RŪBAS.............. ............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- 
resuokit taip:

“LAISVE”
242 Broadway, So. Boston, Mass.

Draugijos
ir Biznieriai!

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

“ Laisves 
Spaustuvę

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

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

Y patingai atydų atkreipiant 
j draugijy darbus, 
nereikia duoti darbą j _____
spaustuvėles, kurty darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbos 
ir nepažįsta savo amato, nes 
ten tik sudarko darbą. Jeigu 
turit kokį spaudos darbą, tai 
siyskit jį mums šiuo adresu:

Niekad 
j tokias I

“LAISVE”
242 W. Broadway
So. BOSTON, MASS.

• X ■ 
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Bostono socijalistai jau 
pradėjo svarstyti apie suren
gimą iškilmingo apvaikščio- 
jimo Pirmos Gegužės šven
tės. Prie apvaikščiojimo ke
tina prisidėt ir keletas unijy.

kuomet jisai susirgo, svėrė 
434 svarus. Laike ligos kas
dien prisidėdavo po 20svary. 
Pagaliaus širdis neišturėjo ir 
trūko.

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

Velykos Brightone irgi la
bai dievobaimingai praslin
ko. 6 d. balandžio atvažia
vo kun. Krasnickas staly 
šventinti, nes tikėjosi gauti 
daug doleriu.

Dievočius Ant. Budris, pri- 
valgęs švęstos mėsos ir išgė
ręs nešventinto rudžio, vos 
iš proto neišsikraustė. Iš
mušė duris, o lenta ketino 

■ kitiems galvas skaldyti, nes 
ir Krasnickas su lenta cicili- 
kus muša dėl didesnės Dievo 
garbės. Matydami, kad ne 
juokai, vyrai pašaukė aniolą 
sargą ir smarkuolį nutempė 
į belangę.

Teismas davė jam 1 mėn. 
kalėjimo.

Tą dieną dėjosi baisi tra
gedija. Balsai dūdy, armo
nikų, barabonu tik kilt), tik 
skleidėsi!

Kamendorius.

Richesono byla lėšavo val
stijai $7,030. Jeigu jisai ne
būty prisipažinęs, tuomet 
būty reikėję išleisti $50,000. 
Tie pinigai išleisti dakta
rams, liudininkams, detekty
vams.

Richesonas valgo koge- 
riausia, tik jį apėmė neri
mastis. Jisai per naktis ne
miega. Sargybą, kuri jį sau
goja, maino kas 20 minučiy, 
nes bijo, kad jisai nenusižu- 
dyty.

Turės numirti ant elektriš
kos kėdės 19 gegužės dieną. 
Jojo advokatai stengiasi jį 
išgelbėti ir išrodinėja, kad 
esąs pamišėlis.

Pereito Nedėldienio vak. 
apie 7 vai. ant Athens St. po 
num. 164 plėšikai atėmė nuo 
Michalinos Urbanavičienės 
$40. Policija juos gaudo.

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.

Šią sąvaitę bus lošiama pirmu kartu 
juokingiausis perstatymas

“The Galloper”
Publika turės juoktis nuo pradžios 

pabaigai perstatymo.
Sėdynes geros ir nebrangios.

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

tfclcari^&iifanati

kad

J. ROMASZKIEWICZ
Pakajaus Teisėjas 

ir Publiškas Notarijušas 
Išdirbame Daviernastis, Kontraktus, 
Pirkimo Pardavimo dokumentus ir kito
kius raštus. Kurie norite dasižinot apie 
laivakorčių kainas ir knip siųsti pinigus, 
kreipkitės šiuo antrašu:

J. ROMASZKIEWICZ 
115 Salem st.,Boston,Mass.

V Telephone So. Boston. 845 M »*
DR. F. MATULAITIS I

405 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Valandos: u
Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedaliomis iki 3 vai. po pit/t.

TIKRA DEGTINE

The Commonwealth 
Bidding Association 

Verte turto ant $25.000.

Jeigu Jus kada reikalausite

TIKROS RUGINES arba BOURBON DEGTINES
Tai ateikite pas mus, nes mus 131-^OT'HNB yra išsistovėjus medyj ir 
užjiečėtyta Jungtinių Valstijų sandeliuose, taipgi užpečėtyta bonkose po 
priežiūra Jungtinių Valstijų valdžios vientik dėl mus.

Taipgi pristatome veseilioms ir per laišką užsisakantiems už prieina
mą kainą.

BURKE, GALLAGHER & CO
396 ATLANTIC AVE., NEt?„®ES BOSTON, MASS.

Parduodame Korčlalu už visai žemas kulnas.

f

13 d. balandžio socijalistu 
kuopos teatrininkai lošė “Pir
šlybas” ir “Svečiai iš Lietu
vos”. Šį vakarą galima pa
vadinti pilnai nusisekusiu. 
Artistai mokėjo savo roles ir 
buvo viskas atsakančiai su
tvarkyta. Kiek silpniau lo
šė P. Naudžius, nors mažu 
jam, kaipo nepatyrusiam ka
valieriui, ir tiko lėtumas. 
Taip pat pirmoje veikmėje 
buvo nedrąsus Genutis, bijo- 
jęsis žiūrėti į publiką, bet vė
liaus žymiai pasitaisė. Seni 
artistai, kaip Michelsonienė, 
Paukštys lošė visiškai gerai. 
Kiti nuo jv neatsiliko.

“Svečiai iš Lietuvos” žmo
nėms labai patiko. Bet vis- 
tik vienas švilpukas atsirado. 
Žmonės gausiai plojo delnais. 
Ypač buvo geras J. Neviac- 
kas kun. Tumo rolėje. Inte
ligentai: Januška, Zaperiac
kas, Palionis visai atsakė sa
vo rolėms, kaipo vyrai, ku
riems reikia dumplėmis ir 
kumščia gelbėti kunigėliams, 
bet kuriems visai nereikia 
sveiko proto.

Paskui buvo šokiai. F. Ba- 
gocius rinko aukas Lowell’io 
streikieriams.

So. Bostono Lietuviu Lab
darystės Draugijos susirinki
mas atsibus seredoj, 17 d. 
balandžio (April), 8 vai. va
kare po num. 339 Broadway, 
So. Bostone. Visi nariai yra 
kviečiami atsilankyti ir pasi
imti tikietus ant baliaus.

Pranešu visiems kostumieriams, 
šią savaitę parduosim gerus čeverykus 
'/■ pigiai. American Gentlemen vertės 
$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.

Namų Budavotojai, Kontraktoriai 
ir Pataisytojai •

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

racijas. Suteikiame visokius patarimus 
statyme namų, o taipgi duodame viso
kius patarimus ir išskaitliavimus tiems, 
kurie nori pirkti ar parduoti namus. 
Statome naujus namus, perstatome ir 
pataisome senus. Išduodame paskolą, 
apdraudžiame nuo ugnies namus ir visą 
naminį turtą. Perkame, imame nuo- 
mon (arendon) ir išnuomuojame namus. 
Parduodame dėl statymo namų žemės 
lotus. Kiekvienas šėras parsiduoda po 
$10, Mūsų komponija taipgi turi dide- 
ius ryšius su lietuviais ir visuomet pa
tarnauja jiems sąžiniškai.

Ofisas: 782 Main st., : 
Cambridge, Mass.

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra saulė, planetos ir kometos, 

tai skaitykit knygą

“Pasaulių Ratas”
Su paveiksi. Kulnu

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra meilė ir kaip žmonės mylisi, 

skaitykit kningą

“Meiles Karštlige”
Knlriet

Reikalavimus ir pinigus adresuoki!, taip:

30 W. Broadway, So. Boston, Mass.

ANTRAS METINISBALIUS
Parengė So. Bostono

Liet. Labdarystes Dr-ja
Atsibus Pėtnyčioje

19 Balandžio į Apr
Svetainėj

Odd Fellows Hall
515 Tremont st., Bostone.
Prasidės 2 vai. po piety ir 

trauksis iki vėlai nakties.
Visas pelnas yra skiriamas pasta
tymui So.Bostone lietuviškos sales 

Visus širdingai užkviečia ko- 
skaitlingiausiai atsilankyti 

KOMITETAS.

PARSIDUODA

J. F». TU1NILA
Užlaikėm didelę

Krautuvę fe 
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šiiubinių Žiedų. Užlaikėm 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatėm į namus. Užlaikėm 
taipgi Didelę Sankrovų DRAPANŲ: Vy
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesČio.

8^22 Washington Street

S§ Akušerkasg —.. —- ---- s
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Parsiduoda labai geroj vietoj puiki 
keptuve (bakery) už prieinamą kainą. 
Padaro biznio už^OO ant savaites. At
sišaukite šiuo adresu:

Mr. F. Waehenheim,
582 E. Fourth st., So. Boston, Mass.

Parsiduoda namas su puikiais gyveni
mo kambariais ir groserštoriu.

Atsišaukite po šiuo num. 128 C st., 
So. Boston, Mass.

DIDŽIAUSIA NAUJIENA.
Šiuomi pranešu savo broliams lietu

viams, jogei aš esu apsaugojimo gyvas
ties (lite insurancekagentu iš Metropo
litan Life Insurance Co. Šita kompani
ja yra viena iš didžiausiu ant pasaulio. 
Taigi, lietuviai ir lietuvaitės, kurie no
rėsit apsaugot (inšiūryt) savo gyvastį, 
kreipkitės prie manęs. Aš apsaugoju 
ne dėlto, kad po mirties kam-nors pini
gai tektų, bet dėlto, kad jus patįs juos 
ant senatvės gautumėt. Jeigu kuriems- 
nors apsisaugojimo išlygos nesupranta
mos, tai kreipkitės pas mane į ofisą ar
ba prisiųskit savo adresą man, o aš va
kare pas jumis ateisiu ir viską išaiškin
siu lietuviškoj kalboj.

ANTANAS IVAŠKEVIČ
Tremont St., Boston, Mass.

Room 311
Telefonas Haymarket 2151
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E. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo dar
bą prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pagelną įvairio
se moterų ligose.

OPI ĮSAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

coo*
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p

VADOVAS KELIAUJAN 
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

Jeigu nori žinot apie visas laivų kom
panijas, kokie yra laivai, iš kur jie iš
plaukia ir kur priplaukia, kiek kur yra 
mylių, kur randasi didieji kompanijų 
offisai, kokius žmones įleidžia į Suvie
nytas Valstijas ir kokių neįleidžia, kiek 
vertės turi kitų žemių pinigai, tai pri- 
siųsk 15c. stampom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtą knygelę.

J.
p) ovaivi>, -s

i 261 W* Broadway, s°. Boston, Mass.

Mūsų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 
J. Pociūnas, Liudvikas Pavalga ir 

F. S. Šimanskis.

Lll’TUVIŠKAI-M’NKIŠKAI-RUSIŠKAS

daktaras
Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
bui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

Ędr. m. ziselman,
7 Parmenter St., Boston, Mass.

Telephone Richmond 1^7-R.
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SlTlVMIiM SI1IMOSIA OMiiri.l.V

Išeina kartą į mėnesį jr 
prekiuoja tik 50c metams.

“Lietuvių Žurnalas", yra 
tai savo rūšies laikraštis.

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

“Lietuvių Žurnalas7’, 1607 No. Ashland Ave., Chicago, III.
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SVEIKI, GERI IR PIGUS
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DIDŽIAUSIAS
DARBININKŲ 
SĄVAITINIS 
LAIKRAŠTIS

VOVA” “XsIW V /A SĄJUNGOS
AMERIKOJE

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
site tikros rusiškos degtines ir šim
tus kitokių gėrimų,kaip tai mallnow- 
ka, wiszniowka ir kitokių. Čia dirba 
visiems žinomas ir teisingas lietuvis 
Stanislovas Matchis. Norėdami su
sirašyti, galite rašyt lietuviškai. Nuo 
South station tik 2 minutas ima eiti 
iki mūsų sąkrovai.

Revere Distilling Co.
579 to 589 Atlantic Ave.

BOSTON, - - MASS.

A .G. Groblewski
COR. OI.M & MAIN STS., PLYMOUTH. PA.

SAVININKAS IR FABRIKANTAS «
Garsių Lietuviškų Lenkiškų Vaistų

•^vauecžaj/ą.
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“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus straip
snius.

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

“KOVOJ” rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo 
idėja.

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

Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujų metų “Kova” išeis tokia kaip “Keleivis”.

paduoda žinias iš viso svieto. V

*

(i 1815 E. Moyamensing Avė

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA 'OLSEUSI

14 d. bal. socijalisty sve
tainėj pirmą kartą pasirodė 
su savo dainomis “Birutės 
Kanklių” choras. Nors tris 
daineles tesudainavo, bet, 
matomai choras ant kojy pa
statytas. Linkime chorui ir 
jo vedėjui kloties.

L. Prūseika pasakojo apie 
Sibirą, kaip seniau ir dabar 
žmones varydavo Sibiran, 
kaip ten žmonės ir ištremtie
ji gyvena. Rinkta aukos Lo- 
well’iostreikieriams. Surink
ta $10.68.

Aukavo šie:
M. Raulinaitienė, J.Žekonis—po $1.00; 

N. Januška, P. Sadauckas—po 50c.; A. 
Zaperiackas, M. Kazlauckas, V. A. Za- 
periackas, K. Vidugiris, J. Raulinaitis, 
C. Tamulionis, N. F. Ramanauckas, B. 
Skelioniene, K. Daunis, V. Zilaitis, A. 
Jakavičia, J. Karpovičia, L Žukauckiu- 
tė, M. Balilionis, A. Dalinkevičia, V. 
Sarapal, V. Vitkus —po 25c. Viso $7.25. 
Smulkių aukų $3,43. Viso $10.68.

Devintas metinis Balius.
Rengia šv. Petro ir Povylo Dr-stė So. 

Boston, Mass., Ketverge, 30 d. Gegu
žės (May), 1911 m. (Decoration Day), 
svetainėj Odd Fellows Hall, 515 Tre
mont st., Boston, Mass. Prasidės 2 va
landą po pietų ir trauksis iki 11 valan
dai nakties. Įžanga pavieniai moterei 
25c. Vyrams 50c.

BEER TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

APT1EKA
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 
Savininkas

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

męs prisiusime gyduoles per expresu.

Perkant žlurčk, kad buti£ ta marke, 
o gausi telshiKal.

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

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

Jei nori sveikų gėryinų ant Velykų, kurie tavo sveikatai nekenktų, tai 
ateik pas mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
atsiveši. Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 
o męs prisiųsitn orderius per expresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.
21-23 Cross St., K,T.’,S?k«"Boston, Mass.

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Treianka 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - 
Skilvio Lašai -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo 
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstubdymui

Galvos Skaudėjimo 
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojų 
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo kepenų 
Valytojas l’lėinų Drabužiuose - 
Rožės Balsamas
Kinder Balsamas - - -
Bobriaus Lašai - ’ - 
Švelnintojas .... 
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas - 
Egzema arba Odos Uždegimas

pas Vaikus
Groblevskio Pleistevis

(Kaštavolo) - 
Pamada Plaukams - 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riomens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkeles - 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto f 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų

ir Niežų - - - _ -
Gyd. ir Mostis nuo Dederv nei 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikins 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. ^turnikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš io geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI |
COU. BLM A MAIN STS.. PLYMOUTH. PA.

25c., 50c.
50c.

ir $1.00

■«>•?.! f I * 'tU lid-'fcV'

of Yourself*’
Galvos skaudėj imas, gerkles sope, 

skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę 
muskulai ar kitokį slogų ženklai nemeis

i sunkų padėjimu jeigu vartosi

Dr. Richter’io
PAIN-EXPELLERI
sulyg to, kaip yra nurodyta aut pake
lių; 25c. ir 50c. už bonkų. Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas.
P. AD. RICHTER & CO.. 215 Pearl St.. New York.

Richter io P1116h yra g<-ron i>uo viduriu 
bukk'tėjiuio. 25c. ir 50c. ’

25c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c 
25c 
35c 
25c

./v f t '; A

Išdirbama skaniausis
SENIAUSIAS RUSIŠKAS

3

Bravoras randasi ant

2nd and D Sts

50,000

$1.2.5

. Strdtss242 Broadway, So. Boston, Mass.

lik
Ilk

25c
25<

25c.
50c.
25c.

$2.00
$2.00

$50

IbC. 
25c. 

$1.00 
250.

$1.25 
50c. 
10c.

GERIAUSIA VIETA
Pirkti Pečius, Lovas, Kėdės, Kurpetas 

ir visokius namams forničius.

HARRISON GATVES

DISPENSARE
Jau 20 metų nuo (steigimo.

229 Harrison Avenue 
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarimai DYKAI!
šiokiomis dienomis atidaryta nuo 9 Iki B 
Vai., vakare, šventadieniais nuo 10 ryte 

iki 4 po piet.
Gydomo visokias ligas Vyru, Mo
terų ir Vaikų ir taisome DANTIS.

Ateidamas atslnežk 4į apgarsinimą.
Adresas

BUK 
VYRAS

East Cambridge’iuj buvo 
diskusijos ant temos: ar nau
dingos draugijos varžančios 
žmoniŲ laisvę. Pripažinta, 
kad nenaudingos. Tai buvo 
paskutinės šiame sezone dis
kusijos. Dabar reikės pa
laukti rudens.

Tūlas Abraomas Sodekson 
svėrė 850 svarų ir tai buvo 
jo mirties priežastim. Žmo
gus tasai turėjo vos 26 me
tus. Prieš keturias savaites,

Susirinkimai.
Lietuvių kriaučių 149 skyriaus bertaini- 
nis susirinkimas atsibus U turnike, 16 d. 
balandžio 1912 m., 7:30 vai. vakare L. 
Ok. Kliubo saloje po No. 339 Broadway, 
So. Bostone. Yra kviečiami atsilanky
ti visi nariai, draugai ir drauges, ir, ku
rie dar neturite knygučių, tai ant šio 
susirinkimo visi apturėsite. Širdingai 
visus užkviečia KOMITETAS.

Jieškotojams.
Šiuomi atkreipiame atydą gerbiamųjų 

“Laisves” skaitytojų, kad pajieškoji- 
mus giminių ir draugų talpinam ant me
tų 1 sykį dovanai. Už bizniškus pajieš- 
kojimus imam po 50c. už 1 vieną sykį ir 
1 dol. už 4 sykius. Neskaitytojams pa- 
jieškojimus dykai netalpinam.

Administracija.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
toju prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanu 
sekančias knygas: “Čensta- 
chavo Klioštoriaus Slapty
bės”, “Revoliucijos atbal
siai”,- “Mokslas Rankažinys- 
tės”,i ‘Lekcijos apie atskirimo 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus sius
kit Money Orderiais šiuomi 
adresu:

ALUS, PORTERIS ir 
LAGERIS.

B. U. BI3RINARI}
Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tą ar po to laiko tele- 
fonuokite 160 Soutn Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

5()c.

į SO. BOSTON, I
? MASS. i

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- 
kundų, 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.

5t)<

$l.(!tl

Ištaisome namus puikiausiais rakandais 
už $60.00. Kas norite pigiai nusipirkti 
gerus forničius, tai atsilankykite pas

B. C A.IN IN E R
338 W. Broadway, So. Boston, Mass, 

tarpe E and D sts.

KNYGŲ
Vysai Dykai Del Viru

Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 
Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima kraują 
arbasypili,nubieginiasieklos, patrotitu stypribe.pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavitna, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu. inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tiznia, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas, 
strietura ir vysus vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kent a t ir kaip galėt galui inaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra pąrašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Teur.-kit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačio, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir’adresa ant 
Žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER A CO., L Sū8 22 Fifth Avenae, CMcmto:

G > ’minas TaniNt.it Pa(?al TatnlstoB prižadiejma, a3 norleSjan 
jog T.inubla prisiuhiuuiei man vysai dykai vėna jusu knyga del vynu

Vardas

k

TaniNt.it



