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AMERIKOJ
Taftas laimėjo.

Per nominaciją Massachu
setts valstijoj ėmė viršy Taf
tas. Už jį paduota 74.808 
balsai. Rooseveltas gavo 
71.203. Iš demokraty Clark 
gavo 19.903, Wilson tiktai 
9.206. Pačiame Bostone 
Rooseveltas gavo 10.651, 
Taftas—11.281, Clark-14.- 
300, Wilson -5.879. Tokiu 
būdu Bostonas parodo, kad 
čia daugiausia demokrato 
Clarko šalininky.
Prie “Titanico” nepalai

mos.
Kaip apskaito hidrografas 

kapitonas J. J Knapp, tai 
“Titanicas” randasi po van
deniu 22,204 pėdy gilumoje.

Halifax, N. S., 1 gegužės. 
—Pribuvo laivas Mack Be- 
mett, kuris atvežė 190 lavo- 
ny. Tarp ty lavony yra ir 
Izidorius Straus. 60 lavony 
dar nepažįsta. Ant lavony 
rasta apsaugojimo korkos. 
Aišku, kad daugelis norėjo 
nusivilkti drapanas ir plauk
ti, bet vanduo buvo šaltas. 
Jeigu ne vandens šaltumas, 
daugelis būty išsiturėję il
giau. Su lavonais surado 
labai daug brangenybiy ir 
grynais pinigais $17.000.

Ismay paleido.
New York, 1 geg. Paga- 

liaus Ismay likosi atleistas. 
Taip pat ir keli laivo virši
ninkai. Jisai išvažiuos ant 
laivo “Adriatika”. Žada at
važiuoti į Ameriką šitą ’ru
denį ir, kas bus jam užmeta
ma, tai atsakys.
Nenori dalyvauti parodoj.

Iš Londono praneša, kad 
Rusijos valdžia nenori daly
vauti visasvietinėje parodo
je San Francisco iš priežas
ties Panamos kanalo atvėri
mo. Rusijos valdžia aiški
nasi tuomi, jog esanti pik
tuoju su Amerika. Dėlko ji 
pikta, tai pigu suprasti, nes 
Suv. Valstijos teisingai rei
kalauja, kad visi Amerikos
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II Metai

metą tuo pa
pacies mėsos 
pigesnis bent 

Jeigu tokiu

žuvo 10% gyvulių. Taip pat 
aiškinasi tuomi, jog nepapras
tai pabrangęs gyvuliu mais
tas. Pereitą 
čiu laiku tos 
svaras buvo 
3^-5 centais.
smarkumu kils kainos ir to- 
liaus, tai bus taip, kaip lai
ke karės žieminiu valstijų su 
pietinėmis.

Baisi viesulą.
y

New Orleans, 30 bal.—Žie
minėj Louisianos dalyj buvus 
baisi viesulą. Žuvo per 10 
žmonių. Išgriauta keli na
mai.

Rymininkų streikas.
Chicagoje kilo rymininky 

streikas. Priežastis streiko 
—unijos nepripažinimas. Sa
vininkai nenori nusileisti ir 
rūpinasi gauti streiklaužiy. 
Net nori priimti šiaučius, 
kuomet negali gauti rymi
ninky. Kuomet ir tatai ne
pavyko, tai sumanė atiduoti 
darbus į kitas dirbtuves. Bet 
ir čia darbininkai atsisakė 
dirbti.

Policija, kaip ir visuomet, 
užstojo darbdavius.

Streikuoja per 1000 dar- 
bininky.
Sumindžiojo amerikoniš

ką vėliavą.
New York, 2 geg. Laike 

susirinkimo Union Park Sq. 
vienas vaikinas sumindžiojo 
amerikonišką vėliavą. Paro
doje dalyvavo 8 tūkstančiai 
žmoniy. Iš priežasties vė
liavos sumindžiojimo kilo su
mišimas ir susirėmimas su 
policija. Keli žmonės areš
tuoti. Programa likosi ne
išpildyta. Sako, kad vėlia
vą sumindžiojo Industrial 
Workers of the World narys.

Demonstracija Lawrence.
Lawrence, 2 geg.- Pirmo

ji diena gegužės buvo labai 
gražiai paminėta. Susirinko 
minia iš 5000 žmoniy, kuri 
praėjo kelissyk pro kalėjimą, 
kur sėdi Ettor ir Giovannitti.

Paryžius, 30 bal.—Nepa
prastai priviso plėšiky. Už
vakar policija turėjo tikrą 
kovą su tulu Bennot ir jo pa- 
dėjiku. Kova tęsėsi penkias 
valandas ir buvo panaši į ko
vą, atsibuvusią pereity mėty 
sausyje Londone.
Sienas reikėjo dinamitūoti

Ant Bennot galvos policija 
buvo paskirus $20.000. Ties 
namu, kuriame banditai pa
sislėpė, susirinko minia žmo- 
niy. Vienas iš plėšiky likosi 
pašautas, kitas sužeistas. 
Kuomet tą sužeistąjį nešė į 
automobiliy, minia norėjo jį 
nulinčiuoti. Kareiviai vos iš
silaikė prieš minią. Dar nie
kuomet Paryžiaus žmonės 
nebuvo taip įdūkę ant plėši- 
ky, kaip dabar.

Bennot yra viršininkas pui
kiai suorganizuotos razbai- 
ninky šaikos. Jisai kadaise 
buvo inžinierium. Ta gauja 
turėjo savo automobilius. 
Per tris metus jie nužudė 25 
žmones. Veikė ne vien tik 
Paryžiuje, bet ir kituose 
miestuose, net kitose šalyse. 
Banditai nepaprastai buvo 
išsilavinę. Kada eidavo plėš
ti - niekados nevartodavo sa
vo automobiliy, bet imdavo 
svetimus.

Bet be sugautyjy žmogžu- 
džiy yra dar kelios šaikos, 
kurias negalima nutvert.
Areštavo buvusį karalių.

Berne, Šveicarijoj, buvo 
areštavę buvusį Portugalijos 
karaliy Manuelį. Mat, jį bu
vo palaikę vienu iš t y Pary
žiaus plėšiky. Tiktai tuomet, 
kada karalius parodė savo 
popieras, jį paleido.

Blogi laikai dėl karaliy. 
Seniau patįs kitus areštavo, 
o dabar pačius ima.

doma į kiekvieną laivą, kuris 
plauks uždraustu keliu.

Iškasenos.
Rymas, 1 geg. — Senovės 

Pompejos mieste, kuris liko
si užgriūtas laike išsiverži
mo ugniakalnio Vezuvijaus 
(tai bbvo 67 m. Kristui gi
mus), nuolat atkasa labai 
brangius senovės paminklus. 
Dabar pranešama, kad atras
ta 6 stubos ir bankas. Ras
ta 300 bronzos daiktu ir dau
gybės pinigu. Taip pat už
tikta daugybė graikišku ir 
lotinišky knygų. Tosios iš
kasenos turi svarbą dėl mok
slo, nes pagal j u galima su
prasti, kaip senovės rymio- 
nįs gyveno.

RUSIJOJ LIETUVOJ

Washington, 1 geg. Kon- 
gresan įnešama billius, kad 
sumažinus algą prezidento 
sekretoriui ligi $6.000 į me
tus. Taip pat siūloma pa
naikinti darbo ir prekybos 
department© statistikos biu
rą. Taip pat norima panai
kinti mintas (pinigynus) San 
Francisco, New Orleane ir 
Carson City. Bet tai dar 
tik propozicija.

Mexikoje.
Washington, 30 bal. —At

stovas generolo Orosko tūlas 
Manuel Sajan kreipėsi į Suv. 
Valstijy valdžią, reikalauda
mas, kad ši pripažinty revo- 
liucijinę Mexikos valdžią. 
Pristatyta proklamacija su 
paties Orosco parašu, kurio
je pasakyta, kad jisai pripa
žįsta Mexikos konstituciją, 
bet vien norįs pašalinti Ma-

San Paul, Minn. Valdžia 
kaltina javy trustą, kad jisai 
kelia kainas ir apgaudinėja 
publiką. Dalykas įneštas į 
teismą per Department of 
Justice.

Bet, veikiausia, iš to nie
ko neišeis. Chicago j ir pra
lošė provą.

Dėlei mėsos brangumo.
Chicago, 1 geg.— Dar nie

kad nebuvo taip brangi mė
sa, kaip dabar. Kapitalis
tai meta kaltę ant didžiai 
šaltos žiemos, laike kurios

Iš Mobile Ala praneša, kad 
tūlas amerikietis, sugrįžęs iš 
Mexikos, pasakė: jeigu Suv. 
Valstijų kariumenė patrauk
tu ant Mexikos, tuomet visi 
svetimtaučiai būtu išmušti.

Tasai amerikietis dar pra
neša, kad Mexikoje baisiai 
neapkenčia murinu, kurie 
yra Suv. Valstijų piliečiai.

Daugiau vestuvių.
Atgimstant gamtai, atgim

sta ir žmonės! Praneša iš 
Chicagos, kad subatoje ligi 
12 valandos atėjo apreikšti 
apie apsivedimą 114 poručiu. 
Daugelis nesuspėjo tai pada
ryti ir gailėjosi, kad turi pa- 
nedėlio laukti.

Lisbon, 1 geg.—Žieminėj 
Portugalijoj netoli Melgago 
susirėmė republikonu kariu
menė su senovės šalininkais. 
Tie monarchįstai perėjo ru- 
bežiy iš Ispanijos. Laukia
ma dar daugiau užpuolimu. 
Republikonu tvirtovės virši
ninkas reikalauja daugiau 
kariumenės. Senojo kara
liaus draugai organizuoja 
maištininku būrius Argenti
noje, Mexikoje ir Suv. Val
stijose. Tie būriai daugina
si į Portugaliją.

Didelė nelaimė.
Tokio, 30 bal. - Angliaka- 

syklose Hakeido buvo baisi 
eksplozija. Užgriuvo 280 
mairfieriy. Manoma, kad vi
si jie žuvo.

Nuskandino laivų.
Konstantinopolis, 1 geg.— 

Gauta žinia nuo laivu kompa
nijos iš Smirnos, kad Ameri
kos laivas “Texas” likosi nu
skandintas. Tą laivą perser
gėjo nuo turkišku fortu, kad 
jisai neplauktu draudžiamu 

: keliu, bet laivas nepaklausė 
ženklu ir tuomet į jį šauta. 

; Laivas nuskendo. Taip-pat 
sykiu su juom nuskendo 140 

• žmonių.
Turku valdžia jau išanksto 

buvo pranešus^ jog bus šau-

Rymas, 1 geg.- Šiandien 
popiežius niekeno nepriima 
audencijoje. Taip pat užda
rytos Vatikano, jo buveinės, 
durįs. Kardinolas Merrydel 
Vai, popiežiaus sekretorius, 
aiškina, kad tai daroma iš 
priežasties gegužinės šven
tės, nes darbininkai gali pa
kelti triukšmą. Policija už
draudė darbininkams daryti 
apvaikščiojimą, kuris buvo 
kasmetą daromas.
Chin iečiai trokšta šviesos.

Ligišiol chiniečiy jaunuo
menė daugiausiaTavinasi už
sieniuose. Bet dabar prade
dama rūpinties augštyjy mo
kyklų įkūrimu pačioje Chi
li i joje.

Iš Honkongo praneša, kad 
ten įkuriama universitetas. 
Jau yra sudėta suvirš milijo
nas auky.

Persijoj.
Daugelyje Persijos miestu 

uoliai platinama atsišauki
mai, kad buvęs šachas, kuris 
išvažiavo į Rusiją, dar neat
sisakė galutinai nuo trono. 
Pačioj Persijoj, ypač tarp 
diduomenės, yra daug buvu
sio šacho šalininky.

Rūsy valdžia lyg ir bando 
aiškinties, kad ji nieko bend
ro su senuoju šachu neturin
ti, bet visi gerai žino, kad tai 
ji pakurstė grįžti į Persiją.

Nauja ministerija.
Budapest, 29 bal. Atsi

statydinus grafui Kuen He- 
dervary, ministeriy kabinete 
vadovauja M. Lukas.

Priežastis nuolatinio kabi
netu mainymosi tai kariu
menės klausimas.

Pavaro.
Apšvietos ministeris pava

ro iš Peterburgo universiteto 
geriausius teisiu skyriaus 
profesorius L. Petražickį, D. 
Holmsteną, M. Tugan Ba- 
ranovskį ir A. Kaminką.

Mat, tie profesoriai yra 
kiek laisvesniu pažiūru ir 
konstitucijos šalininkai, bet 
toli gražu ne revoliucijonie- 
riai.

Ministeris ir kupčiai.
Ministeriui Kokovcevui, 

kuomet tasai atvyko Mas
kvon, kupčiai iškėlė puiku 
priėmimą. Ministeris pasi
gyrė prieš kupčius, kad Ru
sijos pinigynas pilnas, kad 
tvarka ‘ esanti kuopuikiausia.

Bet kas žino, kad 20 mili
jonu valstiečiu badauja, tas 
nepatikės tiems Kokovcevo 
žodžiams.

Nubaudė.
Peterburgo lenku” dienraš

tį “Dziennik Peterburski” 
nubaudė ant 500 rub. Laik
raštis “Doneckaja Žizri” - nu
baustas ant 300 rub.

Ir taip einasi diena iš 
nos.
Atsisako perkratyti bylą.

1906 metais buvo užmuš
tas Ekaterinoslavo general 
gubernatorius Želnonovskis. 
Užmušime likosi apkaltintas 
Rapoportos, nepilnametis 
vaikinas, kurį nuteisė amži- 
non katorgom Betgi dabar 
dalykas paaiškėjo, jog užmu
šėju esanti visiškai kita ypa- 
ta, kuri gyvena užsienyj ir 
jau prisipažinusi tame.

Užsienio laikraščiai buvo 
pakėlę protestą ir reikalavo 
bylos perkratymo. Valdžia 
atsisako išpildyti tą teisingą 
reikalavimą. Nekaltai gi nu
teistas tegul sau kankinasi 
tarp keturiy sieny.

die-

Vyrai verčiami vesti.
Londonas, 31 bal.—Tūloje 

Airijos vietoje Dun Shaugh- 
lin išleista įstatymas, kad vi
si pilnamečiai kavalieriai tu
ri būtinai vesti. Jeigu gi kas 
nors atsisakytu - tai turįs.iš
sinešdinti iš tos vietos. Pa
tyrusios apie tai senos panos 
labai nudžiugo.

Karė.
Italijos laivai skraido Ege- 

jiškošė jūrėse. Jie nori taip 
užblokuoti Konstantinopolį, 
kad joksai turky laivas nega
lėtu pasiekt viduržemio jū
rės. Visuose Italijos miestuo
se sparčiai rengiama kariu
menė. Sakoma, kad italai 
rengiasi užpult ant 
Konstantinopolio.

paties

m u kovojama.
“Rieč” rašo, kad visose 

Varšuvos vyskupijos bažny
čiose kunigai iš sakykly už
draudė skaityti liaudžiai ski
riamą lenky laikraštį “Zara- 
nie”. Tiems, kurie šio pri
sakymo nepaklausys, papras
tas kunigas negalėsiąs atleis
ti šios sunkios nuodėmės. 
Reikėsią eiti išpažintin pas 
augštesnę dvasišką vyriau- 
sybę.

Prie Macocho bylos.
Petrokavo teismo prokuro

ro pagelbininkas Katranov- 
skis ir Varšavos teismo rū- 
my prokuroro pagelbininkas 
Nedzvieckis kovo 31 d. pada
vė teismui protestą prieš Ma
cocho ir jo draugą bylos nu
sprendimą. Proteste nuro
doma, kad teismas nevisai 
teisingai nagrinėjo Macocho 
bylą, ir kad jo nusprendimas 
perdaug lengvas buvęs.

Vagystės.
Pietvakarinio gelžkelio sto- 

tyj Rovno valdžios revizija 
susekė dideles vagystes. Kal
tinamas tos stoties' viršinin
kas, gelžkelio turtus prižiū
rintis.

Revizija.
Kijevo pravoslavy“lavros” 

(vienuolyno) rado išaikvota 
300 tūkstančiu rub. Vienuo
lyno perdėtinis Melkisedekas 
gyvenęs visai ne “dvasiškai”. 
Bus teismas.

Kratos.
Mums rašo iš Mariampolės 

(Suvalky gub.):
Žandaru viršininkas Kis- 

linskis nenustygsta ant vie
tos. Neseniai Mariampolės, 
Šunskų, Pilviškiy parapijose 
buvo padaryta apie 12 kraty. 
Vienur kitur atrado laišku, 
knygučių. Žandarai, kaip 
galima spręsti, jieškojo slap
tu jaunimo draugijų. Tosios 
jaunimo kuopelės neduoda 
tam kvailam žandarui ramy
bės. Vienoj vietoj Šunskų 
parapijoj pavyko pavogt nuo 
žandaro protokolu užrašus. 
Betgi susirado koksai judo- 
šiukas, kuris išdavė, kame 
tie protokolai.

Tai, mat, kokios žinelės 
ateina iš Lietuvos.

Ponas Tumas šneka!
“Viltyje” p. Tumas daro 

pienus, kaip turėtu elgties 
lietuviu atstovai Dūmoje.- 
Pasak p. Tumo, jiems nerei
kią prisidėti prie jokiu parti
jų, bet sutverti savo atskirą 
kuopą.

p. Tumas nepasako, kad 
jam ir jo sėbrams tiktai tuo
met patiks lietuviu “kuopa”, 
kuomet ji pūs į vieną dūdą 
su juodašimčiais, Olšauskais 
ir jam panašiais tėvynės par
davėjais.

Lietuviu kairieji atstovai 
labai gerai darė, kad glaudė
si į rūsy partijas, nes jie tuo
mi parodė, jog supranta, kad 
Lietuvos gerovė pasigerins 
tuomet, kuomet pasigerins 
visos Rusijos gerovė. Tam 
tikriems lietuviy reikalams 
aptarti visuomet buvo, daro
mi tam tikri pasikalbėjimai. 
Taip buvo pirmoj, antroj, 
taip daroma ir trečioj Dū
moj.

Savo rašte p. Tumas išgi- 
ria atstovą Kuzmą. Turbūt 
geras tasai persivertėlis, kad 
jį giria šnipo Olšausko drau
gas!

“Rūtos“ draugija.
Vilniuj jau nuo 1908 mėty 

gyvuoja “Rūtos” draugija. 
Josios veikimo pakraipa pir
meiviška. Rengia teatrus, 
paskaitas, užlaiko knygyną, 
žodžiu tariant, yra Vilniaus 
lietuviu gyvenimo centru.

1911 metais draugija tu
rėjo 153 nariu. “Rūta” įtai
sė 65 vakarui, tame skaičiu
je buvo 23- vaidinimai, 12 
koncertu, 1 eglelė, 1 Nauju 
metu sutikimas, 23 šokiu va
karai, 2 maskaradu. Beto 
“Rūtos” salėje buvo dar 26 
svetimtaučiu vakarai. Buvo 
taip pat sutaisytos trįs lek
cijos.

Kasoh .1911 metais įplaukė 
3712 rub. 41 k. Išleista bu
vo 3676 r. 89 k. Sausio 1912 
m. kasoje liko 35 rub.

Nesisekė “Rūtai” su cho
ru. Vilniečiai labai pasigen
da gero choro.
Šokti ar nešokti—tai 

ligijos dalykas.
Kas galėjo pamislyti,,

šokimas laike gavėnios ir 
advento toksai prasikalti
mas, už kurį draugiją reikia 
boikotuoti. Tiesa, tai1 gal 
“nusidėjimas” pries pasenė-

—.—f------------------------------- -
jusį įprotį, surištą su religi
ja, bet su religijos pamatais 
tie šokiai nieko bendro ne
turi.

Betgi Vilniaus kunigai ir 
kuniginiai visuomet šaukė, 
kad šokiu rengimas, tai reli
gijos pamatu griovimas.

Ir jie savo atsiekė. Per 
“Rūtos” susirinkimą nutar
ta 19 balsais prieš 16 šokiu 
nerengti nei advente, nei ga
vėnioje.

Kum Olšauskas gali bent 
pasidžiaugti.
Streikas prieš saviškius.
“Liet. Žinios” praneša iš 

Vilkaviškio, jog ten prieš 
Velykas buvo sustreikavę vie
tinės lietuviu draugijos auto
mobiliu tarnautojai. Jie rei
kalavo algų pakėlimo, bet 
draugijos susirinkimas griež
tai atsisakė teisingus darbi
ninku reikalavimus išpildy
ti. Kadangi darbininkai ne
nusileido, tai buvo visi nuo 
tarnystės atstatyti ir paliko 
su šeimynomis be duonos 
kąsnio.

Draugija gi parsigabe
nusi sau naujus skebus iš 
Vokietijos, visai nepaisyda
ma, ką veiks savieji žmonės, 
likę be darbo. Automobiliai 
nevaikščiojo visą savaitę.
Smarkiai nubaudė riaušių

visus 
žmo-

para-

Jau daug lietuviu laikraš
čiuose buvo rašyta apie Jo
niškio parapiją (Vilniaus p.). 
Kovo 17 d. Vilniaus teismo 
rūmai teisė visą kuopą su
tikėjusiu lietuviu, kurie kė- 
ė triukšmą prieš lietuviu pa
maldas, taip pat tie sulenkė
ję lietuviai persekiojo 
lietuviškai kalbančius 
nes.

Apie pačią bylą dar
šysime plačiau. Dabar pra-r 
nešame, jog triukšmo kėlikai 
likosi smarkiai nubausti: 
dvarponis Zajončkovskis nu
teistas visiems metams ka
lėjimo, Ivanauskas — 8 mė
nesiams, Šimonis, Palyta, 
Žičkus, Karlauskas, St. Gri
gas ir A. Grigas gavo po 6 
mėnesius.

Nepaprastas šliubas.
Rietavo bažnyčioj per už

gavėnes buvo nepaprastas 
šliubas. Jaunikis Motiejus 
Tamašauskas turėjo 105 me
tus, o našlė Ona Žemaitienė 
75 m. Motiejus T. vedęs 
trečią sykį, buvęs kunigaik
ščio Oginskio baudžiaunin
kas, noriai senovę minąs, 
puikiai žinąs abudu lenkme
čiu etc.

Nemunas.
Keliy ministerija veda de

rybų su kunigaikščiu Vasil- 
čikovu, norėdama nupirkti iš 
jo Nemuno pakraščio plotą 
ties Jurbarku, kad įtaisius 
prieplauką miškui, leidžia
mam Nemunu. . .

rer

kad

Skaitytojams.
Meldžiame visy ty “Lais

ves” skaitytoju, kuriy 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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“Darbininkų Viltis”.
Kaip svietas svietu, visuo

met buvo nuomoniy kova. 
Toji kova, tai didžiausias 
progreso akstinas. Taip buvo 
ir taip bus, nes kitaip žmoni
ja susnūsty. Nors daugelis 
ir mėgsta šaukti, kad kovoti 
nereikia, bet gyvenimas juos 
pačius priverčia įsivelti į ko
vą. Vadinasi, dalykas ne ta
me, kad kovojama, bet daly
kas tame, keno pusėje teisy
bė.

Lietuviy laikraštija pasi
dalinusi į srioves. Tos srio- 
vės yra pas visas tautas ir 
tatai visiškai suprantama. 
Darbininky reikalus pas mus 
gina “Kova”, “Laisvė”, “Ke
leivis”, “Dilgėlės”. Bet yra 
dar laikraštis, kurį negalima 
pavadint darbininky priešu, 
tai “D. Viltis”. “Laisvė” ke- 
lisyk atidavė teisybę “D. V.” 
Bet tasai laikraštis nestoja 
aiškion kovon su darbininky 
priešais. Jam užvis labiau pa
tinka neutralitetas, auksinis 
vidurys. Žinoma, kaip kas 
išmano, taip save gano,ir tai 
“Laisvei” nerūpi, į tai ji ne
sikiša. Bet paskutiniu laiku 
tasai bešališkumas pradėjo 
rodyti aiškius užuojautos 
ženklus “Vien. Liet.” ir Co. 
Ir “Laisvė” teisingai patarė 
“D. Vilčiai” grįžti prie be
spalvio “vidurinio” nesikiši
mo į svieto tuštybes, ne kad 
padavus ranką lietuviy kapi
talistiškai laikraštijai.

Bet,—sako, “D. V.”—-męs 
su “Kova”, “Laisve” ir “Ke
leiviu” jokiy ypatišky ginčy 
neturime. Šventa teisybė, 
tamstos! BetLawrence’o rei
kalai, tai ne ypatiškas daly
kas. Lawrence’o gauja su pa- 
gelba “Vien. Liet.” etc. no
rėjo su dumblais sumaišyti 
“Kovą”, “Laisvę” ir “Kelei
vį”. Jums tik reikėjo pavar
tyti ty trijy laikraščiy NN, 
gerai į juos įsiskaityti ir jūs 
tuoj būtumėte supratę, kad 
tai ne visuomeniškas protes
tas, bet p.p.Kirdiejy, Rama- 
nausky etc. intrigos.

Kaslink spėjimy, kas kada 
žlugs, nieko nesakome, nes 
doram laikraščiui tai nepri
valo rūpėti. Męs kalbamės 
tik apie visuomeniškus daly
kus. Bet ko jau galima rei
kalauti nuo “D. V.”, tai beyt 
mokėjimo atskirti du dalyku: 
kad pakraipos vienodumas 
(“K.”, “L.”, “K.”), tai dar 
nereiškia kopijavimo. Apie 
geltonumą nieko nesakome, 
nes ir “D. V.” supranta, kad 
tai tuščias sakinys.

PASIKĖSINIMAS ANT 
ATEIVIU TEISIU.

. Jau buvome minėję “Lais
vėje” apie senatoriaus, Root 
billiy. Tasai senatorius norė
jo, kad visi ateiviai, - kurie 
apsigyveno Suv. Valstijose, 
jokiu būduneremty revoliuci
jos judėjimą savo senoj tėvy
nėj. Kaip dabar pranešama, 
tai tuoju įstatymu daugiau
sia buvo manoma suduoti 
Mexikos revoliucijonieriams. 
Mat, daugelis iš mexikieciy, 
gyvendami mūšy šalyje, re
mia. revoliucijos judėjimą 
Mėxikoje.

Jeigu jau dabartės, kuo
met dar tokio įstatymo nėra, 
valdžia mėgina išduoti carui 
neva prasikaltėlius, tai leng
va suprasti, kiek žmoniy pa- 
kliūty į rūsy valdžios nagus, 
jeigu būty panašus įstaty
mas. Tuomet užtekty tiktai 
rūsy šnipy pranešimo, užtek- 
ty keliy liūdininky, kuriuos 
visuomet galima papirkti, ir 
žmogus būty genamas iš Su- 
vien. Valstijy.

Valdžia visuomet šnairavo 
į ateivius. Dabar ji prade
da vis aršyn elgties.

Senatoriaus Rooto billius 
jau perėjo senate. Ten jam 
pasisekė laimėti.

Dabar billiui liekasi lai
mingai praeiti tik kongrese. 
Sunku spręsti, kaip jį patiks 
kongresmanai. Bet ateiviai 
turi budėti ir protestuoti. 
Kitaip Amerika ne tik gyve
nime, bet net ant popicros 
nebus “laisvės” šalimi.

Mainosi laikai, mainosi 
roles.

“Vien. Liet.” jubilėjiniam 
N (1911 m.) gerb. J. Pauk
štys rašė:

“Nebuvo nei vienos bažnytinės iškil
mės, kad nebūty vienas pamokslas pa
švęstas “Vien. Liet.“ išniekinimui ir 
boikotavimui... Kalėdodami kunigai, 
radę laikrašti ant stalo, tuojaus sudras
kydavo...”

Taip buvo seniau. Smagu 
buvo “Vien. L.” atsiminti, 
kad ir ji .kuomet tai kovoju
si... bet dabar tos pačios “V. 
Liet.” didžiausi draugai Ra
manauskai, Kirdiejai etc. 
nutarė apskelbti boikotą 
“Laisvei”, “Keleiviui” 
“Kovai”. Mainosi 
mainosi rolės!

ir 
laikai,

t < 
e

“Laisvoji Žmonija”
Girdėjome, kad Chicagoj 

susitverė kuopelė, kuri pra
dės leidinėti “Laisvąją Žmo
niją” kas mėnuo. “L. Žmo
nija” buvo ligšiol anarchis- 
tiškos pakraipos ir josios di
džiausias priešas buvo socija- 
lizmas. Dabartiniai leidėjai 
žada niekeno nekliudyti. 
Taip pat rengiasi leisti ir 
moKsfiško turinio knygas.
Pagyvensime— pamatysime, 
tokia būs ta “L. Žmonija”.

Mums rašo iš Athol, Mass.:
29 bal. turėjo atsibūti pra

kalbos, kurias rengė .L. S. S. 
kuopa. Prakalbos turėjo pra
sidėti 2 vai. po piety. Žmo
nės pradėjo rinkties apie sa
lę, kuri jau buvo nusamdyta. 
Bet, kada atėjo prakalby 
rengėjas, tai salės savininko 
jau nei pėdsako neliko. Žmo
nės plačiai šneka, kad tai 
šventakupriy darbas. Mat, 
kada šie pamatė, kad prakal
bos tikrai atsibus, tuomet jie 
susitarė su salės savininku ir 
salė n’ebuvo atidaryta, 
nors užsakytojas tuojaus po 
antros atėjo.

Negana to, kad neparsam- 
do lietuviškąją svetainę, bet 
pradeda kišti savo nosį, kur 
visiškai nereikia. Ta boiko
to dvasia. Tasai noras užkim
šti burną žmonėms kitokių 
pažiūry yra labai negražus. 
Vietoj, kad paguodoti sveti
mą nuomonę, eiti į viešas 
diskusijas, pradedama grieb- 
ties supelėjusiy senovės įran
kių. Tas nieko nepagelbės.

Tuomet prakalbos betgi 
atsibuvo žydy svetainėlėje. 
Galbūti, šventakupriams ir 
bus iš to didžiausių juokų! 
Visai nesvarbu, kur tos pra
kalbos atsibuvo. Svarbu, 
kad burnos vistik nepavyko 
užkimšti.

Tikrai stebėtini laikai: tai 
agituoja, kad svetainės ne- 
parsamdyty, tai apskelbia 
boikotą visiems darbininky 
laikraščiams, tai liepia vyti 
iš burdo kitaip protaujančius 
žmones.

Įdomi gadynė!

Tik-ką gavome “Kovos” 
gegužinį numerį. “Kova” ne 
tik padidinta, bet pilna gra
žių, .prie darbininky šventės 
pritaikintų paveiksly, turi- 
ningy straipsnių: Amerikos 
lietuviai darbininkai gali pa
sidžiaugti, jog “Kova7’ toly
džio ne tik auga, didėja, bet 
jog joje telpa vis daugiaus 
agitaciiiniy, mokslišky ir 
gamtiškų staipsniy, suma
niai parašyty,lengvai įskaito
mų.

Reikia rūpinties, kad ge- 
būtų kuopla-ęuzmis numeris I 

šiaušia paskleistas.

Kas seka lietuviškus laik
raščius, tas, be abejonės, pa- 
tėmijo, kad paskutiniu laiku- 
pasirodė mūšy laikraštijoj 
“filosofiški” - išvadžiojimai 
apie saužudystę. Klausimas 
pats savaimi yra gana svar
bus, tik ty publicisty pažiū
ros, tai jau perdaug keistos, 
nesąmoningos. Apie tai čia 
aš ir pakalbėsiu.

Neperseniai tilpo “Vien. 
Liet.” straipsnelis, kuriame 
autorius bando neva darodi- 
nėti, būk kerštas pagimdąs 
saužudystę. Jis sako: “7 pro
centas yra padarę sau galą 
pertai, kad iš mažy dieny 
pradėjo ir pamėgo revoliuci- 
jonišką arba keršto ir piktu
mo literatūrą studijuoti.” 
Koks tai tuščias ir nesąmo
ningas pasakymas! Žudosi 
dėl to, kad skaito revoliuci- 
jonišką literatūrą! Autoriui, 
matomai, nesvarbu yra fak
tai, nei abelnai mokslininky 
pripažinta statistika, bet už
tenka vieno Fischer’io, kuris 
pasakė,kad saužudystės liga, 
esą, tai ypatos užsikrėtimas 
keršto mintimis. Na, mūšy 
publicistas ir pliekia išsijuo
sęs, kad saužudystę esanti pa
sekmė skaitymo revoliucijo- 
niškos literatūros (!), per tai, 
girdi, ir mūšy du rašytojai 
(Siūlelis ir Baltakys) įpuolė į 
desperaciją, kad jy dvasia ir 
mintis buvo giliai paskendusi 
keršto idėjoje. Kur darody- 
mai, kacį tiedu rašytojai nu
sižudė iš keršto? Kam jiedu 
norėjo nusižudymu atkeršy
ti? Rodos, kiekvienas galėjo 
pastebėti, nors ir iš trupučiy 
biografišky žinelių, visai ki
tas nusižudymo priežastis, o 
ypač tas matosi iš Baltakio 
biografijos*). Bet mūšy pub
licistui tas nesvarbu. Jis ne
nori, kad kiti skaityty jam 
nepatinkamą literatūrą, ir 
todėl sugalvoja didžiausias 
nesąmones ir... rašo laikraš- 
tin.

Jeigu jau skaitymas revo- 
liucijoniškos literatūros būty 
priežasčia saužudystės, tai 
daugiausia žudytysi jauni 
žmonės, kurių pažiūros į gy
venimą nėra dar ant tiek su
brendę. Juk yra žinoma, 
kad jaunuomenė labiau link
sta prie revoliucijonizmo, 
daugiau skaito tokią litera
tūrą ir, abelnai, jos ūpas, jos 
dvasia kur kas didesnė, re- 
voliucijoniškesnė. Bet gyve
nime to nėra. Statistika pa
rodo, jog daugiausia žudosi 
s e n i ž m o n ė s. Ir šitas yra 
žinoma jau nuo seniai. Da
bartiniai tyrinėjimo datai tik 
patvirtina tą neužginčijamą 
faktą. Pavyzdžiui, Prūsijoj 
per vienus metus nusižudė 
nuo kiekvieno 100.000 gyven- 
tojy 154 žmonės nuo 20 iki 
50 m. senumo, bet gerokai 
seny žmoniy, tai yra nuo 50 
iki 80 m. senumo, nusižudė 
net 295. Danijoj, kur sau- 
žudystė labiausia išsiplėtojus, 
matome tą patį. Vienam tik 
Kopenhagene per 11 mėty 
nusižudė 394 žmonės nuo 30 
iki 50 m. senumo, bet nuo 50 
iki 70 m. senumo nusižudė 
686 žmonės. Abie jos šios 
skaitlinės išpuola ant kiek
vieno 100.000 gyventojy. Tai
gi jauni žmonės suteikia 
36A% saužudysčiy, bet seni 
žmonės 63 į %! Tos skaitlinės 
kalba aiškia kalba, parody
damos, kad yra visai kitos 
priežastįs, kurios priveda' 
žmones prie nusižudymo.

Didžiuma garsiy pasaulio 
mintytojy laikosi tos nuomo
nės, kad žmonės daugiausia 
žudosi iš priežasties blogy 
gyvenimo aplinkybiy, iš per
sitikrinimo, kad jis nebėra ----------- i

*) Pėrskaityk K. Virsnio straipsneli 
“Lietuvos” 14 num. “Gasparas Balta- 
kys-Raitelis”,

draugijai naudingas, iš dide
lio dvasiško neužsiganėdini- 
mo, ir tik retkarčiais iš pra
radimo noro gyventi ir iš 
psichišky ligų, bet apie to
kius aš čia .nekalbu.

Kadangi statistika parodo, 
jog daug daugiau žudosi as
meny, pragyvenusiy virš vi
dutinio amžiaus, tai dauge
lis tą išaiškina tuom, kad 
jauni žmonės, nors ir turėty 
palinkimą (išskiriant psicho
patus ir tuos, kurie praran
da gyvybės instinktą) prie 
saužudystės dėlei virš pami- 
nėty priežasčiy, vis da turi 
viltį linkui pasigerinimo gy
venimo aplinkybiy, linkui ge
resnio pažinojimo gyvenimo. 
Kas kita yra su senais žmo
nėmis. Jiems jau yra ma
žiau šansy tikėties į to
kius likimo pagerinimus. 
O kada jau žmogus nustoja 
vilties sulaukti pagerinimy, 
tai, jei jam tik užtenka drą
sos -jis nusižudo.

Kiti gi su savo “filosofija” 
nuėjo da toliau. Šit tik ką 
praskambėjo tūly laikraščiy 
tvirtinimai, kad saužudystę 
yra prasižengimas. Bet iš 
tokio išvedimo irgi matosi 
tik tas, kad, ot, aš taip ma
nau, aš taip noriu, taip mo
kina religiškoji dora, ir jei 
kas užsidrąsina daryti kitaip 
—tas prasižengėlis! Mat, 
mūšy ponams rodosi, kad jie 
yra ant tiek dideli, ant tiek 
iškilę virš kity, jog turi tie
są net ant kito žmogaus gy
vybės!... Pagal jy “filosofi
jos” išeina, kad žmogus netu
ri tiesos pats nusižudyti, bet 
jį būtinai privalo kitas nužu
dyti. Ir žudo. Vienok tie 
poneli nepavadina ty žudiky 
prasižengėliais. Anaiptol! Jie 
visomis pajiegomis stengiasi 
juos apginti, išteisinti...

Bet tokia vergiška “filo
sofija” negali užganėdinti ty 
žmoniy, kurie sveikai žiūri į 
gyvenimą, nes tie žmonės 
ims atydon tą, jog kiekvie
nam kūnas priklauso nuo 
gamtos, ir kad žmogus, nusi- 
žudydamas,visai neperžengia 
savo gamtiškos galės ribų. 
Saužudys tik tada nemorališ- 
kai pasielgia arba prasižen
gia, kada jis savo nusižudy
mu kenkia kitiems, ypač jei 
jis, būdamas šeimynos tėvu, 
nusižudo, norėdamas pabėgti 
nuo auklėjimo ir aprūpinimo 
savo kūdikiy. Tačiaus ir to
kiuose atsitikimuose gali būt 
išėmimai, pavyzdžiui: jei jis 
nebegali ty pareigų atlikti iš 
priežasties praradimo sveika
tos arba nepanešamy aplin- 
kybiy apsuptas ir 1.1. Žino
ma, buržuazišky pažiūry žmo
gus pasakys, jos ir tokiuose 
atsitikimuose žmogus neturi 
tiesos nusižudyti, nes drau
gija reikalauja, kad jis gy- 
venty, bet jei kas to nedaro

- prasižengia prieš draugiją. 
Gerai. Jeigu draugija to rei
kalauja, tai tegul ji suteikia 
progą kiekvienam žmogui 
gyventi ir užganėdinti savo 
kūno ir sielos reikalavimus, 
jis tada gyvens. Bet jei drau
gija to nedaro, jeigu ji iš
stumia žmogy iš savo tarpo, 
tai ji neturi tiesos reikalauti, 
kad jis gyventų. Ir ištikro, 
kas gali ir turi tiesą reika
lauti, kad žmogus darytų sa
vo kančiomis, savo ašaromis 
užsiganėdinimą ir smagumą 
tiems, kurie jį atstumia, ati
ma progą žmoniškai gyven-

Kiekvienas žmogus nori 
kuoilgiausia gyventi. Tyri
nėjimai darOdo, kad ir žili 
seneliai nenori mirti. Juos 
gali privesti prie saužudystės 
tiktai nepanešamos gyveni
mo sąlygos, ar kitos svarbios 
priežastįs, bet tik jau ne 
skaitymas ^evoliuci joniškos 
literatūros. Tokia literatūra 
suteikia žmogui naujas jie- 
gas, atgaivina nusilpnėjusią 
viltį į ateitį, ir priduoda 
daugiau drąsos gyventi, ko
voti!... Barabošius. ‘ I

Mada: Tamsta, tamsta Mirtis!
Mirtis: Palauk, —ateis tavo valan- 
tuomet aš ateisiu ir be šaukimo.
Mada: Tamista Mirtis!
Mirtis: Nešdinkis velniop! 

siu,tuomet nebenorėsi...
Mada: Nejaugi aš nemirštanti?
Mirtis: Mirštanti, mirštanti, 

meldžiu dabar palikti mane liuosybėj.
Mada: Susimildama, paklausyk nors 

dėl septynių sinertelny grieky, kuriuos tu 
taip myli,—apsistok ant valandėlės ir pa
žiūrėk į mane.

Mirtis:
Mada:

Žiūriu.
Ar nepažįsti?
Argi tu nežinai, kad aš iš

tolo nematau, o akiniy kol kas neturiu. 
Anglai dar neišsimokino tokius akinius 
padaryti, kurie tikty man prie akiy. Bet 
jeigu ir išsimokinty, tai aš neturiu ant ko 
juos užkabinti.

Mada. Aš—Mada, tavo sesuo.
Mirtis: Mano sesuo?
Mada: Suprantama. Ar gi tu ne

atsimeni, kad mudvi abidvi gymėme nuo 
grieko pagundos.

Mirtis: Kaip gi aš galiu atsiminti, 
kad aš amžinas atminties priešas.

Mada: Bet aš tą atsimenu labai 
gerai ir žinau, kad mudvi abi rūpinamės 
viską permainyti, perdirbti ir atnaujinti, 
nors tu eini prie šito tikslo vienu keliu, o 
aš kitu.

•Mirtis : Jeigu kalbi ne pati su sa
vimi ir ne su tuo, kuris sėdi už tavo dan
ty, tai kalbėk balsiau ir aiškiau žodžius 
tark. Jeigu tu taip niurnėsi tokiu plonu 
balseliu, kaip voratinklis, aš tave supra
siu tik rytoj. Pas mane, jeigu tu da ne
žinai, ausys ne geresnės už akis.

Mada: Nors tas ir nepriimta Pran- 
cijoj ir niekas nekalba taip, kad galima 
būty suprasti kame dalykas, vienok aš 
kalbėsiu taip, kaip tu nori, todėl, kad męs 
esame seserįs ir galime apsieiti be ty visy 
ceremonijy. Ir taip, aš sakau, kad mūšy 
tikslas atnaujinti pasaulį. Bet tu pirmiau
sia užpuoli ant žmogaus ir kraujo, o aš 
tankiai pasinaudoju barzdomis, plaukais, 
drabužiais, įrankiais, namais ir tam pana
šiais dalykais. Suprantama, aš niekuo
met neapsirikau ir dabar neapsirinku, kad 
iškrėsti šposą, kuris primena ir tavo dar
bus. Taip, aš tankiai mokinu perdėm 
perdurti tai ausis, tai lūpas ir nosį, arba 
užsikimšinėti jas visokiais kamščiais. Aš 
deginu žmoniy mėsą karštomis geležimis, 
kad priduoti jiems gražumą. Suspaudžiu 
galvas mažy kūdikiy visokiais spaustu
vais, kad perdaryti jas pagal savo noro, 
nes įvedu madą, kad kiekvienoj šalyj žmo
nės turėty vienodą išveizdą galvos, kaip 
aš tą padariau Amerikoj ir Azijoj.

Aš priverčiu žmones suspausti savo 
kojas ankštuose batuose ir darau tūkstan
čius panašiy dalyky. Abelnai sakant, aš 
prikalbinu ir priverčiu tūkstančius augšty 
žmoniy kasdien kentėti įvairius skausmus 
ir nesmagumus, o kartais net ir kankintis 
iš meilės prie manęs. Kad įtikti man, 
daugelis sutinka net karžygiškai numir
ti. Aš jau nenoriu kalbėti apie tas ligas, 
kurias žmonės įgyja, kad tik neatsilikus 
nuo manęs, kuomet jie neatsisako net dre
bėti nuo šalčio arba alpti nuo karščio, bile 
tik įtikus man; apdengti savo pečius vil
noniais, šonus suspausti geležimis, o krū
tinę iškelti visokiais šriubais ir daryti tą 
viską, ko tik aš noriu, nors tas jiems būty 
labai blėdingas sveikatai.

Mirtis: Dabar tai jau aš tikiu, kad 
tu esi tikra mano sesuo, nors tu man ir 
neparodei savo metriky nuo kunigo. Bet 
kuomet aš stoviu ant vietos, tuomet apalp- 
stu. Jeigu tu nori su manimi sykiu bėgti, 
netrepeliuok ant vietos: aš bėgu greitai. 
Bėgdama gi, aš galiu su tavimi pasikal
bėti apie ką tik tu panorėsi. O jeigu ne, 
tai aš, kaipo tavo sesbo, po savo mirties 
paliksiu tau visą savo turtą, o dabar turiu 
atsisveikinti su tavimi.

Mada: Jeigu męs bėgtume iš lai- 
žyby, tai da sunku pasakyti, kas iš mūšy 
laimėty: jeigu tu bėgi, tai aš nešuosi vie- 
sulos greitumu; o jeigu tu, pastovėjus 
ant vietos, apalpsti, tai aš visai stovėti 
negaliu. Na, tai bėgsime ir, bėgdamos, 
kaip tu sakai, pasikalbėsime apie mūšy 
bendrus dalykus.

Mirtis: Tegul būna taip. Jeigu 
tu gimei iš mano motinos, tai pilnai da- 
leistina, kad ar šiokiu ar tokiu būdu tu 
turėjai pagelbėti man.

Mada: Aš jau geniai dariau tą ir 
dar daug daugiau, negu tu manai. Pir
miausia aš permainau ir išnaikinu viso-

kius papročius, bet niekuomet nemėginau 
panaikinti papročio mirti. Tu pati matai, 
kad šis paprotys tęsiasi nuo pat pradžios 
svieto iki šios dienos.

Mirtis: Didelis stebuklas, kad tu
šito nepadarei; juk tu tą ir negali pada
ryti!

Mada: Kaip tai negaliu? Kaip aš 
matau, tai tu dar nežinai mados spėky?

Mirtis: Na, gerai. Apie tai męs 
pasikalbėsime tuomet, kuomet įeis į madą 
nemirti. Bet dabar aš norėčiau, kaipo 
nuo geros sesers, kad tu man padėtum 
dar smarkiau darbuotis, negu ikišiol.

Mada: Aš jau tau pasakojau apie 
nekuriuos mano darbus, kurie atneša tau 
nemažai naudos. Bet šie visi dalykai, 
tai patįs niekai, sulyginant su tais, apie 
kuriuos aš tau noriu dabar papasakoti. 
Truputis po trupučio, o ypač paskutiniais 
metais, kad tau įtikti, aš išvedžiau iš ma
dos ir priverčiau užmiršti viską, kas buvo 
naudinga ir reikalinga žmogaus sveikatai, 

bet už tai įvedžiau į madą tūkstančius 
kitokiy papročiy, kurie sunaikina žmo
gaus kūną ir sutrupina jo gyvastį. Apart 
to, aš padariau tokią tvarką ir tokį elgi
mąsi, kad pats gyvenimas, kaip kūniškas, 
taip ir dvasiškas, tapo greičiau apmirusiu, 
negu gyvu. Dalykai daėjo iki to, kad 
po teisybei pasakius - ne gyvenimo amžis, 
bet mirties. Žmonės, kurie vaikščioja ir 
kruta ant žemės ant savo kojy, tapo žino
moj prasmėj tavo nuosavybe, atiduota ta
vo liuoso noro nuosprendžiui. Nors tu jy 
da ir nenupjovei savo dalgiu, vienok jau 
jie yra tavo nuo seniai. Pasakysiu dau
giau. Jeigu pirmiau tavęs nekentė ir ko- 
liojo, tai dabar privedė prie to, kad kiek
vienas, kuris tik turi protą, gerbia ir gi
ria tave ir taip myli, kad viską tau dova
noja. Dabar visi atkreipia į tave akis, 
kaip į savo tikriausią viltį...

Taigi matai, kad mano darbai atnešė 
tau nemažą naudą ikišiol ir, aš manau, 
kad ir ant toliaus pasidarbuosiu dėl tavęs, 
kaipo dėl tikros sesers, nemažiau, bet da 
daugiau. Todėl aš ir rūpinausi tave su
rasti, kaip galima greičiau. Man rodosi, 
kad dėl mudviejy tikslo, kaip jis yra vie
nodas, gerai būty susivienyti ir varyti 
darbą išvien. Visuomet būnant sykiu, 
geriau galėtume išrišti svarbesnius klau
simus ir, pasitarę, geriau sugalvotume 
naujus būdus, negu anksčiau ir greičiau 
paleisti juos žmonijon, kad galima būty 
turėti geresnius vaisius iš to.

Mirtis: Tavo teisybė. Tegul bū
na taip, kaip tu sakai—aš sutinku.

V. Paukštys.
(Pagal G. Leopardi.)

TARPTAUTIŠKI ŽODŽIAI.

Demonstracija—Viešas apreiški
mas savo jausmy. Viešas pareikalavimas 
kokiy nors teisi y. Sakoma: darbininkai 
padarė viešą demonstracija ant gatviy, 
kad išreikšti savo protestą. Sakoma: pu
blika padarė viešą demonstraciją teatre, 
kad išreiškti savo pasipiktinimą, pasi
grožėjimą.

Demoralizacija. — Morališkumas 
—tai dora. Demorališkurnąs —tai doros 
stoka, bedoriškumas, papročiu ištvirki
mas. Sakoma: jauni žmonės dabar visai 
sudemoralizuoti, vadinasi, iškrypę iš kelio, 
netekę doros.

D emos - liaudis, žmonės. Nuo čia 
paeina žodis demokratija -liaudies, žmo
nių valdymas.

D e n a c i o n a 1 i z a c i j a — atsižadėji
mas, išplėšimas tautystes.

Denunciacija -skundas, praneši
mas, įtarimas.

Departamentas. — Tasai žodis 
turi nevienodą prasmę. Suvienytose Val
stijose reiškia ministeriją, Prancūzijoje— 
guberniją, distriktą, Rusijoje—dalį mini
sterijos. Sakoma: pačto departamentas: 
Prancūzai sako: Lauros departamente au
ga vynuogės.

D e peš a -kitaip telegrama, praneši
mas žinios telegrafu. Valdžios praneši
mas savo pasiuntiniui dėl perdavimo jo 
svetimos šalies valdžiai.

Depo - tavory, įrankiy ir abelnai vi
sokiu daikty sandėlis. Namas prie gelž- 
kelio stočiy, kur yra taisomi ir čystinami 
garvežiai.

Depozitai-—brangumynai ^arba pi
nigai, atiduoti apsaugojimui ar tai į ban
ką ar į kitą kokią vietą.

Depozitorius — žmogus, 
I dantis ką-nors apsaugojimui.
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Vistiek jisai ne-

koks iš tavęs 
Dar nosį nemo-

—Tėveli, aš tiktai-ką. ma
čiau Rooseveltą. Jisai ant 
steišeno laikė prakalbą. O 
vakar aš mačiau Taftą. Jisai 
taip-pat agitavo už save. 
Mat, kad juodu plūsta vie
nas kitą! Aš betgi manau, 
kad Rooseveltas daug gu
dresnis. Jeigu jį išrinks pre
zidentu, bus daug geriau. 
Taftas man rodosi kvailas, 
kaip čebato aulas.

—Palauk šian, vaike! O t, 
kada Debsas su raudonu 
traukiniu atvažiuos, tada tu 
nueik pasiklausyti. O dabar, 
nors tuodu ponu ir pešasi, 
bet tai vieno krūmo diegai, 
išvieno kelmo išaugę. Juo
du pešasi, kol mato, kad dar 
darbininkai netvirti. Bet ka
da męs susidėsime į partijas 
ir .unijas, o mūšy spėkos iš
augs—pamatysi, tuomet juo
du tuoj susitaikys.

—Et jau, tėveli, Roose
veltas su Taftų niekad nesu
sitaikys. Vienas, kitą taip 
juodina, 
klausyt. Bet tu man sakai 
apie Debsą. Kaip ir pereitą 
kartą, taip ir šitą Debsas 
gaus užvis mažiausia balsy. 
Tai tie balsai tik ant vėjo 
paleisti, nes naudos iš to ne
bus jokios.
laimės.

—Žiūrėk, 
agitatorius!
k i dorai nusišluostyt, o jau 
galvą už Rooseveltą guldai.

— Guldau, nes kada jisai 
buvo prezidentu, tai masko
lius su japonais sutaikė. 
Taigi jisai nenori kraujo pra
liejimo. Taip pat jisai ėjo 
prieš trustus. Jisai po visą 
svietą keliavęs, visko matęs, 
su visais karaliais susipažį
sta. O Taftas ką giliuoja 
prieš jį.

— Sakai maskolius su japo
nais sutaikė. Bet ar žinai, 
kad tik tuomet sutaikė, ka
da caras visai negalėjo atsi
laikyti. Kareiviai, kurie ne
norėjo daugiaus veltui savo 
kraują lieti -- privertė carą 
susitaikinti. Jeigu dar il
giau būtų vajavojęs, tai Ru
sijoj dar daugiaus būty žmo
nės sujudę. Matai, kad čia 
jokio Roosevelto nuopelno 
nėra. O ką jisai prieš trus
tus ėjo- tai tuščia pasaka. 
Taftas dabar perpyko ant 
Roosevelto ir pasižadėjo ap
skelbti Roosevelto derybas 
su trustais. Mat, kada Roo
seveltas prezidentavo, tai 
Taftas buvo valstijos sekre
torium. Ne, vaike, kaip se
niau, taip ir dabar trustai 
valdo, o Rooseveltas su Taf
tų tik ant popiery savo pa
rašą deda. O kasi ink kara- 
liy,— tai tu, nors ir vaikas, 
jau turėtum žinoti, kad visi 
jie į vieną dūdą pučia. To
kis tokį pažino ir alaus pava
dino! Prezidentai — tai tik 
lėlės, kurias visur kaip ant 
parodos išstato. Bet viską 
rėdo ir visą biznį varo kapi
talistai ant Wall street. Su 
kuom jie nori gerai gyventi 
—su tuom ir gyvena. O su 
kuomi nenori— tai nenori.

Ponia: Tai tamsta esi vie
nas iš mainieriu streikieriy?

Bomas: Taip, jau bus tris
dešimts metu, kaip aš strei
kuoju ir dar negrįžtu prie
darbo,

KOVA SU KRUŠA.
Laikraštis “Country Gent

lemen” patalpino du straip
sniu apie kovą su kruša, iš 
kuriy matos, kad kas metai 
pasauliui padaro ji už 200 mi
ll jony doleriy blėdies. Tuo 
pačiu laiku tūli Francūzijos 
žurnalai irgi prabilo apie kru
šą. Labiau žingeidžius straip
snius patalpino “La Nature” 
ir “Cosmos”. Jiedu supažin
dina mus su pasaulio atsineši- 
mu į krušą ir kova su ja.

Manoma, kad išrišti kru
šos klausimą galima dvejais 
keliais :pirmas,kokiu nors bū
du išnaikint jos puolimą; ant
ras, apdrausti nuo jos lau
kus. Apie išnaikinimą jos 
puolimo kalbama su neįsiti- 
kėjimu, nes mokslas dar ne
turi atsakančiy priemoniy. 
Jau nuo amžiy yra vartoja
mos visokios priemonės vie
nok statistiškas tyrinėjimas 
Austrijoj ir Italijoj parodė, 
jog dar nėra būdo apsigint 
nuo krušos. Gilioj senovėj 
žmonės šaudė vilyčiomis į de
besis, tikėdamiesi, kad jie iš
sigąs ir prasišalįs. Vėliau 
tikėjimiškos agentūros /ir 
sektos statė krušos kryžius, 
kuriy dar ir dabar'galima at
rast Lietuvoj ir Tiroly. Baž
nyčios buvo įvedusios skam
binimą varpais ir tam tikras 
maldas, kad apsigint nuo 
krušos ir perkūnijos.

Šaudymas iš kanuoliy į 
krušos debesis prasidėjo keli 
šimtmečiai atgal Štyrijoj ir 
šiaurinėj Italijoj ir prieš re
voliuciją Francūzijoj. Pabai
goj aštuoniuolikto šimtmečio 
Francūzijoj liko įvestas kito
kis apsisaugojimo būdas, ku
ris tuomet prasiplatino po 
visą Europą. Buvo tai sta
tymas augšty metaliniy stul- 
py, panašiy į perkūnsargį, 
bet ne tiek moksliškai sutai- 
syty. Tie stulpai vadinosi 
“paragreles” ir buvo mano
ma, kad jie ištrauks iš debesy 
elektrą ir užkenks krušos pa- 
sidarymui, nors jokiy daro- 
dymy neturėta, kad taip tu
ri atsitikti. Apie pusę mili
jono tokiy stulpy 
Europoj 1827 m. 
tai pastebėtas j y 
irias.

Istorija tankiai 
ja. Taip 1896 metuose pra
sideda vėl šaudymas į debe
sis vynuogiy apylinkėj Win- 
disch-Feistritz, Štyrijoj. Jis 
prasiplatina po visą Europą 
ir tik dabar vėl pradeda nyk
ti, o atsikartoja Francūzijoj 
“paragreles’y” įvedimas.

Šaudymo būdas susideda 
iš tam tikry kanuoliy, iš ku- 
riy vamzdžio paleistasis šū
vis lekia į viršy ir dideliame 
atstume sprogsta, paleisda
mas dūmy kamuolius. Vienok 
šūvis neturi tikrai išrinkto 
kelio ir jo skeveldros sužei
džia ir užmuša daugelį pauk- 
ščiy už keli y šimty pėdy to
lio. Taipgi yra vartojami 
krušos raketai ir bombos, 
kurios ir plyšta didelėj aug- 
štumoj. Bet visi tie būdai 
nėra patvirtinti moksliškais 
darodymais ir niekas negali 
išaiškinti, kodėl jie turėty 
turėti įtekmę ant krušos su
laikymo. Negana to. Vo
kietijos statistikai apskaitlia- 
vo, kad tokis šaudymas dau
giau nuostoliy padaryty, ne
gu kruša,nors jis ir pasirody- 
ty veikiančiu.

Dabar Francūzijoj vėl sta
tomi gryno vario perkūnsar
giai ant augšty viety ir ma
noma jais sutraukt iš debesy 
elektros srioves ir prašalint 
krušos puolimą. Valdžia ke
tina sutvert “Com i te de de
fense contre lą grele” (kovos 
prieš krušą komitetą), kuris 
įvesiąs tuos stulpus Francū
zijoj, Algerijoj ir Tunise. Da
bar tie stulpai vadinami elek

buvo jau 
Bet grei- 
neveikiu-

atsikarto-

tros Neagaromis. Sakoma, 
kad jeigu sujudinti tuos stul
pus, tai jie veikia šešiy my
liu atstume vienas nuo kito 
ir apsaugoja tą plotą nuo 
krušos ir perkuhijos. Nors 
šitas pienas nėra paremtas 
moksliškais darodymais, vie
nok jo įvedėjy entuziazmas 
leidžia jiems varyt darbą.

Kol kas vieninteliu tikru 
išsigelbėjimu nuo krušos pa
silieka lauku apdraudimas į 
tam tikras kompanijas. Ba
varijoj pati valdžia apdrau
džia valstiečiu laukus. Kito
se Europos valstybėse yra 
turtingos kompanijos tam 
tikslui. Kaip girdėt, tarp- 
tautiškasis agrikultūros in
stitutas teiraujasi apie kru
šos padaromą blėdį pasaulyj 
ir ketinąs apsaugot nuo jos 
javais apsėtus laukus.

J. Karalius.

PERSISKIRIMAI

auklėtojų 
ir miršta

persiški ri- 
opiausias 

Soci-

Nei vienoj šalyj tiek daug 
pory nepersiskiria, kaip A- 
merikoj. Ženybinis gyveni
mas čia likosi žaidimu. Iš 
vienos pusės, prie to veda 
gyventoju morališkas nu
puolimas; iš kitos, ekonomi
nės aplinkybės.

Tokis dalyku stovis veda 
gyventojus prie doriško ir 
fiziško išsigimimo ir tūk
stančiai vaiku patenka į prie
glaudas, į žiauriu 
rankas, į nelaimes 
iš vargo.

Kaip su maži n t 
m u skaitliu — tai
Amerikos klausimas, 
jaliniy reformų užmanyto
jai jį greičiausiai išriša, esą, 
būk reikalinga yra perkeisti 
ekonomines aplinkybes ir 
šeimyniškas gyvenimas įeis į 
savo vėžes. Vienok vargiai 
galima tikėt,kad greitu laiku 
pasitaisytu sugadintas žmo
gaus būdas, nežiūrint, kokios 
ekonominės aplinkybės bus. 
Šioji gentkartė, galima sa
kyt, jau turi paprotį prie per- 
siskirimy. Apie šeimynišką 
dorą, kuri yra geriausiu gva- 
rantuotoju vaiku auklėjime, 
visai mažai paisoma. Visgi 
reikalinga bus prie tokiu ar 
kitokiu aplinkybių pavartot 
įstatymus, kad sulaikyt per- 
siskirimu bangas.

Šioj šalyj persiskirimu di
džiuma seka ne iš skurdo ir 
ir ne iš perdidelio turto, o 
dėl paprasto ištvirkimo, dėl 
turėjimo progas persiskirt. 
Juk net ir iš lietuviškuose 
laikraščiuose telpančiu pa- 
jieškojimy matome, kad ne
toli visada vienas kitą aplei
džia, kad jau kitą turi įsi
mylėjęs.

Prezidentas Taftas pernai 
visiems garsinosi, kad jis 
įves tokius įstatymus, kurie 
tiks dėl visu valstijų ir vi
soms bus jie vienodi. Esą, 
dabar iš vienos valstijos at
važiuoja į kitą persiskirėliai 
ir gauna tiesuotą persiški ri
mą, nors savo valstijoj jo 
nebūtu gavę. Apsivedimas 
tūlose valstijose esąs irgi ne
paprastai aplengvintas ir į 
poras sueina tokie žmonės, 
kurie nepaiso, kad jau rytoj 
reikės skirtis.

Taftas turėjo daug šali
ninku. Jei įstatymai apie 
apsivedimą ir persiskirimą 
liktu vienodi visoms valsti
joms, tuomet pabėgėliai ir 
persiskirėliai neatrastu prie
glaudos nei vienoj valstijoj. 
Bet prezidentas užmiršta, 
kad ne visose valstijose ir ne 
visose vietose yra vienodos 
aplinkybės ir patįs žmonės. 
Šiauriniu valstijų žmonės ga
li būt daleidžiami prie ženy- 
binio gyvenimo keliais me
tais vėliau, negu pietiniu 
valstijų* Vakariniu valstijų 
gyvenimas tiek skiriasi nuo 
rytiniu, kad ten atrandama 

6 svarbios priežastįs dėl per- 
siskirimo, o New Yorke yra 
tik viena tokios pat svarbos 
priežastis. Kadangi * patįs 
gyventojai ir jy aplinkybės 
žymiai skiriasi tarp savęs 
įvairiose valstijose, tad nėra 
galima įvest visoms valsti
joms vienodus įstatymus ir 
turi pasilikt tokia autonomi
ja, kaip dabar yra.

Daktaras R. Prime laik
raštyj “Bibliotheca Sacra” 
paduoda sumanymą, kad bū- 
ty uždrausta kitą sykį ženy- 
tis persiskirėliams. Sulig jo 
nuomonės, jei moters ir vy
rai žinos, jog kitą sykį neva
lia bus ženytis po persiskiri- 
mo, tuomet jie be žymios 
priežasties vienas kito neap- 

reikėty antru sykiu apsiže- 
nyjusius po persiskirimo bau
sti tokiu pat būdu, kaip ir 
kitus kriminalistus, tuomet, 
esą, kiekvienas bijos baus
mės ir nesiskirs, kad gaiety 
su kitu apsiženyt. Jis sako, 
kad persiskirimai tankiau
siai įvyksta tuomet, kaip jau 
pati arba vyras turi kitą my
limą ypatą, su kuria tariasi 
prie vestu vi y. Tokius įsta
tymus galinčios išleist visos 
arba tūlos valstijos ir persi
skirėliai neturės progos ant
ru kartu apsi ves t arba ište- 
kėt savo valstijoj ir visose 
tose valstijose,kur tokis įsta
tymas bus.

Nors klausimas pasilieka 
neišrištu, vienok artimoj at
eityj jis bus rišamas ir gy
ventojai turi apsvarstyt,kaip 
geriau būty jį išrišt, kad ži
not, kurią pusią remt.

M. Volungevičius.
“Laisves” Redakcija turi pasakyti, 

kad su išreikštomis nuomonėmis nesu
tinka. Prievarta ir bausmes čia nieko 
nepadės. Turi persimainyti gyvenimo 
santikiai.

Susirašinėjimai.
Klausimas: Ar turi saules 

spinduliai kokį ryšį su žemės 
drebėjimu?

Atsakymas: Gerinus bū- 
ty užklausus: Ar turi žemės 
drebėjimas kokį ryšį su sau
lės spinduliais?

Mokslininkai pastebėjo, 
kad daugiausia ir didžiausiy 
žemės drebėjimy esti tada, 
kada ant saulės randasi ma
žiausia sauliniu plėtiny (sun
spots), vadinasi, kada saulė 
daugiausiai spinduliu išduo
da. Tai tik toks ryšys yra 
teužtėmyta tarp žemės ir 
saulės spinduliu. Vienok at
sargesnieji mokslininkai ma
no, kad da per maža turima 
fakty, kad su mokslišku tik
rumu galima būty tvirtint 
apie tokį ryšį, nors visi mok
slininkai sutinka, kad bėgyje 
pastary jy keturiy penki y de- 
sėtku mėty smarkiausi ir 
tankiausi žemės drebėjimai 
ir vulkany išsiveržimai su- 
puldavo su didžiausiu suma
žėjimu tamsiy plėtiny ant 
saulės.

Korespondencijos 
Lawrence, Mass.

28 balandžio atsibuvo pra
kalbos, kuriy tikslu buvo at
gaivinti L. S. S. kuopą. Ka
dangi buvo paimta tokia sve
tainė, kur iš kitos pusės grie
žė muzika ir dar ji ne laiku 
buvo atidaryta, tai žmoniy 
buvo visai nedaug.

Bet tikslas atsiektas. At
gaivinta kuopa iš 11 nariy. 
Kalbėjo L. Prūseika iš So. 
Bostono. Trumpais žodžiais 
papasakojo apie galutiną so- 
cijalizmo' tikslą ir dabarti
nius reikalavimus.

Po tam paaiškino sayo 
draugams, ką nuveikė Bosto
no socijalistai, jy laikraščiai 
ir kalbėtojai dėl Lawrenc’o 
streikieriy. Atrėmė visus 
pony Kirdiejy ir Co. šmeiži
mus. Kalbėjo labai aštriai, 
bet su faktais rankose. Išro-

dė, kad socijalistai ankščiau 
pradėjo dirbti, negu tilpo 
“Vien. Liet.” vadinamo “ko
miteto” atsiliepimas, pasakė, 
jog Bostono kalbėtojai laikė 
streikieriy naudai apie 25 
kalbas, pranešė, kiek auky 
surinkta ir taip -pat perskaitė 
Gaidžiutės laišką, kuri pasa
koja, kaip p. Kirdiejus pri
vertė ją padėti savo parašą 
ant tuščios popieros.

Už Prūseikos pečiy stovėjo 
patsai Kirdiejus, griežė dan
timis ir gniaužė kumščias. , 
Po kalbai jisai reikalavo žo
džio. Bet jam paaiškinta, 
kad čia atvažiuota ne su to
kiais ponais ginčytis. Čia 
atvykta subvert kuopą ir pa
siaiškinti prieš draugus. Tuo
met Kirdiejus pradėjo kelti 
baisy lerrną ir vartojo tokius 
žodžius, kuriuos negalima 
laikrašty talpint. Bet ko ki
to galima nuo tokio ponpa
laikio laukt! Susirinkimas p. 
Kirdiejui balso nedavė. Tuo
met jisai sušuko: draugai, 
eisime iš čia. Bet rado tik 
keturis savo pritarėjus! Net 
nekurie tautininkai drovėjo
si pritarti p. Kirdiejui.

Socijalisty kuopa visai ne
privalo atkreipti akies į to
kius ponus. Kaip jie bjau
riai pradėjo —taip bjauriai ir 
baigs.

Paskui patįs darbininkai 
dar ilgai pasakojo, kaip ap
gaudinėjo žmones ta kompa
nija su savo tais “protestais”.

Lawrence’o žmogus.
Haverhill, Mass.

Kaip lietuviy skaitlius di
dinasi, taip ir nuomones kei
čiasi.

Išpradžiy visi buvo dievo
baimingi girtuokliai, vėliaus 
atsirado laisvesniy tauticčiy, 
o dabar didžiuma pažanges- 
niy ir laisvesniy virsta į so- 
cijalistus. L.S.S. 144 kuopa, 
nors nedidelė ir neką veikia, 
bet kaip jaunutei, tai ir už
tenka. Kada sustiprės, tai 
reikalausi m daugiau. Dabar 
turi savo knygyną, kuriuo 
daugelis naudojasi, „ rengia 
prakalbas ir užrašo laikraš
čius.

Buvusieji tautiečiai paliko 
sąjungiečiais, driskiai gir
tuokliai karštais katalikais, 
o katalikiški biznieriai - tau
tiečiais patri jotais.

Praėjusiais metais du ka
talikiški patrijotai biznieriai 
gavo “laisnes” ant smuklės. 
Bet gavus “laisnį” pasirodė, 
kad abiejy kišeniai prakiurę. 
Hm, kas čia padarius? Gai
la!... Sumanyta padaryta.

Priėmė pasiturintį bedievį 
iš pusės. Lietuviškam saliu- 
ne tik skamba lietuviški bal
sai. Žmoniy, kaip bačkoj sil- 
kiy. Vieni užtraukia: “Kas 
nor panai Marijai tarnaut...” 
kiti “labanakt...” Gerk tu 
rup... Lai gyvuoja mūšy tau
ta! Dievui garbė, o tautai 
laury vainikas svetimtaučiy 
akyse. Tai dar ne viskas. 
Ant Kalėdy kad išrėdė sa- 
liuno langą gyvy gėliy vai
nikais ir alkoholio buteliais, 
tai tartum Betlėjaus staine- 
lė, tik be kūdikio. Visy šir
dis linksmos, tik socijalistai 
juokėsi ir spjaudės. Užvis 
blogiausia, kad ir pusininkas 
buvo socijališky pažvalgy. 
Reikia prašalint tas tautos ir 
tikėjimo priešas! Taip turi 
būt! Bet... vargšai apsiriko. 
Mat jie netikėjo, kad kiek
vienas protaujantis žmogus 
yra bedievis. Kada dievotie
ji atmetė bedievį nuo “lais- 
niy” sekantiems metams, tai 
bedievis su advokatu užgrie
bia saliūną arba pareikalavo 
nuo*saliūninky jnešty bedie
vio pinigy. Rodos nėra. Kad 
išstūmus bedievį, sujudo visi 
dievoti ir sumetė kas $200, 
$500 ir $1000 reikalingą su
mą, tai yra $2000 padėjo pas

bedievio advokatą. Bet be
dievis už savo skriaudą ir 
dievuoty aklą egoizmą davė 
gerą lekciją, t. y. 17 d. bal. 
buvo išdavimas nuo saliuny 
komisijos “laisnis”. Visi ga
vo—tik mūšy tautiečiai ne
gavo. Dabar viršminėtos su
mos aukautojai neturi iš ko 
jieškot pinigy. Nelaiminga 
mūšy tauta.

Negramatnas.
Dėlei vietos stokos visas 

kitas korespondencijas ati
dedame sekančiam “Laisves” 
N-iui.

Teatras ir Balius!
Rengia 133 kp. L. S. S., kuris atsibus 

Subatoj, 4 d. gegužės (May), 1912 m., 
Finų svetainėj, ant Chapel st., Nor
wood, Mass. Prasidės 7 vai. vakare ir 
trauksis iki 12 vai. nakties. Bus suloš
ta trijų veiksnių drama “Žmonės” per 
vietinius aktorius ir dviejų veiksmy ko
medija “Svečiai iš Lietuvos” per So. 
Bostono aktorius. Laikys kalbų Džan 
Bamba. IJžkvieČia Komitetas.

gaunamos “Laisvės” spaustuvėj.

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

LEKCIJOS APIE ATSK1RIMO
ŽENKLUS................................. 15c

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

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

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

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL-

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

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

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

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

Taipgi galite gauti įvairiausių laiš
kams popiery 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

u I • n Laisves
Spaustuvę

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

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

Ypatingai atydų atkreipiant 
į draugijų darbus. Niekad 
nereikia duoti darbų r į tokias 
spaustuvėles, kurių darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbos 
ir nepažįsta savo amato, nes 
ten tik sudarko darbų. Jeigu 
turit kokį spaudos darbų, tai 
siųskit jį mums šiuo adresu:

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

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra saule, planetos ir kometos, 

tai skaitykit knygų

“Pasaulių Ratas”
Su paveiksi. Kuiliu 25c.
JEI NORIT ŽINOT

Kas yra meile ir kaip žmones mylisi,— 
skaitykit kningų

“Meilės Karštlige” 
Kaina 2Oc.

Reikalavimus ir pinigus adresuokit taip:
J. STROPUS

30 VV. Broadway, so. Boston, Mass

Dr-stė Liet. Taut. Bro). Pašelpos vardu
K. CJecierrilno No. 1

Ant Town of Lake, Chicago, Ill. 
ADMINISTRACIJA:

Prezidentas K. K. Strzyneckis,
4902 So. Ashland Ave., Chicago, III.

Vice Prez. St. Ragauskis,
4612 S. Wood st., Chicago, III.

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

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 6

Chicago, III.
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Telephone So. Boston. K45 M

DR. F. MATULAITIS
™495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Vnhtndos:

Nuo 12 2 dienų ir nuo 7 9 vakare.
Nedčliomis iki 3 vai. po piet.
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The Commonwealth
Balding Association

Verte turto ant $25.000.
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 išskaitliavirnus tiems, 
kurie nori pirkti ar parduoti namus. 
Statome naujus namus, perstatome ir 
pataisome senus. Išduodame paskolų, 
apdraudžiame nuo ugnies namus ir visų 
naminį turtų. Perkame, imame nuo- 
mon (arendon) ir išnuomuojame namus. 
Parduodame dėl statymo namų žemės 
lotus. Kiekvienas Šeras parsiduoda po 
$10. Mūsų komponija taipgi turi dide
lius ryšius su lietuviais ir visuomet pa
tarnauja jiems sųžiniškai.
Ofisas: 782 Main st.,

Cambridge, Mass.

J. ROMASZKIEWICZ
Pakajaus Teisėjas 

ir Publiškas Notarijušas 
Išdirbame Daviernastis, Kontraktus, 
Pirkimo Pardavimo dokumentus ir kito
kius raštus. Kuri<' norite dasižinot apie 
laivakorčių kainas ir kaip siųsti pinigus, 
kreipkitės šiuo antrašu:-

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

GERIAUSIAS

DRAUGIJOS IR KUOPOS!
Jeigu norit vasaros šventadieniais 

praleist linksmai laikų ir nekęst di
delių karščių. tai imkit laivų pasiva- 
žinet ant jūrių. Pas mane galit pa- 
sisamdyt didžiausį laivų, kokis tik 
yra Bostone. Tas dėl draugijų atsi
eis visai pigiai. Prieš paėmimų lai
vo duokit man žinių bent dviem ne- 
dėlioin išanksto. Ateikit po šiuo 
adresu:

Antanas Raulukaitis
344 Broadway, (Baldwins Cafe)

SO. BOSTON, MASS.
Taipgi galit gaut informacijas 

“LAISVES” REDAKCIJOJ.

TI-ISINCHAUSIA < f^T’Tr’IZ A 
IR GERIAUSIA A H I I H K A

LIETUVIŠKA -M.1 1 lUIY./*. 
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natinė lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Taipgi parduodu daugmenoj 
“Ice Cream,” cigarus, kendes ant 
vestuvių, balių, krikštynų ir pasilink
sminimų. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresu.

Aptk korius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.
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F. STRO PIENE
Pabaigusi kursų Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

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

OFFISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

KATASTROFA.
Pilnas aprašymas apie nu

skendimą didžiausio pasaulyj 
laivo “Titanic”, su paveik
slais ir su visais atsitikimais, 
kas tik buvo laike nelaimės, 
atskiroje knygoje galima 
gauti už 20 c? pas

M. PALTANAVIČIA
15 Millbury St.,

Worcester, Mass.
Kas i užsirašys pas mane 

“Laisvę”, gaus dovanai.
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VIETINES ŽINIOS
Žemuogės jau pigesnės už 

mėsą! Už tą pačią mierą 
prieš dvi dienas reikėjo mo
kėti 60—65 centus, o dabar 
užtenka 30—35 centų. Tuo- 
tarpu jautiena ir daržovės, 
kaip buvo brangios, taip ir 
liekasi, brangiomis. Vištiena 
jau pigesnė, negu jautiena. 
Svarą vištienos galima gauti 
už 20—22 centu. Už steiką 
reikia mokėt iki 35 centų! 
Tokių kainų dar niekados ne
buvo!

i

Vakarykščia sočijalisty pa- fįį 
rodą buvo didžiausia iš visy Sg 
ligišiol atsibuvusių Bostone. jįį 
Ant Common susirinko apie /rj 
10.000 žmonių. Kalbėjo žy- 
mus kalbėtojai visų tautų 
kalbomis. Buvo daug moterų 
net*su mažais kūdikiais ant jg 
rankų. g

Lietuviai ištraukė į proce- įg 
siją iš socijalistų svetainės. j!S 
Buvo per 300 žmonių. Pas- g; 
kui būrys vis augo. Sako, 
kad ant Common susirinko » 
apie 1000 lietuvių. Kalbėjo 77 
F. Bagočius.

Atsibuvo taip pat prakal- Kį 
bos Tremont Temple, kur & 
pasižymėjo savo ugnine 
kalba R. Lawrence. Taipgi 
kalbėjo vice-prezidentas ka- 
rų unijos. g

Upas pas visus buvo labai Ž5 
pakilęs. Vakaras buvo gra- 
žus.

Majoras Fitzgerald prašo 
miesto tarybos, kad duotų 
daugiaus pinigų antpolicma- 
nų ir fajermonų užlaikymo. 
Jisai nori pakelt jiems algas 
ant $100 į metus.

Už laisnes miesto valdžia 
surinko pereitais metais 
$1.350.656. Iki šiam laikui 
išduota 989 leidimai pardavi
nėti svaiginančius gėrimus. 
Sulyginus su pereitais me
tais, miestas daugiau uždir
bo ant $189.000. Tuo tarpu 
nuo visokių kitų laisnių su
rinkta $1.275.

Nekuriuose hoteliuose bus 
užginta pardavinėti mote
rims svaiginančius gėrimus!

Ateinančioj nedėlioj, 5 gegužės, atsi
bus mėnesinis susirinkimas draugystės 
D. L. K. Vytauto po nurn. 339 Broad
way. Prasidės 2 vai. po pietų. Visi są
nariai turi atsilankyti.

Šokiai ir Teatras!
Rengia pašelpinė draugystė “Vieny

bė”. Atsibus 10 gegužės (May), 1912, 
svetainėje Roddy Hall. 58 Market st., 
Brighton, Mass. Prasidės 7 vai. vakare 
ir trauksis iki 2 vai. nakties. Užkvie- 
čia visus atsilankyti KOMITETAS.

Ant pardavimo.
Parsiduoda puikus naujas forničius, 

labai tinkamas dėl kų tik apsivedusių. 
Ruimai geri, yra gesas, 9 dol randos ant 
mėnesio. At**ikit pažiūrėt nedalioms 
iki 12 vai. dieną ir vakarais nuo (> vai. 
Randasi po šiuo adresu:

John Palionis,
47—3rd st. room 4, So. Boston, Mass.

Teatras ir Šokiai
Rengia South Bostono Lietuvių 

Labdarystės Draugija.

Atsibus Panedėlyj

6 Gegužes
Svetainėj

May 1912

DAHLGREN HALL
Kamp. E ir Silver Sts., So.Boston.

Prasidės 7:30 vai. vakare.

Broliai ir sesutes! Jūs jau daug ma
tėt visokių perstatymų, bet tokio įspū
dingo, kaip “ŽMONES” ir tokio juokin
go, kaip “TARNAS ĮPAINIOJO”, jūs 
dar niekad nematėt. Taigi nepraleiskit 
progos, nes pavasary visiems yra sveika 
juoktis. Pelnas skiriamas pastatymui 
salės. Po teatro bus šokiai.

Kviečia Komitetas.

Jieškotojams.
Šiuomi atkreipiame atydą gerbiamųjų 

“Laisvės” skaitytojų, kad pajieškoji- 
mus giminių ir draugų talpinam ant me
tų 1 sykj dovanai. Už bizniukus pajieš- 
kojimus imam po 50c. už 1 vieną sykj ir 
1 dol. už 4 sykius. Neskaitrtojams pa- 
jieškojimus dykai netalpinAm.

Administracija.

KOKI TURITE KRAUJA
9 nevalus ttii

ESATE nuvargę ryto metą, kaip ir vakare;
ESATE apsunkę ir miegnisti;
ESATE pilni išbėrimų.

Bandėte šio ir to, bet niekas jums 
negelbėjo; bet

J. P. TUIINILA
Užlaikom didelę

Krautuvę
Deimantų, Laikrodžių WaltfVam ir 
Elgin, ir Šliiiblniųo Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatėm j namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovų DRAPANŲ:Vy- 
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

822 Washington Street 
BosnroiN, imas«.

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

F. S. Šimanskis.

TIKRA DEGTINE
Jeigu jus kada reikalausite

TIKROS RUGINĖS arba BOURBON DEGTINĖS
Tai ateikite pas mus, nes mus DliCKriINB yra išsistovėjus medy j ir 
užpečetyta Jungtinių Valstijų sandėliuose, taipgi užpečėtyta bonkose po 
priežiūra Jungtinių Valstijų valdžios vientik dėl inųs.

T aipgi pristatome veseilioms ir per laiškų užsisakantiems už prieina
mų kainų.

BURKE, GALLAGHER & CO.
396 ATLANTIC AVE., N,iAwV*RPES BOSTON, MASS.

Parduodame gorėtais ui visai žemus kalnus.

(SEVERAS BLOOD PURI El ER)

pagelbės.

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų-—Lenkiškų Vaistų

Prašalina iš kraujo nevalumus. Naikina išbėrimus ir spuogučius.
Padeda žaizdoms, puliavimoms ir kitoms odos ligoms gydyti.
Padaro kraują sveiką ir gyvą. Kaina$1.00

SEVEROS NERVOTONAS
(SEVERA’S NERVOTON)

Sustiprinamas vaistas Ir gyduole nervų sistemai

Ramina sujudusius nervus.
Maldo susierzinimą, nemiegą ir neramą.
Prašalina dvasios apsunkinimą ir abelną nervy susilpnėjimą.

Kaina $1.00

SEVEROS GYVASTIES BALSAMAS
(SEVERA’S BALSAM OF LIFE)

Prašalina visokius pilvo, kepenų ir žarnų sugedimus.

Sustiprina virškinamuosius organus. 
Paragina sustingusias kepenis veikti. 
Gelbėja prigimčiai maistą perdirbti

Kaina 75c

Parduodama visur aptiekose. Visada reikalaukite tikrai Severos vaistų, kitokių neimkite. Del dakta
riškų patarimų rašykite į

B jeRi1PII0
r » /*<•,1

E '

^Ą\ J ECZ Nj/ą

Perkant žiūrėk, kad butų ta markė, 
o gauni teisingai.

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

25c., 50c.

25c. 
50c. 

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

Visiems žinomas lietuvis, 
aptiekorius K. Šidlauskas šio
mis dienomis nupirko di
džiausią ir gražiausią So. Bos
tone aptieką, kuri randasi po 
numeriu 226 Broadway, kam
pas C st. Taigi lietuviams 
patogiausia su receptais 
kreiptis pas jį.

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. stamponi žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtų knygelę.

LIETUVIŠKAI-LENKIŠKAI-RUSIŠKAS

DAKTARAS

Atsilankykite nors sykį, o 
norėsite ateit visada, nes tik 
mūšy krautuvėje galit gauti 
teisingų daiktų vertės pinigų. 
Tamoszaitis ir Yurgeliunas 

233 Broadway, So. Boston.

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

Mokykis barbenant.
Reikalaujam gerų jaunų vyrų, kuris 

turi ukvatų mokytis barberiauti. Galit 
atvažiuot ypatiskai pakalbėt apie išly
gas arba užklaust per laiškų, įdedant už 
2c. štampų del atsakymo. Ruimų dėl 
gulėjimo duosim dykai. Naudokit.es pro-

224 Broadway, So. Boston, Mass.

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.
Šią savaitę bus lošiama

‘The Prince Chap’
Publika bus dideliai užganėdinta šiuo 

labai įspūdingu perstatymu.
Ateinančią nedėlią bus lošiama

“S LVLN D A V W ”
Sėdynės geros ir nebrangios.

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

PARSIDUODA
Parsiduoda labai geroj vietoj puiki 

keptuve (bakery) už prieinamą kainą. 
Padaro biznio už $200 ant savaites. A t- 
sišaukite šiuo adresu:

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

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

DAKTARAS
B. U. BERNARO

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- 
ronuokite 160 Soutn Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass, >

261 W. Broadway, So. Boston, Mass.BOSTONBEERCO.
Išdirbama skania tįsis

v
| ALUS, PORTERIS ir

LAGERIS.

Bravoras randasi anl

į 2nd and D Sis
I S0. BOSTON,
| MASS.
% J

"NoWork-NoPaV’ 
lhe Workingman's 
Problem

Jis tik įsenino šaltį ir paskui 
turėjo gulėti per savaites

DR. RICHTER’IO
Pain-Expelleris 
prašalįs pavojingus susirgimus 
jeigu vartosi su laiku pagal nu
rodymų, ant dėžutes; 25c. ir 50c. 
už bonkip Žiūrėk ant Inkaro 
ir vardo ant dėžutės.
F.AD.D. RICHTER & CO., 21B Pearl St, New York.

Rlchter’lo Congo Pillės yra geros nuo 
viduriu sukietėjimo. 25o. Ir 50c. B

hm

Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek- j 
mingai gydau ir at- ‘ 
lieku operacijas. Te- 
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant 
kampo po mano ofisu, 
tropais augštyn iš nurn. 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.

bet lipk vienais

7
DR. M. ZISELMAN

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

SVEIKI, GERI IR PIGUS

GĖRIMAI.
Rengiant vestuves, krikštynas, 

varduves ar šiaip kokius pakilius, vi
sada kreipkitės prie mūsų, o męs ju
mis aprūpinsiu! pigiausiais ir geriau
siais gėrimais. Mūsų sankrova yra 
sena ir visiems žinoma. Pasiims gau
site tikros rusiškos degtinės ir šim
tus kitokių gėrimų.kaip tai tnalinow • 
ka, wisz.niowka ir k’tok:ų. ia dirba 
visiems žinomas ir tcisiny.as lietut is 
Stanislovas Matchis. Norėdami su 
sirašyl.i, galite rašyt lietuviškai. Nu<> 
South station tik 2 miliutas ima eiti 
iki musų sųkrovai.

Revere Distilling Co.
579 to 589 Atlantic Ave.

| BOS ! ON, - » MASS.

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

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

ir Kruvinosios
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo -
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - - .
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo 
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų
'Geležinis Sudrūtintoįas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Paliauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėinų Drabužiuose - 
Rožės Balsamas ...
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai 
Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas -
Nervų Ramintojas - 
Egzema arba Odos Uždegimas

pas Vaikus . - - :
Groblevskio Pleister is 

(Kaštavolo) -
Pamada Plaukams _- 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduoles nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesne) - !
Akinės Dulkeles -
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

ir Niežų -
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduoles nuo Paslaptingos Ligos

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip- 
?i privalo užlaikyti visada musų puikias 
rietuviškas 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. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, ąes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COP. ĖLM Ac MAIN STS.. PLYMOUTH. PA.

25c
25c

75c.

$3.50 
50c.

25c.
50c.
25c.
15c.

$1.25
50c.
10c.
35c.

25c.
25c.
50c.
35c.

$2.00
$1.00

$1.25

25c.
25c.
25c.
50c.

25c. 
$1.00 

25c.

$2.00
$2.00

$50

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint ar iš Lietuvos at vež
ti ar Amerikoniški. Gyduolių galite 
gauti, kokias tik pasaulyj vartoja, 
taipgi visados randasi lietuvis aptie- 
korius P. A. J ATULAV1ČIUS.

S» vbiliikiiH
18 Broadway, So. Boston, Alass.

Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs prisiusime gyduoles per expresu.
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Užsirašykit ‘Lietuvių Žurnalų’
Išeina kartą į menesį 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 ypatybė — 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.

PUIKIAUSI DRABUŽIAI
Gražiausi Siutai, Skrybėlės, Marškiniai,Naktai

Taipgi męs pasiuvame siutus ant užsakymo. Tame 
mūsų speci jai iškurnąs.

Pas mus dirba jums gerai žinomas lietuvis JUOZAS LFKAVICH.

Kurie norite pigiai nusipirkti gerus ir drūtus siutus, ateikite pas:

ARTRUR STEMBURG
76 Washington St., cr Boston, Mass

Męs neturime brenčių.

DIDŽIAUSIA BOSTON!

SANKROVA OLSELISi
Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.

Jei nori sveik v gėrynių 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 piisiysim orderius per expresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.
21-23 Cross St., Boston, Mass.

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisves” 

siuntinėjimo adresų, malonėkite neat
būtinai prisiųsti savo senų adresų, t. y.

ir naujų, t. y. tų, kuriuo norite, kad bu 
tų Jums laikraštis dabar siunčiamas.

Administracija.

HARRISON GATVES

DISPENSARE
Jun 20 metų nuo įsteigimo.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarimai DVKA1!
šiokiomis dienomis atidaryta nuo 9 iki 8 
vai. vakare, šventadieniais nuo 10 ryte 

iki 4 po piet.
Gydome visokias ligas Vyrų, Mo
terų ir Vaikų ir taisome DANTIS.

Ateidamas atsinešk šį apgarsinimų.

GERIAUSIA VIETA
Pirkti Pečius, Lovas, Kėdės, Karpetas 

ir visokius namams forničius.

Ištaisome namus puikiausiais rakandais 
už $(>(1.0(1. Kas norite pigiai nusipirkti 
gerus forničius, tai atsilankykite pas

338 \V. Broadway, So. Boston, Mass, 
tarpe E and I > sts.

50,000
Vysai dykai

pasigėrė 
davė sau

na, iš t n sto
vy ra i ligoti — 

namo vielai

IE sa\a sveikata — vyrai, katrie* negabė pri darbu ir katrie ne gale ’ 
——"B nauduoti pylnai liiiksiniijiia gamtos — VYSI TIE VYRAI TUR PA- 

MMMMiMliiNMmiriamS REIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga | 
pasaikis kaip vyrai naikina sava sveikata, kaip jie užsikrėta ligoms ir kaip jie gal pylnai ^u- 

granžinti sava sveikata, stipruma ir energiškuma i trumpa laika ir su mažais kaštais. Jeigu nori 
būti vyras tarp vvru, ta knyga pasaikis kaip gali ta pasekti. Knvga ta pasaka kokiu budu tokies ligas, kaip: 

REUMATIZMAS. NEGRUOMULAVIMAS VYDURIU, 
Abeluas prastoimas spėkų, Užnuodijihias kraujo, arba Brantai. Triperis, Lytiškas iiusilpneitnas, Žudymas ffy^as- 

tinios sekios, Naktinei nubiegymai sekios, Nutrotimas vyriškumą, Sunykimas lytiška organa, Užsiveriimas 
šlapinamoje kanalo, Organiškas ligas, Pasekme paleistuvinga gyvenimą, Pilvą, Kepenų ir Inkštu ligas 

gale būti greitai ir ant visados išgyditas slapta arba sava namie.
Tūkstančiais vyrams palika sugranžinta TOBULA SVEIKATA, STIPRUMAS IR SPĖKAS su 
.pagolba tuos STEBUKLINGOS, DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga ta yra kratuvė žinios ir 

talpina tam tykrus dalykus, katrus kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apsive- A 
dis ar novedis, sergantis ar sveikas turč žinoti. Nctrotikiek sava sunkiei uždyrbtu piningu 
ant paiku ir be vertės gydulu pakol ne perskaitistic tuos knyg'as. Knyga ta sučedis Jiunis | 

no viena doleri ir pasakis kokiu budu galetė 
Išpildik atsakimais, iškirpk ir siusk šen- 
dena ta dykini kuponą o męs prisiusma 
jiuins vieną iš tu brangiu knygų VYSAI 
DYKAI IR UZ PACTA UZMOKIESMA. 

Daug nerūpestingu gyditoju prispira 
gydimą ir gydulus siunta budu C. O.

D. tas yra su apdėtu mokiesniti 
ir dara ta bo ypatingai pa- 

reikalavima sergančia. 
Męs tą niekados no daromą. 

Reikalaudami tą knygą nuo musft 
Jius nebusite niekados pa

reiga. Siusk sava

stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU.

n KUPONAS DYKAI GAUTOS KNYGOS. ■
Dr. JOS. LISTER & CO., L 605, 208 N. Fifth Ave., Chicago, III. ■ 
GOTONlAS esu ulinU-rcsuotas insii pasiulinlmui dykai siun- ® 

stos knygos ir norėčiau, jog jius iUiustument man vieną ■ 
iŠ tuo knygų. S

Vardas ir pavarde

adreaa Adresas

Stejtas r

■hmmhiimm

Naudokit.es



