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AMERIKOJ
Socija^stų partijos kon

vencija.
12 geg. d. Indianapolyj at

sivėrė socijalistų partijos 
konvencija. Prieš vienuoliką 
mėty tame pačiame mieste 
atsibuvo pirmasai Socialist 
Party suvažiavimas. Tuomet 
prie partijos prisidėjo vos ke
li tūkstančiai žmonių. Dabar 
skaičius narių išaugo iki 350. 
000! Socijalistų partija turi 
1300 savo' urėdninkų, kurie 
buvo išrinkti ant partijinio 
tikieto.

Kandidatai socijalistų par
tijos ant prezidento ir vice 
prezidento bus nominuoti 
petnyčioj.

Policijos viršininkas už
draudė daryti apvaikščioji- 
mus su raudona vėliava.

Sykiu su konvencija atsi
buvo moterų delegačių kon
ferencija.
Vienas terminas preziden

tavimo. 
i

Washington, 14 geg.--.Ju
ridiškoj i senato komisija pa
sisakė prijaučianti billiui se
natoriaus Work’o, kuriuomi 
norima įkurti vienakartį pre
zidento terminą. Betgi tuo
met prezidentas bus renka
mas šešiems metams. Antru 
kartu jau to paties žmogaus 
negalima bus išrinkti.

Komisija tik ant tiek per
maino billių senatoriaus Wor
k’o, jog sutikdama su šešių 
metų terminu, leidžia rinkti 
vice prezidentą antru kartu.

Betgi, kad tasai billius 
praeitų, reikalinga sutikimo 
trijų ketvirtadalių valstijų.

Mainierių konvencija.
14 geg. prasidėjo Wilkes 

Barre mainierių delegatų 
konvencija. Suvažiavo 400 
atstovų. Galutinai dalykai 
svarstyti bus užbaigta 17 ge
gužės dieną. Kaip išsirodo, 
tai unija nebus pilnai pripa
žinta. Kontraktai irgi, ro
dosi, bus daromi keturiems 
metams. Taip pat bus pa
kelta mokestis ant 10%.

United Mine Workers vi
ce prezidentas yra tikras, 
kad bus prieita prie šiokio 
tokio sutarimo. Betgi di
džiuma kalnakasių, ypač len
kų ir lietuvių, yra labai prie
šinga tiems nusileidimams ir 
labai neužganėdinta iš savo 
vadovų.
Boikotuoja amerikoniškas 

mašinas.
Washington-. Amerikosge

nera Ii škasis konsulas Snod
grass duoda žinią iš Maskvos, 
kad ten platinasi boikotas 
amerikoniškų žemės dirbimo 
mašinų. Jisai praneša, kad 
kaimiečiams rekomenduoja 
valdžia nepirkti amerikoniš
kų mašinų.

Nedavė susirinkti.
Wakefield, Mass., 14 geg. 

—Vakar turėjo atsibūti pro
testo mitingas, kurį sušaukė 
Ind. W. W. Mitingo tikslas 
—protestuoti prieš Ettoro ir 
Giovanitti bylą.

Buvo nusamdyta svetainė, 
bet paskutinėj minutoj nelei
do s u s i ri n k t i. Tuomet kokie 
300 žmonių susirinko priva- 
tiskame name. Policijaareš-

g g

tavo šeimininką, o unijos or
ganizatorius nuvedė prie ka
ro ir liepė jiems gražumu ap
leisti miestą.

Padėjimas mainose.
Teperskaito skaitytojai ko

respondenciją iš Scran tono, 
kuri telpa šiame ‘ "Laisvės” 
N-ry. Padėjimas beveik vi
sur vienodas. Policija ir kon- 
stabulieriai saugoja, kaip sa
vo akį, kapitalo gėrybes: 
Shenandoah, Indiana Ridge, 
Kobidoro, Scranton ir kitur. 
Šerifas Murphy iš pavieto 
Schuylkill išleido atsiliepimą 
į kalnakasius, kad būtų ra
mus, nes kitaip bus vaišina
mi kulkomis.

Žmonės gi neturi jau nei 
duonos, nei kantrybės!

Protestai prieš Rooto billių
Chicagoje, New Yorke ir 

daugybėje kitų mažų ir di
desnių miestų atsibuvo mi
tingai protesto prieš senato
riaus Rooto billių.

Taip pat subruzdo ir lietu
viai Reiktų, kad protestai 
būtų išnešami kiekvienos 
kuopos, kiekvienos draugijos 
susirinkime.

Atėmė popieras.
Federališkas teisėjas C. 

Hanford atėmė pilietiškas 
popieras Leonardui Olssonui 
iš Tacoma. Priežastis atėmi
mo tokia, kad Olsson prisi
pažino, jog esąs socijalistas 
ir norįs permainų Su v. Val
stijų konstitucijoje.

Jeigu tasai nutarimas bū
tų patvirtintas, tuomet vi
siems socijalistams gręstų 
didelis pavojus. Ir ko tik jie 
neprasimano.

Po piet ne pietus.
Sekretorius Nagel pranešė 

senatui, kad komisija, kuri 
tirinėjo priežastis Lawrence’o 
streiko, jau užbaigė savo 
darbą. Už dviejų savaičių 
bus išduotas smulkus rapor
tas.

Greitai betgi tie ponai dir
ba.
Juozas Šmidt areštuotas.

Lowell, 14 geg.- Buvo su
sirėmimas streikierių su po
licija. Susirėmimas kilo iš 
tos priežasties, kad ties Me
ri ma c Manufaktūros komp. 
stovėjo pikietai. Laike susi
rėmimo areštuotas Juozas 
Šmidt lietuvių ir lenkų or
ganizatorius. Žmonės pro
testavo prieš jo suėmimą ir 
norėjo jį gelbėti.

Tuomet policija suareštavo 
dar 11 žmonių!

Tai mat ta amerikinė “lai
sve!”

Apvogė ekspresą.
Hattiesburg, Miss.—15 geg.
Du apsiginklavę plėšikai 

užpuolė ant ekspreso netoli 
Hattiesburg. Sudinamitavo 
geležinę šėpą ir pavogė apie 
$150.000. Šerifas ir kiti ūkė- 
sai j ieško plėšikų.
Motina mirė, vaikas gimė.

New York, 15 geg.—Re- 
beka Lifšic mirė nuo apo
pleksijos. Už penkių minu
čių po jos mirties daktaras 
padare jai operaciją ir gimė 
visiškai sveikas kūdikis.

Tai pirma tokia pasekmin
ga operacija.

UZSIENYJ
Konfiskuota bažnyčios 

turtai.
Lisbona, 14 d. geg.—Iš 

priežasties atskiri mo bažny
čios nuo valstijos konfiskuo
ta klioštorių turtai, taip-pat 
ir dideli turtai bažnytinių 
kongregacijų. Konfiskacija 
atnešė valstijai naudos ant 
$5,000,000.

Kriaučių streikas.
Londonas, 14 geg.—Angli

joj nepasibaigia didžiausi 
streikai. Jau kelios nedėlios, 
kaip eina kriaučių streikas. 
Prie streikierių prisidėjo 
30,000 merginų. Firmos ne
gali išpildyti užsakymų ir 
todėl strdtkas atneša milijo
nus nuostolių.

Vokiečių kaizeris.
Vilius II nusipirko savo 

kolionijose Afrikoje dvi far- 
mas, kuriose jisai mano au
ginti tąją avių veislę, kurios 
vilnos esą labai branginamos.

Ką tik tasai karalius ne
prasimano!

Kritiečiai.
Į Athenus, Graikijos sosti

nę, pribuvo Krito salos dele
gatai. Kritiečiai jau seniai 
nori susivienyti su Graikija, 
bet jiems kliudo didžiosios 
valstijos, kurios globoja Kri- 
tą.

Oro armija.
Susivienyjimas Vokietijos 

lakūnų įdavė imperijos kanc
leriui pranešimą, kad esą bū
tinai reikalinga skirti kas 
metai iš valstijos iždo bent 
7 milijonus kariškų orlaivių 
padauginimui.

Du Leipcigo laikraščiai su
rinko orlaiviams 95,000 mar
kių.

Panaši agitacija eina Ita
lijoj ir Francūzijoj.

Lietus.
Kairo, Egyptas, 14 geg.— 

Čia siaučia nepaprastai dide
li lietus. Spėjama, kad tie 
lietus labai užkenks bovelnai. 
Jau dabar daug nuostolių 
padaryta.

Susimušė garlaiviai.
Londonas, 14 geg.—Ties 

Folkestonu smarkiai susimu
šė kariškas laivas “London” 
su tavoriniu laivu ‘"Don Be
nito”. Kariškas laivas liko
si čielas, o tavorinį spėta iš
gelbėti.

Malecka nuteista.
The New York Gali paduo

da žinią, kad Malecka, Ang
lijos pilietė, nuteista ne vien 
4 metams kalėjimo, bet dar 
ir amžinau ištrėmiman Sibi
ran. Laukiama, kad Angli
jos laikraščiai pradės gvil
deni tą klausimą ir rūpinties 
jos paliuosavimu. Rusija sa
ko, kad Malecka esanti ru
siška pavaldonė, nes josios 
tėvas buvęs irgi rusų paval
diniu ir niekuomet nuo to ne
atsisakė.

Paryžiaus banditai.
Paryžius, 15 geg.—Pary

žiaus policija pagaliaus pra
deda nuveikti plėšikus. Du 
stambiu plėšiku Garnierą ir 
Vallet susekė, sekdami vieną 
jų draugę. Juodu pagaliaus 
pasislėpė Nogent Sur Marne.

Policija apstojo namą ir pra
sidėjo šaudymas, kuris tęsė
si šešias valandas.

Mirė Danijos karalius.
Mirė Danijos karalius Prič- 

kus VIII. Mirė jisai ne na
mie, bet Vokietijos mieste 
Hamburge. Jisai turėdavo 
paprotį kožną vakarą pasi
vaikščioti. 15 gegužės vaka
re taip -pat išėjo ant gatvės 
netoli uosto, kur vaikščioja 
labai mažai publikos.

Laike pasivaikščiojimo kri
to negyvas ant gatvės. Už
mušė ji širdies apopleksija. 
Policija, atradusi jo kūną, 
nei nežinojo, kad tai kara
lius, nes jisai važinėjo po 
svetima pavarde ir turėjęs 
grafo Kronbergo popieras. 
Taip pat jį nepažino ir ligon- 
butyje ir būtų jau vežę į nu
mirėlių namus, bet spėjo at
bėgti žmona ir tuomet tik 
paaiškėjo, kad tai danų ka
ralius.

Dabar Danijos karalium 
bus Krįstijonas X.
Neduos moterims teisių.

Rymas, 15 geg.—Italijos 
deputatai atmetė billių, kurį 
buvo įnešę socijalistai, kad 
moterims būtų duotos lygios 
balsavimo tiesos, Prieš bil
lių balsavo 213-atstovai, o už 
billių tik 17 socijalistų.

Raudonasis kryžius.
Washingtone eina tarptau- 

tiška konferencija Raudono
jo Kryžiaus atstovų. Daly
vauja visų kraštų atstovai. 
Amerikos atstovas Joshua R. 
Clark įnešė, kad Raudonasis 
Kryžius gelbėtų ne vien ka
reivius, bet ir revoliucijonie- 
rius. Tam priešinosi genero
las Jermolov, Rusijos delega
tas. Jisai sakė, kad to ne
reikia nei svarstyti, nes re- 
voliucijonieriai esą didžiausi 
kriminalistai. Ištirti tam da
lykui bus išrinkta komisija.

Chinijoj.
Pekin, 14 geg.—Juanas 

pranešė patarėjų tarybai,kad 
bus įvestos didelės permai
nos visose valdymo šakose. 
Bus įvestas prisaikintųjų 
teismas. Kariumenė ir lai
vynas bus reorganizuoti. Bū
siąs įvestas visuotinas ap
švietimas. Taip pat bus įkur
tas nacijonališkas Chinijos 
bankas.

Tarybos * apie paskolą su 
šešiomis valstijomis jau užsi
baigė. Pradžioje spalio mė
nesio valdžia gaus 50 milijo
nų dolerių.

Nepaprasti karščiai.
Paryžiuje dabar viešpa

tauja nepaprasta kaitra. 
Termometras rodė nuo 80 iki 
90 gradusų. Lietaus nebuvo 
per 8 savaites ir visur vieš
patauja baisi sausuma.
Ispanijos Įeigos ir išeigos.

Valdžia įnešė parlamentan 
surašą įeigų ir išlaidų 1913 
metams. Jeigu bus $233.000. 
000. Išlaidų gi bus $230.000. 
000.

Didelė vėtra.
Budapešt, 15 geg.—Neku

rtose Vengrijos dalyse buvo 
baisios viesulus. Vienam dis- 
trikte visiškai nušluota trįs 
kaimai. Iš 350 stubų 330 
visiškai sunaikinta. Griuvė
siuose rasta 4 kūnai. Taip- 
pat daug žmonių sužeista.
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RUSIJOJ
Sumišimai Peterburge.
29 balandžio d. Peterburge 

buvo labai daug demonstra
cijų. Tai moksleiviai ir dar
bininkai protestavo prieš dar
bininkų skerdynes Lenos 
aukso kasyklose.

Demonstracijos buvo daro
mos ant didžiausios Peter
burgo gatvės — Nevos pro
spekto. Ties Kazaniaus ka
tedra susirinko keli šimtai 
žmonių. Tuoj pribuvo poli
cija ir liepė išsiskirstyti. Bet 
demonstrantai, nusiėmę ke
pures, užtraukė “amžiną at
silsį”. Čia jau areštuota keli 
darbininkai.

Antroj valandoj prasidėjo 
demonstracija ties gatve Ka- 
ravannaja. Čia buvo beveik 
vien moksleiviai. Juos išvai
kė raiti žandarai. Trečioj 
valandoj vėl atsibuvo didelė 
demonstracija ant gatvės 
Žukovskio. Areštuota keli 
studentai, kurie mėtė pro
klamacijas.

Pavakare buvo demonstra
cija ties cirku Modern. Dai
nuota revoliucijoniškos dai
nos. Ties skveru Ružeinyj 
areštuota į pusantro šimto 
žmonių.

Išviso tą dieną buvo areš
tuota apie trįs šimtai žmo
nių. Iš jų keli šimtai nu
bausta kalėjimu.

Panašios demonstracijos 
atsibuvo Rygoje.

Streikai.
Po visą Rusiją eina strei

kai. Streikuoja vieną dieną, 
išreikšdami savo protestą dėl 
tos baisios žudynės. 29 ba
landžio Peterburge streikavo 
148 dirbtuvės, kuriose dirba 
apie 60,000 darbininkų. Vi
sur beveik atsibuvo mitingai 
ir kalbos ir taip pat dainuo
ta “amžiną atilsį”. Išėję ant 
gatvių, darbininkai mėgino 
daryti demonstracijas, bet 
raitoji policija juos išvaiky
davo. Tosios fabrikos, kurios 
nesuspėjo sustreikuoti 29 ba
landžio, streikavo vėliau. Ne
atsiliko nei vienos fabrikos 
darbininkai. Panašios žinios 
ateina iš visų Rusijos miestų.

Matomai, Rusijos žmonės 
pradeda atgyti.
Uždarė studentų valgyklų.

1 dieną gegužės Peterbur
ge likosi uždaryta studentų 
valgykla. Tenais gaudavo 
pigius pietus daugelis netur
tingų studentų.

Iš priežasties sumišimų 
tarp studentijos, policija ir 
žandarai padarė valgykloje 
kratą. Nieko uždrausto ir 
įtariamo nerado. Betgi ant 
rytojaus atsibastė vyresnysis 
policistas ir pranešė, kad,pa
liepiant miesto viršininkui, 
valgykla esanti uždaryta. 
Liepė tą dieną nepirkt jokios 
provizijos.

Priežastis tokia: policija 
nugirdus, būk valgykloj kelis 
sykius pardavinėjo alaus. 
Taip-pat kas tai pranešęs, 
kad prieš keletą dienų tenais 
buvusios išbarstytos prokla
macijos.

Kalbos apie amnistiją.
Laikraščiuose vis dažniau 

rašoma, kad 1913 metais po

litiškiems prasikaltėliams bus 
duota amnestija (kalčių do
vanojimas). Tai mat tokiu 
būdu norima paminėti caro 
šeimynos 300 metų sukaktu
ves. Mat 1913 metais suei
na 300 metų, kaip šio caro 
giminė sėdi ant rusų sosto.

Kalinių maištas.
Lietuvių Braste (Gardino 

gub.) bal. 27 d. kaliniai ka
lėjime užpuolė ant kareivių 
ir atėmė iš jų ginklus. Be- 
sišaudant, užmušta 7 kaliniai 
ir sužeista 1 kalinis ir 3 ka
reiviai.

Užgriuvusi bažnyčia.
Sodžiuj Zielona, * Plocko 

gub. (Lenkijoj) pora savai
čių atgal žmonės naktį buvo 
išbudinti baisiu triukšmu. 
Išbėgę iš namų, pamatė bai
sų reginį. Tik-ką pastatyta 
mūro bažnyčia užgriuvo. Pir
miausia griuvo bokštas, pas
kui gi ir bažnyčios sienos. 
Bažnyčia buvo statoma per 
4 metus ir kaštavo 40 tūk
stančių rublių. Tie pinigai 
buvo surinkti, žinoma, iš 
žmonių. Toji nelaimė atsiti
ko todėl, kad bažnyčios sta
tymas buvo labai blogai pri
žiūrimas. Viskas buvo paves
ta kunigui Buravskiui, tas 
gi ne pats prižiūrėjo, o pave
dė prižiūrėjimą kitam žmo
gui, kuris apie statymą nie
ko nenumanė. Bet ir tas 
nieko bažnyčios stotymo ne
žiūrėjo, o viską buvo savo 
žmonai pavedęs.

Ministerių tarpe.
Peterburge kalba, kad ne

trukus atsistatydins karo 
ministeris Suchomlinovas. 
Atsistatydinti ministerį ver
ste verčia tai, jog pasirodę, 
kad vienas jo artimiausias 
aficieris buvęs svetimos val
stybės šnipas.

Vieton Suchomlinovo pa
skirtas būsiąs, sako, Kijevo 
karo apygardos viršininkas 
generolas Ivanovas.

Nusižudė rašytojas.
Balandžio 26 d. Peterbur

ge nusižudė žinomas rusų 
dramų rašytojas Kosoroto- 
vas. Jis pasikorė. Nusižu
dėlis paliko raštelį, kad pasi
koręs nebegalėdamas išsigy
dyti nuo džiovos. Iš Koso- 
rotovo scenos veikalų d i džiau
si pasisekimą turėjęs veika
las “Vesennij po tok” (Pava
sario upelis).

Perdidelės baudos.
Rygoj einantis latvių dien

raštis “Jaunas Laiks” liovė
si ėjęs, nebegalėdamas ište
sėti mokėti pabaudų. Per 
dvejus metus savo gyvavimo 
“Jaunas Laiks” išmokėjo 
administratyviniu keliu pa
baudos pinigų 14,000 rub.

Progresistų tarybos.
Balandžio 28 d. Peterbur

ge buvo pirmas didelis ne- 
partijinių Peterburgo progre
sistų susirinkimas. Susirin
kime dalyvavo daugelis žy
mių pažangiųjų Valstybės 
Tarybos ir Dūmos atstovų. 
Tarėsi del sutaisymo nors 
trumpos nepartijinių progre
sistų rinkimų programos.
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II Metai

LIETUVOJ
“Naujoji sriovė.”

Tokiuo antgalviu pasirodė 
Vilniuj naujas laikraštis. Ta
sai laikraštis eisiąs kas mė
nuo. Kas jį leidžia, dar ne
žinoma, betgi, remianties 
“Vilties” pranešimu, galima 
spėti, kad tai bus kuniginių 
organas. Jam užvis daugiau
sia rūpės religijos reikalai. 
Mat, anot to laikraščio leidė
jų, užsieniuos esą labai susi
rūpinę religijos dalykais ir, 
kad lietuviai neatsiliktų, tie 
geradariai sumanė leisti 
“Naująją sriovę”.

Kaip gaila, kad Lietuvoj 
vis dar tebemano, kad be 
krapilos išganymo nėra.

Kun. Tumas kalba!
Kun. Tumas kad rėžia, tai 

rėžia savo “Viltyje” apie sa
ve ir savo draugų politiką. 
Reikia tik stebėties iš to ne
paprasto sąmoningumo, kurį 
parodo tasai kunigas. Pasa
koja, tarytum pupų puodą 
būtų pabėręs.

Jisai siūlo lietuvių visuo
menei neiti su kairiaisiais, 
bet prisišlieti prie bespalvių 
progresistų, kurie nei vienoje 
Dūmoje niekuo nepasižymė
jo. Tie progresistai užvis 
labiaus mėgsta svetimą pa
stogę, nes savo principų ne
turi. Aišku, kad tokia par
tija p. Tumui daugiausia pa
tiktų. Kaip tik tuo keliu ėjo 
Dūmos lenkai dvarininkai, 
betgi jie nieko nepešė iš val
džios ir įgijo negražią repu
taciją pas save, namie.

Vilniaus naujienos.
Naujas gubernatorius.— 

Vilniaus gubernatorium esąs 
paskirtas kauniškis guberna
torius Veriovkinas, žinomas 
Olšausko užtarėjas.

Blaivininkų dr-ja.—-Blai
vininkų įsteigiamasis susirin
kimas atsibuvo “Rūtoje”. 
Susirinko apie 70 žmonių. 
Rodosi, tai būsiąs vilniškis 
skyrius tosios “Blaivybės” 
draugijos, kuri veikia po visą 
Lietuvą.

Vilijos fabrikas.—Jau dir
bama geležiniai plūgai, akė
čios. Sekasi gerai.

Atsisako būti kandidatu.— 
Buvo pasklidusi žinia, kad 
Vilniaus pirmeiviai statą į V 
Dūmos.atstovus garsų advo
katą Vrublevskį, betgi dabar 
praneša, kad jisai atsisako 
būti kandidatu.

Nuskendo laivas.
Jurbarkas, Raseinių apskr. 

balandžio 5 dieną garlaivis 
“Kęstutis”, plaukdamas į 
Kauną, vidurnaktį užvažiavo 
ant Prūsų laivo, kuriuo vežė 
superfosfatą. Žmonių ne
prigėrė niekas, bet laivas su 
vežamu turtu nuskendo. 
Nuostolių, sako, apie 15.000 
rub.

Skaitytojams.
Meldžiame visų tų “Lais

vės” skaitytojų, kurių 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.



ATSIBUSKIME! Svarbus dalykai Atstovai.
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MARY-MADELEN.

SENMERGE
Vertė P. Posmyla.

Trečia savaitė jau eina nuo 
to laiko, kaip Suv. Valstijų 
senatas pripažino sumanymą 
apie ateivius, kuriame kalba
ma tarp kitko, jog kiekvie
nas ateivis galės būt sugrą
žintas i savo šalį, jei jis, Ame
rikoj gyvendamas, prisidės 
kuo-nors prie prašalinimo sa
vo šalies valdžios, jei ta šalis 
rasis draugiškuose santikiuo- 
se su Suv. Valst. Tokį prie
dą pridėjo prie ateivystės bil- 
liaus New Yorko senatorius 
Root, kuris yra vienu iš at- 
galeiviškiausių ir begėdžiau- 
sių senatorių. Senatas pasi
rodė kas esąs, jei jis pripaži
no tokį barbarišką sumany
mą įstatymu. Net despotiš
kos šalįs dar neturi tokio 
įstatymo.

Jeigu paklausite, ko žmo
nės važiuoją į šią šalį, ap
leisdami savo tėvynę, kuri 
yra kiekvienam žmogui bran
gi, tai pasirodys, jog čia bis- 
kį geresnis gyvenimas yra, 
daugiau laisvės. Nei vienas 
ateivis gal nėra dėkingas sa
vo šalies valdžiai, kuri pri
vertė jį kitur išvažiuot. Juk 
į Ameriką tik ir važiuoja iš 
žiauriausių šalių žmonės. Ir 
kaip tie ateiviai gali susilai
kyt nuo prisidėjimo prie pra
šalinimo savo šalies netiku
sios valdžios? Kiekvienas do
ras ir jautrus ateivis darbuo
jasi, kad prašalint savo ša
lies netikusią valdžią. Reiš
kia, kad senatas nutarė atsi
kratyt nuo doresnių, jautres
nių ir protingesnių žmonių, 
sduodant juos žvėriškoms 
/aidžioms. Tokiu būdu vi- 
^ems ateiviams gręsia pavo
jus.

Ponas Root tyčia aiškina, 
oūk minėtas įstatymas įvyk- 
lintų tvarką. Mexikoj, nes 
sustabdytų Mexikos ateivius,* 
gyvenančius Texas valstijoj, 
remt sukilėlius. Bet męs ži
nokime tai, jog ne vien tik 
Mexikos ateivius įstatymas 
palies, o ir mus,lietuvius. At
sidarys proga kapitalistams 
ir jų tarnams apkaltinti bent 
vieną gabesnį ir mulkiu būt 
nenorintį ir išsiųst jį į žiau
rios valdžios šalį. Tuomet 
kur jau kur, o ne Amerikoj, 
bus prieglauda kiltesniems 
protams ir didesnei energijai.

Manoma 14 gegužės dieną 
pradėt svarstyt minėtą su
manymą kongrese. Jei ir tas 
pripažintų sumanymą apie 
ateivystę taip-pat, kaip se
natas, tuomet sudiev šios ša
lies laisve! Yra viltis, kad 
kongresas atmes tokį barba
rišką sumanymą.

Bet ar męs privalome jau 
nusigąsti, jei Suv. Valstijų 
kapitalistiškos įstaigos uždė
tų ant mūsų savo leteną? Ar 
męs neatrasime kitokios išei
gos? Man rodos, taip. Ir ta 
išeiga bus dar naudingesnė 
mums ir pavojingesnė šios 
šalies ponams. Jei mums už
draus darbuotis savo šalies 
labui, męs tas pajiegas su
vartosime čia, kad prašalint 
šios šalies tokius Root’us ir 
kitus ponus, kurie draudžia 
mums būt teisingais savo ša
liai.

Ateiviai, nenusigąskime! 
Skubinkimės tapt šios šalies 
ūkėsais, kad negalėtų mus 
atgal grąžint į savo šalį, ,nes 
nėra tiesos ūkėsus grąžint. 
Ir, likę ūkėsais, balsuokite 
kiekvienas už socijalistu par
tiją, kuri yra pasiryžus pa- 
liuosuot žmoniją iš politiškų 
ir ekonomiškų pančių. Bu- 
.kime gatavi pradėt atvirą ir 
aštrią kovą su mūsų priešais. 
Jei galėjome iki šiol snausti, 
tai oent dabar kapitalistai 
verčia mus atsibusti. Gata- 
vokite savo pajiegas dėl ko
vos su šios šalies valdžia, ku
ri nori pastoti rubežių ir ne
prileist mus veikt savo šalies 
labui. Męs turėsime sugriau
ti tą rubežių, jei bus reika
las. M. Volungevičius.

Socijalistu konvencijai pri
sieis išrišti daug svarbiu klau
simu. Pirmiausia—kaip žiū
rėti į unijas. Unijų reikalai 
juo toliau, juo didesniems 
darbininku sluoksniams pra
deda rūpėti. Visi supranta, 
kad Amerikos Darbo Fede
racija ne visuomet ėjo teisin
gu keliu. Visi supranta, kad 
tos federacijos vadovams ne 
taip jau rūpi darbininku rei
kalai. Šiaisiais metais ypač 
pagarsėjo Industrial Workers 
of the World. Ji pasekmin
gai vedė visą eilę streiku ir 
įgijo didelį darbininku užsi- 
tikėjimą, ypač tarp pačiu 
vargingiausiu sluoksniu. Pir
moji iš tu uniju tai vanduo, 
antroji -ugnis. Socijalistams 
reikia išrišti—kaip į tą klau
simą žiūrėti, su kuria unija 
eiti išvien.

Ind. Workers of the World 
vadovai stačiai nori sugriau
ti Amerikos Darbo Federaci
ją. Jie stačiai pasitiki į ste
buklus ir mano, kad viena 
diena galima būtu paversti 
visus “federiečius” socijalis- 
tais. Bet vieno dalyko nie
kados nereikia užmiršti. Fe
deracija —tai milijoninė or
ganizacija, kuri nors pova- 
liai, nors išlėto, žengia soci
jalizmo linkui. Griauti tą 
spėką negalima. Kalnaka
siu suvažiavimas ypač paro
dė, kad federacijoj bręsta 
socijalizmo idėja. Reikia rū- 
pinties, kad toji idėja sma
giau pletotųsi. Tuo tarpu 
griovimas galėtu pagaminti 
didžiausią suirutę.

Unijos visose šalyse tik iš
lėto žengė prie socijalizmo. 
Ligišiol visi prikišdavo An
glijos unijoms, kad jos esan
čios poniškos, ne darbininkiš
kos. O žiūrėkite, kaip tos 
unijos sublizgėjo vienybe per
nai ir šiemet. Milijoninės 
Anglijos unijos negalėjo ris
čia žengti, nes milijonus sun
ku išjudinti. Bet kuomet jie 
patįs išsijudina - tuomet ta 
minia yra nenuveikiama.

Socijalistiškai partijai rei
kia geruoju sugyventi su uni
jomis. Jai nereikia kišties 
į uniju reikalus. Unijos turi 
būti neprigulmingos. Tasai 
draugiškumas ir sutarimas 
su laiku atneš gerus vaisius. 
Jisai atnešė tuos vaisius Vo
kietijoj ir Austrijoj ir prade
da nešti Anglijoj. Ateis lai
kas ir Amerikai. Svarbu tik, 
kad kiekvienas socijalistas, 
įstodamas unijon, platintu 
ten savo mokslą.

Antras svarbus dalykas, 
kurį palies konvencijos dele
gatai —tai immigracijos klau
simas. Daugelis socijalistu, 
ypač iš vakariniu valstijų, 
priešinasi japonu ir chinu 
ateivystei. Jie sako, kad ta 
ateivystė gabena bedarbę, 
griauja organizacijas, numu
ša algas. Jie sako, kad ja
ponai ir chinai visiškai nelin
kę prie organizacijos. Ligi
šiol aiškios pažiūros į tą opu 
klausimą nebuvo. Be abe
jonės, dėl tos priežasties kils 
ginčai. Vistik norėtųsi tikė
ti, kad sacijalistu didžiuma 
nestos už prievartą ir išimti
nus įstatymus. Geltonoji ra
sa parodė, kad ji irgi moka 
kovoti. Japonijoj auga dar
bininku judėjimas, chinai tu
ri jau republiką.

Trečias labai svarbus klau
simas—tai įgijimas balsavi
mo teisiu moterims. Viso 
pasaulio moterįs smarkiai 
pradėjo judėti. Organizuoti 
darbininkai turi ištiesti mo
terims pagelbos ranką. Li- 
gišiol partija nedaug aty- 
džios atkreipdavo į moteris, 
dabar ji turi daugiaus jomis 
pasirūpinti.

Žmonės išrenka kongreso- 
ponus ir nusiramina. Retas 
kuris pasirūpina išgirsti, ką 
jie ten daro. Tuo tarpu, tie 
vyrai nesnaudžia. Teisin
giau pasakius, besnausdami 
dirba. Visi ratai gerai patep
ti, mechanizmas išmėgintas 
ir taip tęsiasi ne tik metus, 
bet ištisus dešimtmečius.

Renka visokias komisijas, 
kurios neva nori nučiupti 
trustus bevagiant. Bet trus- 
tai, kaip smakai šu devyniom 
galvom. Jų skrynios aukso 
pilnos, o prieš žmonių akis 
neva daromas tardymas, bet 
toksai, kad vilkai visuomet 
būtu sotus.

Mūsų laisvoje šalyje yra 
ekspresu kompanijos. Tu 
kompanijų —13. Kapitalas, 
kurį jos yra sudėję,43 milijo
nai. Bet ant popieros rašo
ma 204 milijonai. Tai pada
ryta tyčia — nes kasmetai 
gaunama $15 milijonu pelno, 
o dėl 43 milijonu, tai būtu 
perdaug. Tosios kompanijos 
žeria pinigus į savo kišenių 
jau 40 metu. Bigu aprokuo- 
ti, kiek męs joms išmokėjo
me per tą laiką.

Gerieji kongreso tėvai tu
rėjo svarstyti paprastą daly
ką. Buvo įnešta billius, kad 
siuntinius virš 4 svaru būtu 
valia siusti per pačtą. Ligi
šiol tuos siuntinius veždavo 
ekspresais.

Per kelis metus pačta būtu 
gavus visas savo išlaidas, o 
paskui kasmetai nuo tu siun
tiniu būtu likę dideli pinigai. 
Tuos pinigus būtu buvę gali
ma suvartoti žmonių reika
lams. Bet nuo to būtu nu
kentėjusios ekspresu kompa
nijos.

Ligišiol ekspresu kompani
jos mažiausia paisė į siunti
nius. Imdavo gerus pinigus, 
bet pristatydavo ne laiku, 
tankiai pražudydavo, tankiai 
net sunaikydavo.

Kongreso komisija, svar
stydama apie tą billiu, pasi
ėmė $25.000 ir, žinoma, nie
ko nepadarė.

Bet užtai toji kongreso ko
misija, kuri svarstė senato
riaus Rooto billiu, nevilko su 
billium visus metus ir tuoj jį 
pripažino. Mat, pirmas bil
lius buvo žmonėms naudin
gas, o antras žmonėms kenk
smingas. Kongresas gi kaip 
tik atbulai pasielgė.

O juk tuos vyrus vis žmo
nės renka. Žiūrėkime dau
giaus į ju darbus ir rinkime 
daugiaus savo V. Bergerių!

KAPITALISTIŠKA
LAIKRAŠTIJA.

Rašant šį straipsnį dar ne
pasibaigė kova, kuri kilo Chi- 
cagoje. Sustreikavo dalis 
spaustuvių darbininku. Ka
pitalistiški Chicagos laikraš
čiai pavirto į skebu laikraš
čius.

Tiktai du darbininkiški, 
unijiniai laikraščiai šiandien 
skaitomi visu doru žmonių! 
Skobu laikraščiai, nors su di
džiausia prievarta platinami, 
pasisekimo neturi. Buvo at
sitikimu, kad net policmonai 
pirko “Daily Socialist” ir pa
sipiktino paperkamais Hear- 
sto šunlapiais.

Šitas streikas toks jau, 
kaip ir visi streikai. Valdžia 
eina su kapitalistais.

Bet reikia neužmiršti, kad 
šiuo kartu streikuojama ne 
kokioj nors geležies dirbtu
vėj! Čia vedamas streikas 
prieš tuos farizejiškus ap
šviestomis, kurie platina ne
va šviesą, o po teisybei tai 
dūšia ir kūnu atsidavę kapi
talistiškai valdžiai. Jau se- 

mai buvo žinoma, kad buržu
aziniai laikraščiai tarnauja 
buržuaziniams lupikams. Ar 
Tafto sėbrai laikraščius lei
džia, ar jie fabrikas užlaiko— 
tai vis viena ta pati gauja.

Buržuaziniai laikraščiai 
nuodija žmonių sielą, o bur
žuaziniuose fabrikuose kan
kinamas žmogaus kūnas. 
Vieni pristato mus prie maši
nų ir liepia iki kruvinam pra
kaitui dirbti, kiti, tai yra tie 
buržuaziniai laikraščiai, lyg 
kad piktosios raganos šnib
žda: taip buvo ir bus, taip 
bus per amžius!

Bet dabartinis Chicagos 
streikas parodė, kad ponas 
H ears tas nei kiek negeresnis 
už Lawrence’o Wood’ą. Ir 
vieni ir kiti šaukiasi skebu 
pagelbos ir vieni ir kiti nau
dojasi policija.

Žmonės turi gerai įsidėti į 
galvą, kad kapitalistai, kaip 
voratinkliu, aprezgė žmoniją. 
Vieni tiesioginiai žmones iš
naudoja, kiti juos buožėmis 
muša, treti teisia, ketvirti iš 
sakyklų keikia, penkti per 
kongresą kvailina. O virš 
viso to kapitalistiška laikraš
tija. Ji laimina 
ji aklina žmones, 
juos šiukšlėmis, 
pavirto į fabriką, 
ninkai turi stoti su jais į at
virą kovą. Bostonietis.

tą razbajų, 
ji maitina 
Ji taip-pat 
kur darbi-

Buvo viena iš tu stebuklingu liepos 
mėnesio naktų, kuomet oras svaigina, ta
rytum vynas, nuo kurio banguoja 
kraujas, smarkiau plaka širdis, kuomet 
jautiesi be priežasties begalo laimingu ir 
tuomi pat laiku norisi verkti...

Ji bailiai uždarė langą ir apčiupom 
priėjo prie pečiaus. Čia, šone pečiaus, bu
vo keturkampė skylė, per kurią matėsi vi- 
šas kambarys. Senmergė pritūpė ant ko
jų ir pradėjo atydžiai tėmyti į mieganti 
kareivį, kurio veidu šliaužė mėnulio švie
sa. Tamsiaplaukė galva buvo nuslinkus 
nuo pagalvės; juodi ūsai nežymiai judėjo 
ant pusiau atvertos burnos, o tvirtas sma
kras buvo atsikišęs, kaip numirėlio... Vie
nok, apšviestas mėnulio spinduliu tasai 
veidas neišrodė jau taip negražus...

Ir kankinantis skausmas suspaudė 
senmergės širdį. Veltus gyvenimas jau 
išmestos už jo vartų, visu nekenčiamos— 
čia, tamsoj, nusivylusiai žiūrinčios per 
plyšį, trokštančios—ir pati sau nedrįso

Ir ji karčiai-karčiai apsiverkė, kaip 
dar niekuomet nebuvo verkus. Ir ritosi 
per jos senus skruostus ašaros, nedžiūs- 
tančios, lyginai vanduo fontane.* Ir to
kios jos karštos buvo, kad, kaip ugnis, de
gino akis, bet jau ant blakstienų jos aušo 
ir ritosi ant krūtinės tokiomis šaltomis, 
kad senmergė visa drebėjo.

Užtriūbijus pirmutinį žadinimą, ji 
greitai pašoko, nusiprausė ir skubinosi iš
virti kavos svečiui, kuris vis taip- pat ra
miai miegojo. Ir kuomet ji virė kavą, jos 
skruostais slinko nuoširdus, malonus nusi-x 
šypsojimas, nuo kurio ir veidas darėsi ma
lonesniu, patraukiančiu.

Paskui ji ėjo kelti kareivį su tokiu 
gailesčiu, tarytum ėjo kelti nuilsusį vaiką, ’ 
kuriam jau laikas mokyklon. Kareivis 
piktai pašoko nuo patalo, bet, pamatęs 
garuojančią kavą, tuoj suminkštėjo.

Ji padėjo jam prisisegti kardą, nu
šluostė šautuvą, įbruko ant kelionės jau
tienos gabalėlį—ir lig mirties išsigando, 
kuomet tas įteikė jai didelį sidabrinį pi
nigą.

.—O ant galo, dar geriaus,—pamisli- 
jo ji, skubiai slėpdama pinigą.

Užtai, kuomet kareiviai išsitiesė ant 
rinkos ir ruošėsi į kelionę, pas ją nakvo
jęs svečias dar kartą pažvelgė į langą ir 
mandagiai linktelėjo galva jai, stovinčiai 
tarp kvietkų ir liūdnai besišypsančiai.

Ir ilgai dar ji žiūrėjo į atsitolinantį 
kareivių pulką... Ir tik tuomet, kuomet 
jau nutilo tolumoj muzika, išlėto nusivil
ko ji savo raudoną šlebę ir krito dar į ne- 
atvėsusį kareivio patalą...

ZIGMANTAS ALEKSA

LAISVOJI SAKYKLA

Draugas Zygmantas Alek
sa jau nuo keliu metu žino
mas Amerikos lietuviu dar
bininku visuomenei savo 
straipsniais ir platesniais raš
tais. Savo raštuose daugiau
sia populiarizuoja gamtos 
mokslus, taip pat gvildena 
socijalizmo klausimą ir užsi
ima Lietuvos senove.

1909 metu vasarą likosi su
imtas ir su trylika kitu drau
gu buvo teisiamas 1911 m. 
rudeny. Kaltino prigulėjime 
prie Lietuvos Socijaldemo- 
kratų Partijos. Kitus jo 
draugus nuteisė amžinan iš- 
trėmiman Sibiran. Z. Alek
są, kaipo vadovą, nuteisė 
daug aštriau. Jį nuteisė ke
turiems metams katorgos, 
kurią atbuvęs, turės vykti 
Sibiran.

Pirm to dar Z. Aleksa bu
vo sėdėjęs 1904 metais Var- 
šavoje, tarp kitko žinomoje 
“citadelėje”.

Drg. Z. Aleksa ant foto
grafijos nutrauktas savo 
“kazionuose” miliniuose dra
bužiuose.

Kiekvienas susipratęs dar
bininkas teneužmiršta nieka
dos mūsų draugu, nelaisvėje 
kankinamu!

NEVISUOMET.
(Iš “Aušrinės”).

Nevisuomet aš liūdžiu, 
Nevisuomet aš verkiu.
Aš kaikartais taip juokiuos, 
Kaip vaikelis vystykluos! 
Nevisuomet man baisų, 
Nevisuomet aš drebu.
Man kaikartais taip linksmu, 
Kad nei baimės, nei skaus

mų.
V. J. Ąžuolas.
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(Pabaiga).
Mokytoja jau seniai stovėjo prie lan

go tarpe kvietkų ir, godžįai kvėpuodama 
šiltą orą, laukė sugrįžtant savo svečio. 
Nuo tokio sujudinančio laukimo visas jos 
kraujas virė, lyg kad ji būtu buvus jaunu
tėje mergina ir laukus savo numylėtinio.

Vienok laukti prisiėjo gana ilgai. Ka
reivis nesiskubino. Jau ir visai šutome, 
o jo vis dar nebuvo....

Bet štai jai užsinorėjo pamatyti savo 
veidą. Uždegė žvakę ir priėjo prie veid
rodžio. Išsyk ji net nusigando, pažvelgus 
į save, bet palengvėlia nusiramino. Tie
sa, ji nebuvo graži, bet ir neprasčiausia. 
Taip, jeigu prisižiūrėti, priprasti, tai ir 
ne tokia jau ji negraži. Jos gražios, ži
bančios akįs... ir dantis dar visi sveiki,— 
o ar daugelis gi tuomi gali pasigirti?... 
Jos kaiminkos, padėkim, jau seniai dan
tis sudėti nauji, taip-pat jau daugelio ki
tų, dar daug jaunesnių, irgi dantįs ištru- 
pėję. Suprantama, nedaug joje gražumo, 
bet visgi ji, taip sakant, su apetitu- -ypa
tingai, jeigu tik truputį būtų riebesne, 
raudonesnė ir gražiau pasirėdžius...

Pasiduodama tokiam netikėtai atnlū- 
dusiam jausmui, ji pribėgo prie stalo, ant 
kurio buvo rožių bukietas, atneštas vienos 
iš jos mokinių, ištraukė iš ten pačią rau- 
doniausią rožę ir prisegė ją ant krūtinės. 
Paskui pakėlė keletą nukritusių lapelių ir 
patrynė jais savo lūpas: ji pasidarė dar 
jaunesnė. *

Jeigu tik būtų ne tokia nukankinta 
veido išvaizda! Ir figūra... Be abejonės, 
daug gražiau būti laiba, bet tik ne tokia 
plokščia... Tokių vyrai visai nebrangina. 
O ypatingai kareiviai... Ji bailiai atsižvel
gė į duris, pasiklausė—ar negirdėti ko li
pant laiptais... Paskui pagriebė abrusą 
ir užsikišo jį sau už korsetoi

Bet tuoj lyg susigėdo ir pradėjo pati 
sau išmetinėti... Kas gi čia dabar per su- 
mislas? Kokis kvailas koketavimas? Ne
jaugi ji dabar mano, kad jaunas, gražus 
kareivis... Bet čia jau pati savęs pasi
gailėjo ir dovanojo sau, kaip nusikaltusiai 
jaunai mergaitei. Juk, suprantama, ji 
nemislijo nieko blogo. Jai tik taip norė
josi biskutį—ir visai menką biskutį!— pa
sidaboti savo svečiui, nors vieno akiemirk- 
snio laike sukelti jame meilės geismą — 
bent geismo šešėlį, apie kurį už valandė
lės užmirš... Kad tik nors pajausti, kad 
ji jam patinka... Jai užtektų ir to, ir tai 
būtų jos gyvenime didelis atsitikimas.

Galųgale, pasigirdo laiptais žing
sniai—sunkus, labai garsus, nuo kurių jos 
širdis taip pradėjo smarkiai plakti, lyg 
kad spurdėtų rankose sugautas paukšte
lis. Ji norėjo prieiti ir atidaryti duris, 
bet neturėjo jiegų pasijudinti.

Kareivis sunkiai įžengė į kambarį, 
atjuosęs, numetė į kampą kardą. Tiktai 
šautuvą atsargiai pastatė šalę savęs.

—Paslėpkite!—paliepė šiurkščiai jis.
Ji bailiai paėmė į rankas šaltą, sunkų 

šautuvą ir, nustebusi, pakėlė jį. Norėjo 
dar pratarti į kareivį, išklausinėti jo, įsi
žiūrėti gerai, bet jis tuoj pradėjo taip bai
siai žiovauti...

—Oho-ho-ho!—niurnėjo jis.—Ot ir 
suvisai šuniškas gyvenimas!-- O kur ma
no lova? •

—Štai... čia,—atsakė ji, visa drebė
dama.—Rodos, čia viskas randasi. Pa
žiūrėkite, ar netrūksta ko.

—Na jau... Kartą yra lova... 
rodis yra pas tamstą?

—Laikrodis? Kam?
—Kam, kad man reikia pusėje ket

virtos ryte keltis. Aš pats nepabusiu. Jau 
aš tai žinau.

—O, tai aš tamstą prikelsiu. Aš ir 
be to... aš abelnai prastai miegu...

—Na, tai gerai. Tai prikelki te. Oho 
ho-ho... šuniškas gyvenimas... Labanakt!

—Labanakt.
Kaip tik ji išėjo, jisai tuoj užgesino 

žvakę. Už poros minutų ji jau girdėjo jo 
lygų, gilų kvėpavimą. Jis jau miegojo. 
Tai buvo dėl jos nauja, taip svaiginančiai 
nepaprasta...

Ji puolė ant savo šiaudinio šieniko, 
mėgino užmigti—bet negalėjo. Jos širdį 
tarytum geležinė ranka sukabinusi spau
dė, skruostai ir akįs degė, o čia dar tas 
tolyginis kvėpavimas... Taip suvisai iš 
proto galima išeiti...

Ji tyliai atsikėlė ir atidarė mažutėlį 
virtuvės langelį, išeinantį į sodną, kad at
gaivinti save ir atvėdinti veidą nakties 
vėsumu. Bet šiltas vėjalis, maloniai glo
stantis jos skruostus, buvo lygus žmogaus 
kvėpavimui. Mėnulis iš augštai aiškiai 
švietė; medžiai sodne tarytum šypsojosi, 
prisimindami karštą saulės glamonėjimą.

Laikraščiai eina blogyn.
Mūsų laikraštija ant tiek sugedo pa

staruoju laiku, kad, perskaičius visus laik
raščius, apima žmogų tokis nesmagumas, 
jog būni gatavas atsisakyti daugiau juos 
skaityti. Nenoriu užgauti redaktorius ir 
leidėjus mūsų laikraščių. Bet norėčiau ir 
jiems pasakyti teisybės žodį. Pažvelgtam 
visuomenės akimis į mūsų laikraštiją. Vi
si, neišskyrus nei vieno, sugedę. Dėlko? 
Dėlto, kad veda bereikalingas polemikas 
ir kritikas vieni prieš kitus. Kožno laik
raščio redaktoriai ir leidėjai nori, kad kiti 
visi būtų jų nuomonės... Tas niekados ne
gali būti ir nebus. Kožnas žmogus turi 
savo atskirias nuomones. Čia ne laikraš
čių darbas pavergt kito nuomonę. . Tegul 
mano kožnas sau, kaip smegeninė išneša. 
Ateis laikas, kad didžiuma susipras be tų 
užsipuldinėjimų. Jūs pp. redaktoriai, ma
not, kad sveika kritika reikalinga. Be 
abejonės,taip turėtų būti. Bet taip nėra. 
Pradedat išpradžių sveikai, o nueinat į 
purvynus. Jūs manysit,kad “aš nekaltas, 
tai Sirvydas kaltas”. Sirvydas sakys, S. 
Michelsonas kaltas. Olšauskas sakys “Ke
leivis” kaltas. “Kol.” sakys, “Vien. Lie
tuvninkų” ir “Lietuva”. Visi, neišskyrus 
nei vieno.

Man rodos, reikėtų liautis tokių šlyk
ščių kritiku... Būtų daug maloniau redak
toriams ir leidėjams, taipgi ir skaityto
jams, kad nebūtų to bereikalingo mišinio 
ir tuščių žodžių. Vieni ant kitų šaukia,, 
kad laikraštis leidžiamas tik. platinimui 
bedievystes; kiti—kad tik žmonių tamsi
ni mui; treti-kad tik palaiky t patriotizmą; 
ketvirti- kad tik dėl biznio ir tt. Tas vis
kas aišku, kad taip visi ir daro, bile tik 
kitiems užkenkti, o savo biznį praplatinti. 
Biznis mūsų gyvenime lošia svarbiausią 
rolę. Mūsų leidėjai tą gana gerai supran
ta. Nusamdo gudrius redaktorius, prisa
ko jiems redaguoti laikraštį pagal savo 
nuomones, arba paveda jiems ant valios. 
Bet neužmiršta pasakyti, kad stengtųsi' ir 
mokėtų pataikauti minioms ir užganėdin
tų jų norus. Tamsūnų minios taip greit 
negali jšnykti ir turi būti visokių laikraš
čių. Čia nebūtų reikalo plūstis, tai ne 
laikraščių darbas, o tik senų davatkų. 
Laikraščių užduotis yra šviesti tamsius, 
ale nekurstyti vienus prieš kitus....

Vikrus Vaikinas.
Nuo Red. PanaŠiŲ nuomonių* prisilaiko ne vie

nas tik p. Vikrus Vaikinas. Tegul ir jie pasako, ką mano. 
Mūsų nuomone, visos čia pasakytos mintjs yra klaidingos. 
Ant raštelio bus atsakymas.

O laik-
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Kaip pasirinkt sau porą
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Sužeistas vienas
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NAUJOS KNYGOS.
PENKTAS PRISAKYMAS. Drama 

vienoje veikmėje. Parašė Br. Vargšas. 
Išleido Liet. Socijalisty Sąjunga. Kai
na 10c., 1912 sr

OTEC KONSTANTIN (kun. Olšau
skas). Parašė O. Birmantaite. Kaina 
5c. Išleido Lietuviu Socijalisty Sąjun
ga, 1912 m.

Paveikslėlis parodo muterų*demonstračiją New Yorke. Jvs reikalauja lygių su 
rais balsavimo teisių. Moterų teisių priešininkai su panieka žiūri į tą demonstraciją

M

„lioštoriaus Slapty- 
“Revoliucijos atbal- 

“Mokslas Rankažinys- 
Lekcijos apie atskirimo 
is’Lir “Vadovas kėliau-

—Ko tu taip susirūpinus, 
bobute?

—Kvaili tie visi redakto
riai ir gana!

—Aš tavęs klausi u, kodėl tu 
taip susirūpinusi, o ji man 
“kvaili tie redaktoriai”. Tur
būt, būsi neišmiegojusi.

—Išmiegoti esu išmiegoju- ‘ 
si, bet šiąnakt, veikiausia, 
negalėsiu užmigti. Aš tau 
prisipažinsiu, tik, susimilda
mas, neišplepėk; aš buvau . 
parašius kelias koresponden
cijas. Pasiunčiau jas į kelis- 
net laikraščius. Korespon- ’ 
dencijose aš smarkiai paba
riau visus mūsų miesto ko
respondentus, kam nuolat 
melus rašo. Aš rašiau, die- ' 
deli, gryną teisybę ant tų 
melagių korespondentų, bet 
tik kvaili redaktoriai netal
pina.

—Turbūt, niekų primalei, 
tai ir netalpina. Pati vis sa
kai, kad laikraščiai pešasi, o 
dabar pati norėjai užvesti 
peštynes. Štai ir nieko ne- 
pešei.

—Tu, diede, vis jų pusę 
palaikai. O tie redaktoriai 
tikri begėdžiai. Žiūrėk, vie
ni kitus išsipravardžiavo žy
dais, juodašimčiais, keikū
nais. Mat, jiems valia peš
ti es. Bet man, nabagėlei, 
nevalia prasižioti. Matai, aš 
rašiau dėl to vakaro. Visi 
laikraščiai jį išgyrė. O aš 
norėjau nupeikti. Ai’ tai aš 
nemokėjau už tikietą. Visi 
turi tiesą laisvai kalbėti! Ši
taip sugėdino kunigėlius, iš
juokė mūsų tautą ir tautos 
vadovus o paskui dar pasi
garsino, užsidėjo sau ant gal- 
,vų garbės vainiką. Na, o aš 
norėjau juos nuvainikuoti.

—Matai, bobute, mažu at
siras 50 ar 100 žmoniŲ, ku
riems tas vakaras patiko, o 
kitam šimtui tas vakaras tik 
nervus ir pilvą pagadino. 
Dabar, jeigu visi imsis už 
plunksnos ir kožnas sau žo
džio reikalaus, tai neužteks 
ir kelių numerių.

—Bet kad mano teisybe, 
ar tu nesupranti?

—Taigi visas tas šimtas 
žmonių turi tokią jau teisy
bę. Pagaliaus, ne visi vie
nodu mastu mastuoja lošimą. 
Vienas sakys, Agota gerai 
lošė, o kitas tvirtins, kad jo
sios lošimas buvo bjauriau
sias. Ar tai tu misi i, kad 
dėlto reikia užvesti peštynes!

—Bet kas čia po paralių, 
kad man burną nori užkimšt!

—Niekas tau burnos neno
ri užkimšt. Bet ir redakci
jas reikia paguodot. Matai, 
jos veda visus žmones, o čia 
atlenda koks neišmanėlis ir 
pradeda šaukti, rėkauti. Ji
sai tuomi parodo, kad visiš
kai negerbia redakcijų. Kri
tikuoti reikia,bet tik tuomet, 
kuomet ginama savo nuomo
nes ir išrodoma blogos pusės 
priešininkų mokslo. Tuomet 
žmogus skaito vienos ir kitos 
pusės raštus ir supranta, ka
me teisybė. O tu norėtum, 
kad susipešus su Andackienc, 
tuoj galėtum rašyti kores
pondenciją. Tokioms kores
pondencijoms tik gurbe vieta.

—Matai, kaip tu juos už
stoji, tuos peštukus. Dabar 
aš tik sau gėdą pasidariau. 
Tuoj sužinos visi, kad as ko
respondenciją rašiau, ir pra
dės juoktis. Ot, sakys, raš
tininkė atsirado. O tai vis 
per tave. Įkalei tu man į 
galvą, kad laikraščiai esąs 
šventas daiktas, tai aš ir pa- 
tikėjau. .

Klausimas: Tankiai
laikraščiai rašo apie Rusijos 
kairiuosius ir dešiniuosius. 
Malonėkite paaiškinti, koksai 
tarp jų skirtumas.

Atsakymas: Trumpai 
kalbant—kairieji tai valdžios 
priešai. Kairieji visados sė
di po kairei (Dūmoje, zem
stvose, miesto valdybose). 
Prie kairiųjų reikia priskai- 
tyti pirmiausia socijalistus. 
Juos tankiai vadiną dar 
kraštutiniais kairiaisiais. 
Po socijalistų eina darbiečiai, 
rusų valstiečių partija. Taip 
-pat prie kairiųjų priskaito- 
ma ir tie pirmeiviai, kurie 
eina prieš valdžią ir reikalau
ja konstitucijos. Tai taip va
dinamoji “žmonių liuosybės 
partija”, betgi -toji partija 
kovoja tik už politišką lais
vę (konstituciją), bet už so
či jalizmą ji nestoja.

Dešinieji—tai visų pirma 
juodašimčiai, atgaleiviškos 
rusų ponijos ir popų atstovai. 
Dešinieji perdėm palaiko val
džią ir priešingi konstituci
jai. Jie dalinasi į įvairias 
partijas: kraštutiniai dešinie
ji, paskui tautininkai ir ga
lop spalininkai, kurie neva 
nori šiokios tokios konstitu
cijos, bet po teisybei palaiko 
visas valdžios šunybes. Prie 
dešiniųjų reikėtų priskaityti 
ir lenkų ponijos atstovus. 
Bet jie truputį kitoniško 
plauko, kiek švaresnio.

Lietuvoje kairieji—tai so- 
cijaldemokratai ir demokra
tai. o dešinieji—tai Olšausko 
ir Tumo partija. Ji vadina
si krikščioniškai demokratiš-

Tveriant šeimynišką gyve
nimą, pasirinkimas poros tu
ri didelę svarbą. Tik vieno
dų pažiūrų, vienodo suaugi
mo ir vienodo prigimimo žmo
nės gali jausties laimingais 
poroj. Jiems tada yra len
gviau atlikt sunkias šeimi
ninkų užduotis.

Pirmiausia reikia pažymė
ti, kad apsivedimas nesuau
gusiuose metuose yra lygiai 
pavojingas merginoms ir vai
kinams. Parodyta, kad mo
ters organizmas nesuauga net 
iki 18 arba 20 metų. O ženg
ti į
gali drąsiai tik ta mer
gina, 
tvirta ir pilnai suaugusi. Tai
gi vaikinams patartina nesi
ženyt su merginomis, kurios 
neturi pilnai 18 metų am
žiaus.

Mergina gi turi atkreipti 
didžiausią atydą ant vaikino 
sveikatos. Tai brangiausias 
vyro turtas. Nuo vyro svei
katos priklauso ne tik žmo
nos, bet ir visos šeimynos 
laimė. Prie liguisto vyro pa
ti pražudo visą savo moteriš
kumą. Tankiai atsitinka, 
kad vyras po apsivedimo nu
stoja sveikatos, ir tada pati 
jau negali rūgot ant negero 
pasirinkimo, ant nedalios, 
bet kantriai turi pernešt vi
sokius nemalonumus ir būt 
savo vyrui ištikima.

Liguistam vyrui visiškai 
neapsimoka vesti, nes apsi
vedimas neatneš jam laimės. 
Pati jo neapkęs, iškils 
tikimai ir šeimyna 
griūti.

• Visada yra geistina, 
apsivedant, mergina
bent truputį jaunesnė už sa
vo vaikiną. Tas reikalinga 
todėl, kad merginos papras
tai greičiau už vyrus suauga. 
Vienok visada būna nemalo
nu, jeigu vyras yra senesnis 
už savo pačią dešimčia, arba 
daugiau metų. Senberniai 
paprastai jaunų merginų už
ganėdini negali.

LAISVE <
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J emu būty vie ta 
mie, prie pečiaus 
no tiesu reikalaut.

Būna kartais ir tokių atsi
tikimų, kad šešių dešimtų 
metų senis apsiveda su 18 m. 
mergina. Šitokių porų apsi- 
vedimas turėtų būti drau
džiamas įstatymais, nes jie 
apsiveda ne su mieriu tverti 
šeimynišką gyvenimą, bet su 
kitokiais blogais mieriais. 
Taigi jaunų merginų pirma 
užduotim turėtų būti 'saltn~’ 
tis nuo personų, nors tankiai 
ir gana turtingų kavalierių. 
Taip-pat ir jauni vaikinai tu
rėtų vaktuotis nuo apsivedi- 
mo su senmergėmis, arba pa
senusiomis našlėmis. Kartais 
senas vyras dar šiaip taip 
nubovina savo jauną pačią, 
bet sena pati negali nei sva
joti apie užganėdinimą savo 
jauno vyro. Todėl senmer
gėms patartina yra visiškai 
nesiženyt. Abelnai, nelygių 
metų poros tankiausiai nepa
sidžiaugia šeimynišku gyve
nimu.

Taigi prieš apsivedimą bū
tinai yra reikalinga sulygini 
vieno ir kito būdą ir pažiūras 
ir nuspręst, ar galės sutiki
me gyvent, nes tas yra svar
biausia. Ona Adomaitiene.

Chicagos chronika.
4 d. gegužės Dramatiškas 

Ratelis prie L. S. S. suvienytų 
Chicagos kuopų parengė šei
mynišką vakarėlį. Susirinko 
ratelio nariai ir šiaip jau sim
patizuojanti rateliui. Tarp 
svečiu buvo ir buvęs “Lietu
vos” redaktorius A. Lalis, K. 
Gugis, J. Ilgaudas, Valys ir 
kiti. Programas buvo įvai
rus: kalbos, dainos, deklama
cijos ir 1.1.

Iš pačių aktorių -veikėjų iš
sireiškimo buvo galima patė- 
myti didį prisirišimą tame 
darbe. Nes tai yra pagirti
nas darbas, kad aukauja sa
vo brangų laiką ir spėkas 
auklėjimui grynai darbinin
kiškos lietuvių scenos dailės! 
Per pereitą sezoną ratelis su
lošė 10 veikalų, keturis origi
nališkus, šešis geresnius ver
timus iš svetimų kalbų. 
Ateinantį rudens sezoną pir
miausia bus statomas scenoj 
garsaus rusų rašytojo Maxi
mo Gorkio veikalas “Ant 
dugno”.

Taip-pat yra čion naujai 
susitvėrusi “Dramos draugi
ja”, kaip tūli mena, tai esan
ti tautiečių įkurta tuo tikslu, 
kad užkenkus rateliui. Bet
gi rateliečiai nesibaido tos 
konkurencijos. Vienas iš jų 
stačiai pasakė: “męs tik to 
ir laukiam, kad kas su mu
mis pradėtų konkuruoti sce- 

’noršnfyj^7^es^bkiu‘ būdu‘ 
ir mus pačius privers atkreip
ti dar didesnę domą į sceną”.

Taip tai Chicagos lietuviai 
darbininkai veikia scenos dir
voje!

Ir kitų miestų lietuviai 
darbininkai turėtų neapleisti 
sceniškos dirvos.

Julijus Minkštutis.
Laikraštininkų streikas.

Chicago, 111. Suvirš savai
tė, kaip sustreikavo visų 
dienraščių presmanai, dėlto, 
kad kapitalistai leidėjai atsi
sakė atnaujinti unijos sutar
tį. Jiems pritarė ir kitų uni
jų darbininkai: laikraščių 
pardavėjų, išvežiotoju ir ste- 
reotypų. Ir iš tos priežas
ties kapitalistiška visuomenė 
likosi be savo “galvos”. Bet
gi dienraščių trustas su pa- 
golba skebų vistik atnaujino 
išleidinėjimą. Dabar jie 
spausdinami ir platinami su 
skebų ir policijos pagelba.

Visi,kas atjaučia darbinin
kams ir unijoms, atsisako 
pirkti ir boikotuoja, bet vien 
perka “Daily Socialist” ir jo 
rytinę laidą “Daily World”. 
Dabar tiems dviems laikraš
čiams rugpjūtis—į dieną iš
leidžia po 3—4 sykius ir išsi
platinęs į 280 tūkstančių.

Streikas.
Chicagoje 4 d. d. gegužės 

sustreikavo apie 7000 darbi
ninkų, kurie dirba “freight 
House” prie stočių. Jie rei
kalauja, kad būtų mokama 
už darbą į valandą po 25c., 
subatoje dirbti iki pietų, už 
šventų dienų darbą mokėti 
dvigubai,o už viršlaikinį dar
bą -kad būtų mokama laikas 
ir pusė.

Beveik visi priguli prie 
unijų. Tame skaitliu j e ran
dasi ir keletas šimtų lietuvių 
darbininkų. Visi laikosi drū
čiai. Margeris.

Kruvina kova.
„Scranton, Pa. Geg. 13 d. 

pas mus prasidėjo tikroji ko
va. Daug darbininkų sužeis-

ta ir apdaužyta policistų buo
žėm. Dviem peršauta kojos 
ir daugelis atsidūrė kalėji
me. Visi beveik lietuviai, 
visi “Laisvės”askaitytojai.

Angliakasiai streikuoja jau 
septinta nedėlia. Daugelis 
neturi nei tam sykiui paval
gyti, o mus unijos vadovai 
sako, kad tai ne streikas, tik 
suspendavimas maimenų, 
kurie anglį kirto, o kitiems 
pavelyta dirbt, kaip tai: van
denį pumpuot, kelius taisyt. 
Bet tuos darbus bedirbdami, 
pradėjo jau ir brėkerius sukt, 
kur trina anglį. Alkani strei- 
kieriai tuomi pasipiktino.

7 d. geg. apie 200 moterų, 
daugiausia lietuvaičių, apsi
ginklavo lazdomis ir apsupo 
Dickson kasyklas, pastoda- 
mos kelią streiklaužiam. Tuoj 
pribuvo policija, bet tuom 
sykiu nieko svarbaus neatsiti
ko. Gegužio 8 d. streikierių 
minia išaugo iki 4.000 ir ap
gulė 4 kasyklų šaptus. Mo- 
terįs apkūlė kelis darbininkus 
ir bosus. Policijos pribuvo 
daugiau, bet vis dar neišdrį
so parodyt savo republikoniš- 
kai-demokratišką žvėrišku
mą. Geg. 9 dieną išpat ryto 
5000 streikierių, kur buvo 
jau daugiaus vyrų, apgulė 
“Cayuga” kasyklas. Tuo
met raiti policistai puolėsi 
ant alkanų žmonių. Žmones 
mindžiojo, vaišino buožėmis 
ir šaudė iš revolverių. Saka
lauskui įšovė į kairiąją koją, 
o Kupčiūnui kulipka persiu
vo per koją. Jį nuvežė į li- 
gonbutį. Buvo šaudoma ir 
iš minios.
poliemonas. Šaudymasis tę
sėsi apie pusę valandos. 
Tuom tarpu atlėkė raiti kon- 
stabulieriai, bet mūšis jau 
buvo pertrauktas ir minia 
skirstėsi.

Vėliau atsirado lietuviškų 
šnipų, kurie sušnipinėjo susi
rinkimą pas Bubnaitį ir už- 
siuntė policiją. Areštavo 5 
lietuvius ir keliatą smarkiai 
sužeidė. Vakare 9 valandą 
darė kratas ant tos pačios 
gatves ir daugelį vėl arešta
vo. Suareštuota 18 vyrų ir 
2 motei įs. Visi lietuviai. Yra 
čia vienas lietuviškas polic- 
manas, kuris galvą guldo už 
kapitalistus. Dabar polici
jos pulkai dieną-naktį sau
goja kasyklas. Kapitalistiški

laikraščiai nupeikė streikie
rių pasipriešinimą. Teisybė, i 
dar reikėjo palaukti iki 14 d. i 
gegužio, ką pasakys Wilkes 1 
Barre konvencija, betgi nuo- : 
lankiais maldavimais visvien i 
nieko nepešim, kaip, ir iš da
bartinės unijos. Sub-komi- 
tetas su operatoriais paslap- 
tyj viską dirbo ir monkino 
pusantro mėnesio, o kada pa
matėm, kad jau męs parduo- ( 
ti ant 4 metų, tai, supranta
ma, kad streikieriai pritrūko 
kantrybės, nes jau nėra iš ko 
užsimokėti randos, nei duo
nos nusipirkti.

Streikierius.
Lawrence, Mass.

Gerbiamieji viengenčiai! 
Atleiskite, kad per savo ne
atsargumą taip ilgai nepa
garsinau centus, kuriuos jūs 
sūdė jote mūsų poetui Jovarui.

Aukos likosi pasiųstos Jo
varui dar prieš Kalėdas. At
sakymą nuo Jovaro jau 
gavau. Jisai taria visiems 
aukavusiems širdingą ačiū.

Melsčiau “Laisvės” red. 
pagarsinti aukavusių vardus.

J. Kuršas.
Aukavo: po 50c,—Z. Pekarskas ir P. 

Bakanauskas; po 25c. — J. Kuršas, 
Strazdas, Stravinskas, Piečiulka, Kent- 
ra, Petrauskas, KuceviČia, Zagorskas, 
A. Žuravliene, A. Krušas, Kieva, Janu
šonis, Kaziukonis, Jatužis, V. Račkau
skas, J. Kirdiejus, Gavulis, M. Rusec- 
kas. Viso labo pasidaro $5.45. Išėmus 
persiuntimo lėšas lieka 10 rub.

Nuo red. J. Kuršas prisiuntė mums 
Jovaro atvirutę, iš kurios aišku, kad 
apturėjo aukas. Nereikty užmiršti, 
kad ir dabar dar Jovaro padėjimas esąs 
labai vargingas.

Vardan teisybes.
N37 “L.” iš St. Louis tilpo 

žinutė apie tą patį, kas buvo 
rašyta N33. Jeigu žinutė 
būtų parašyta pašalinio žmo
gaus, tada būtų daugiaus tei
sybės. Dabar gi neva atšau
kia neteisingą apskelbimą, 
tečiaus nepasirašo tikra pa
varde.
"" Ir “pate”* prisipažįsta,^ kad 
neprisidėjo nei skatikėliu prie 
Lawrence’o streikierių sušel- 
pimo.

Ten pasakyta, kad “Rut- 
kus rinko aukas ne streikie- 
riams, bet sau, kad išimti iš 
kišeniaus džiovą” etc. Aš, 
kaip Amerikoje gyvenu, dar 
jokių, aukų viešai sau nerin
kau. Kad buvau pakviestas 
kalbėt Bentone, Herrine ir 
kitur, tai visur raginau šelp
ti Lawrence’iecius. Ir žmo
nės aukaudavo.

Bet jeigu kalbėt teisingai, 
tai reikia parodyt faktiškai, 
kur ir kada K. Rutkus rinko 
aukas. Šmeižti gi—tai ne
gražus dalykas.

K. Rutkus.
Nuo red. Dabar apie tą vakarą 

bus gana. Vieni jj išgire, kiti išpeikė 
ir net prieita prie asmeniškumy. Rei
kia gi pasigailėti ir redakcijos ir skaity- 
tojy, kurie varginami tokiais dalykais. *

Norwood, Mass.
4 d. geg. L. S. S. 133 kuo

pa surengė spektaklį su šo
kiais. Sulošta du veikalai ir 
pertraukose kalbėjo “Džan 
Bamba” ir deklamuota. Ge
rai deklamavo F. Morkiutė 
iš Cambridge. Dramą “Žmo
nės” pavyko sulošti vidutiniš
kai. “Svečius iš Lietuvos” lo
šė Bostono artistai.

Publika likosi užganėdin
ta. Susirinkusių nedaug te
būta, gal dėlto, kad tąjį va
karą buvo dvejos vestuvės, 
ant kurių buvo arti 60 bačkų 
raugalo. Toksai publikos at
šalimas atima energiją artis
tams. Negana, kad reikia 
daug laiko pašvęsti, bet dar 
ir savo pinigais >nedateklių 
išmokėti. ■ Aidas.

tos prakalbos. Prisirinko 
žmonių gana dikčiai. Nelai
mė, kad ilgai nesulaukėm 
kalbėtojo atvažiuojant Žmo
nių pusė spėjo jau išsiskiri 
styti. Kalbėjo trumpai. Pra 
kalbos žmonėms patiko.

J. Įjedievis.
Benld, III. f

Kilo dideli sumišimai tarp 
unijistų. Vieni nori stoti i 
darbą, o kiti neleidžia. 9 d. 
gegužės N1 ėjo į darbą. Ko
kie 400 žmonių susitarė ne
leisti. Atėjo superintenden
tas, o su juom kokie 400 dar
bininkų. Jie prašo kelio. 
Tuomet prižiūrėtojus pralei
do, bet darbininkus ne. Ku
rie smarkesni norėjo spėka 
pralįsti, bet gavo lazdų. Tuo
met superintendentas grįžo 
namo su savo karžygiais.

10 gegužio išryto N3 nuei
na mainą stabdyti. BuvdTr 
tokia 50 moterų. Jos stojo 
ant pirmos ugnies su paga
liais ir kiaušiniais. Pribuvo 
kokia 40 streiklaužių. Tarpe 
susitikusių iš abiejų pusių 
daugybė buvo visokių juūkų. 
Sumišime prasidėjo šaudy
mas nežinia iš kurios pusės. 
Tapo mirtinai pašautas lietu
vis Kazys Navikas. Taip-pat 
dar keli likosi sužeisti. Iš 
skebų pusės, sako, , vienas kri
to ant vietos, o trįs ar ketu
ri sužeista.

Kaip gaila, kad tarp tų 
pačių unijistų nėra jokios 
vienybės. Vakar ant mitin
go visi nutarė nestoti dar
ban, o šiandien eina skebau- 
tų. Žydo Žentas.

New York, N. Y.
Pobažnytinėj salėj 5 dieną 

geg. atsibuvo fėrai. Turbūt, 
kaip gyvuoja bus jau trečia 
savaitė. Nieko naudingo ne
siranda, kad net ir tie patįs 
katalikai nenori lankyties.

Kad žmones palinksmint, 
'Buvo surengtas teairelis. Bet 
nebuvo jame vertės. Akto
riai atliko savo roles taip, kad 
likosi užganėdintas tik vie
nas prabaštėlis. Jeigu taip 
būtų pas bedievius, tai pra
baštėlis būtų daug darbo tu
rėjęs su apjuodinimais.

- Ten buvusios.
Detroit, Mich.

Darbai eina labai gerai. 
Darbininkų visur reikalauja. 
Paprasta mokestis nuo $1.75 
iki $2.00. Pragyvenimas ga
na brangus. Vienam žmo
gui $4.50 į savaitę.

, K. Gaspadinė.

Fitchburg, Mass.
4 d. geg. pas mus atsibu

vo smagus pasilinksminimas. 
Linksminosi visa jaunuome
nė, sulaukusi pavasario. Pub
lika užganėdinta tuoju vaka
rėliu. -

Ant rytojaus buvo sureng-

RED. ATSAKYMAI.
J. ŽEBRAUSKUI (Medicine Hat Al

ta, Canada). Apie gegužinę šventę jau 
ankščiau tilpo žinia. Taip-pat apie su
sijungimą su anglais.

PIRMA SĖDINČIAM (St. Louis). 
Bus gana apie tai. Vieni išgire, kiti iš
peikė ir užteks. Reikia tik pasirūpinti, 
kad ateityj būtų tikrai gerai sulošta, 
nes išties jys sakote teisybę, kad blogas 
lošimas atšaldina žmones nuo teatro.

J. BEDIEVIS (Fitchburg). Jūsų raš
tas labai sunkiai įskaitomas.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!'

Kuris iš “Laisvės” skaity
tojų prikalbins “Laisvei0 du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanu 
sekančias knygas: “Čensta- 
chavo Klioštoriaus Sla 
bes”, 
šiai”, “ 
tęs”, “7 
ženklus
i an tiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siųs^ 
kit Money Orderiais šiuomi 
adresu:
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VIETINES ŽINIOS. g
Richesonas išvežtas į Char

lestown kalėjimą. Jį pasodi
no į mirties kambarį. Vistik 
jo apginėjai turi viltį, kad 
nors paskutinėj valandoj 
mirtis bu£ pakeista amžinu 
kalėjimu. Paduotas meldi
mas gubernatoriui Fossui, 
kad tasai susimylėtu. Fos- 
sas tarsis dar su savo patarė
jais, kuriu yra astuoni, betgi, 
kaip spėjama, didžiuma ju 
stoja už mirties bausmę.

5 gegužės d. Hyde Parke, 
važiuojant iš Bostono į 
Stough toną, likosi traukinio 
suvažinėtas Adomas Dam
brauskas, kurio kūnas guli 
ligonbutyj. Niekas nežino 
atsitikimo priežasties. Pas
kutiniu laiku jisai gyveno 
Stough tone po No. 61 Winter 
st. Jau apie 36 metai, kaip 
atvyko jisai į Ameriką. Pir
miau gyveno Brooklyn, N. 
Y. Turėjo 3 dukteris, iš ku
riu dvi jau ženotos, o viena 
tik keturiolikos metu. Ve
lionis paėjo iš Stirniškiu kai
mo, Vilkaviškio pav., Suval
kų gub. Jo giminės ir pa
žįstami, norėdami patirti 
platesnes apie jį žinias, gali 
kreiptis šiuo adresu: J. Stri
maitis, 61 Winter street, 
Stoughton, Mass.

Tūlas Levanzin, kilimu ita
las, išpasnikavo 31 dieną. 
Nieko nevalgė, tik gėrė van
denį. Po 31 dienos jisai pri
ėmė labai mažą dalelę krak
molinio maisto. Tą italą par
sikvietė Carnegie Institutas 
Roxbury dėl bandymu. Le
vanzin sako, jog tik pirmas 
tris dienas norėjęs valgyti. 
Jo smegenįs veikė labai 
įtemptai ir protavimas buvo 
koaiškiausias.

-bus 
įvesta 14 nauju pačto banku. 
Dabar yra jau 9 panašus ban
kai.

Ateinančio.) nedalioj, 19 d. 
gegužės, soči jai istu svetainėj 
po N376 Broadway atsibus 
Koncertas su dainomis, de
klamacijomis ir monologais. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Kviečiami visi atsilankyti.

NORWOOD, MASS.
Aukos vedimui bylos Ettoro ir Giova- 

niti. Aukavusiu vardai:
J. Puišius $1.00; A. Zaranka 50c.; I). 

Pavilonis, A. Saulenas, I. Pakarklis, V. 
Kudirka. P. Masaitis, M. Smolskis, I. 
Sabaitis, V. P. Repšys, J. Dirsa, P. Ge
nutis po 25c.; M. Šargalis, P. Bubi
las, M. Valentu, M. Akelaitis po 10c:; 
P. Jasulaitis 5c. Viso labo suaukauta21 
balandžio $4.78. Aukos perduotos iždi
ninkui. Aukautojams širdingų ačiū.

M. Ruseckas.

Atsilankykite nors sykį, o 
norėsite ateit visada, nes tik 
mūsų krautuvėje galit gauti 
teisingu daiktu vertes pinigu. 
Tamoszaitis ir Yurgeliunas 

233 Broadway, So. Boston.

Jurgis Urbšaitis, moterų ir 
vyru kostumieriškas kr jau
čius, siuva visokias drapanas, 
taipgi išvalo, prosina, sutaiso 
ir nudažo. 255 Broadway, 
So. Boston, Mass.

NIEKO NUOSTEBAUS BOSTON 3. F>. TUJIINIUA
Užlaikom didelę

Krautuvę 13
TIKRA DEGTINE

kad esate liguisti, leidę savo kraujų užsiteršti, 
pasidaryti skystam, nesveikam, pilnam visokiŲ 
nevalumu Bet jeigu imsite vartoti BEER

Severos
Kraujo Valytoją

(Severa’s Blood Purifier)
Išdirbama skaniausis

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

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

S 22 2 Washington Street
BOS TON, MASS.

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

F. S. Šimanskis.

Jeigu jus kada reikalausite

TIKROS RUGINES arba BOURBON DEGTINES
Tai ateikite pas mus, nes mys OHO'riIVJĖ yra išsistovėjus medyj ir 
užpečetyta Jungtinių Valstijų sandėliuose, taipgi užpečėtyta bonkose po 
priežiūra JungtiniŲ Valstijy valdžios vientik dėl mys.

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

BURKE, GALLAGHER & CO.
396 ATLANTIC AVE., NI!AwV*'ir,!s BOSTON, MASS.

Parduodame gorčiais už visai žemas kalnas.

galite tikėtis greitu laiku pasitaisyti ir pasveik
ti. Vaistas tas nesykį išbandytas ir davė pui
kiausius rezultatus gydyme vočių, odos ligŲ, iš
bėrimą, spuogučiŲ, skauduliŲ ir visų kitŲ ligŲ, 
kurios tik iš kraujo nevalumo paeina. $1.00

NELAUKITE
kol liga giliau šaknis įleis; visus nervŲ sugedimus, -paeinančius nuo sun
kaus darbo, nuo rūpesčiŲ, nuo nepakankumo miego ir įvairiŲ išklydimŲ 
stengkitės tuojau prašalinti.SEVEROS NERVOTON

(Severn’s Nervoton)

yra tikriausias nervŲ sudrutinimas, prašalina visus nervŲ nusilpnėjimo 
apsireiškimus ir suteikiąs sveikų ir gaivinantį miegų. Kaina $1.00.

SUSIJUDINIMAS
per sunkus darbas, stoka miego, viduriy tuštu
mas, įvairios rŲšies išklydimai, taip jau visokie 
sugedimai organizme, tankiai pagimdo aštrius 
galvos skaudėjimus,

Severos Plotkeles nuo Galvos

Skaudėjimo ir Neuralgijos^

veikiai tokius skaudėjimus prašalina
25c. dėžutė.

Parduodama vissur aptiekose. Knygelės ir nu
rodymai lietuviŲ kalba. Daktariškų patarimų 
duodame dykai kiekvienam, kas tik rašys į

W.F. Severą Co. CEDS«"S
. PARSIDUODA.

NAMAI ir KEPTUVE!
Parduodu ant labai gėry išlygy dve

jus didelius namus,kurie stovi gana gra
žioj vietoj, prie didžiausio stryto. Vie
nas kų tik išbudavotas ant dviejų šei
mynų. Antras mūrinis su įtaisomis ke
pimui duonos. Parduodu abudu namu ir 
visų biznį ant geriausių ir lengviausių 
išlygy. Biznis eina gerai, yra apie 500 
kostumieriy. Kiekvienas persitikrįsit 
iš pirmo pamatymo. Kreipkitės šiuo 
adresu:

f. ličk Cinas
1020 Butler St., Easton, Pa.

FARMOS! FARMOS!
Kurie norit pagerint savo gyvenimų, 

tai pirkit farmų. Čia randasi didžiausias 
plotas derlingos žemės tarp 175 gerai 
apsigyvenusiy lietuvių. Nelįsk, brolau, 
po žeme, kol dar gyvas, neatiduok fa
brikantui už valgius ir randas savo sun
kiai uždirbtų centų, bet nusipirk gabalų 
geros žemės, o tada nebijosi nei bedar
bės, nei bado ir tavo šeimyna jausis ge
riau ant tyro oro. Šis plotas žemės ran
dasi tarp upių ir ežerų, kur yra daug 
paukščių ir žuvy. Pasiskubinkit, nes 
paskui žemė bus brangesnė. Čia prasti 
darbininkai gali gauti darbų su užmo- 
kestim po $1.75 ir $2 ant dienos. Ant 
šios žemes numažintos kainos bus tik 
iki l liepos (July). Norėdami daugiau 
apie farmas dažinoti, kreipkitės šitio 
adresu:

SWIG ART COMPANY
Box 46, Wellston, Mich.

ALUS, PORTERIS ir 
LAGERIS.

Bravoras randasi ant

j S0. BOSTON, I
\ MASS. i
t *

1 SVEIKI,, GERI IR PIGUS

gėrimai.
£ Rengiant vestuves, krikštynas, 
varduves ar šiaip kokius pokilius, vi
sada kreipkitės prie mūšy, o męs ju
mis aprūpinsimi pigiausiais ir geriau
siais gėrimais. Mūsų sankrova yra 
sena ir visiems žinoma. Pas mus gau
site tikros rusiškos degtinės ir šim
tus kitokių gėrimų,kaip tai tnalinovv- 
ka, wiszniowka ir kitokių, ia dirba 
visiems žinomas ir teisingas lietuvis 
Stanislovas Matchis. Norėdami su
sirašyti, galite rašyt lietuviškai. Nuo 
South station tik 2 minutas ima eiti 
iki mūsų sųkrovai.

Revere Distilling Co.
579 to 589 Atlantic Ave.

BOSTON, - - MASS.
__________ *

■WBBMMKWMaaMwwwwir: ■—»! m—w—>——m w— —■maawn—r
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 P. A. JATULAVIČIUS. j

HOVARDAS DALV 
Savininkus

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

męs prisiŲsime gyduoles per ex presų.

A. G. Groblewski
COR. HLM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS*
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

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

Geriausia gyduole nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečiy, Krūtinės, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokiy vabaliukų.

Egiutero No. 1.

Zinijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mestis

25c. 
50c. 

25c., 50c. ir $1.00 
35c. 
25c.

25c.
25c.
25c.
25c.

Išeina kartą į mėnesį ir 
prekiuoja tik 50c metams.

“Lietuvių Žurnalas”, yra

Jame nėra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien 
įvairių mokslo šaktj 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- 

zos ir kiti aprėdalai
Taipgi męs pasiuvame siūtus ant užsakymo. Tame 

mūšy specijališkurnąs.
Pas mus dirba jums gerai žinomas lietu vis JUOZAS LI.KAVIČIA. p

Peter Kazlauskas Merchandise & 
Co. Didžiausias pardavimo 

vedėjas.
Vyrišky, moteriškų siūty, forničiy, 

pečiy, karpety, matrosų, lovy, kėdžių, 
auksiniy laikrodžiy ir deimantinių žie- 
dy. Duodu ant išmokesčio ir cash. Stu- 
boa rakandus pigiausiai parduodu. Taip
gi parduodu automobilius, grainafonus 
ir pianus. Kas pirks forničiy viršaus 
10 dol., tas gaus už $2.50 dovany.

PETER KAZLAUSKAS, 
Ofisas: 11 Cross st., Boston, Mass.

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.

Šių savaitę bus lošiama

“ S I i V H IN D /X V iŠ . ”
Publika bus dideliai užganėdinta šiuo 

labai juokingo perstatymu. 

Sėdynės geros ir nebrangios.

Ateinančių sąvaitę “Nobody’s Widow”.

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

Mokykis barbenant.

SUSIRINKIMAI.
L. S. S. 67 kuopa rengia dideles disku

sijas, kur bus rišami šie klausimai: “Ar 
teisingas socijalizmo mokslą?“ ir “ar 
reikalinga yra mušti vaikus auginant?“ 
Diskusijos atsibus nedėlioj, 19 gegužės 
(May) 1912 m., 2 valandų po piety, sve
tainėje RODDY HALL, 5$ Market St., 
Brighton, Mass. Visus užkviečia atsi
lankyti. .KOMITETAS.

T. M. Dr-stės 6 kuopos susirinkimas 
atsibus nedėlioj, 19 gegužės (May) 1912, 
2 vai. po piety po No. 876 Broadway, 
So. Boston, Mass. Visi sąnariai priva
lo būtinai atsilankyti, nes yra daug svar
biu reikalų. KOMITETAS.

Reikalaujam gerų jaunų vyrų, kuris 
turi ukvatų mokytis barbenanti. Galit 
atvažiuot ypatiskai pakalbėt apie išly
gas arba užklaust per laiškų, įdedant už 
2c. štampų dėl atsakymo. Ruimų dėl 
gulėjimo duosim dykai. Naudokitės pro
ga. D. GALINIS,
224 Broadway, So. Boston, Mass.

Vienatinis So. Bostone
LIETUVIS ŠIAUČIUS

Užlaikau naujus čeverykus, taisau se
nus, uždedu robus ir šaininu čeverykus. 
Darbą atlieku gerai ir pigiai. Taipgi 
užįaikau cigarus ir cigaretus. Lietu
viai pas savąjį.

ANTANAS ABAZORIUS
207 C St., kam. Silver St. į So. Boston

HARRISON GATVES

D1SPENSARE
Jau 20 metą nuo įsteigimo.

229 Harrison Avenue 
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

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

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

Ateidamas atsinešk šį apgarsinimą.
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I.IBTUVIŠKAI-LENKIŠKAI-RUSIAKAS

DAKTARAS
Vienatinis mys tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 j 
mėty, kaip aš pasek
mingai gydau ir at- ’ 
lieku operacijas. Tė- 
mykll! Neik jieškot 
manę į aptiekų ant 
kampo po mano ofisu, 
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 JI ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

DR. M. ZISELMAN
7 Parmenter St., Boston, Mass.

Telephone Richmond 1967-R.
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SENIAUSIAS RUSIŠKAS

bet lipk vienais

K. U. I3I3RINARD
Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tų ar po to laiko tele- 
fonuokite 1G0 South Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

Limmentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Baisumas - 
Antylukson dėl Vaiky 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 35c 
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis ^ - - -
Skilvio Lašai - 
Gyduolės 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 Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo kepenų 
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 
Rožės Balsamas -
Kinder Balsamas -
febriaua Lašai---------- ------— —

velnintojas - 
Kraujo Valytojas - 
Nervų Ramintojas - 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus -
Groblevskio Pleisteris 

(KaŠtavolo) -
Pamada Plaukams - 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemėns 
Vengriškas Taisytojas tisų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės - 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip- 
Sęi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Je.tuviškas gyduoles savo Storuose ant 

pardavimo, kad musų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. Bl.M & MAIN STS.. PLYMOUTH. PA.

25c.
-25c.
25c.

75c.

$3.50 
50c.

10c.
10c.

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

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

$2.00 
$1.00

$1.25

25e. 
$1.(0 
2'c.

$1.25

$2.00
$2.00

$50

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

ARTHUR STERNBURG
76 Washington St., "''s're"""1 Boston, Mass

Męs neturime brenčių.

DID IAUSIA BOSTONE

SANKROVA O LSEL1S į
Vyno, Visokių Likierių, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.
Jei nori sveikų 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 prisiųsim orderius per expresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.
21*= 23 Cr/)SS St., KamHaymCrdkeTsJuarrl0n BostOll, MaSS. -

lt doesn’t pay to neglect
your Health

Ar atėjai kada namo drebėdamas, su 
skaudančia galva, krūtinėje diegimais sopo / 

galo gerkles ir gulėjai kėlės savaites? Į

> Dr. Richter’io
PAlN-EXPELLERiSji
tas ištikimas senas naminis vaistas duos 
pagalbą ir prašalįs ilgą vargą jeigu 
ūmai vartosi.

Visuomet namuose turėk honkutę. / 
Platus nurodymai apvynioti apie 
bonkų. 25c. ir 50c. aptiekose. |

Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir s 
žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo. \,

F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St., New York. *
Rlchter'lo Congo Piliėa yra gorės nuo viduriu suktelėjimo. k 50c

GERIAUSIAS

LAIVAS
DRAUGIJOS IR KUOPOS!

Jeigu norit vasaros šventadieniais 
praleist linksmai laikų ir nekęst di- 
deliŲ karščiŲ, tai imkit laivų pasiva- 
žinėt 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- 
dėliom išanksto. Ateikit po šiuo 
adresu:

Antanas Raulukaitis
344 Broadway, (Baldwins Cafe)

SO. BOSTON, MASS.
Taipgi galit gaut informacijas 

“LAISVES” REDAKCIJOJ.

aptIFKALIETUVIŠKA AWfiln.
Sutaisau receptus su didžiausia nty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natine lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Taipgi parduodu dnugmenoj 
“Ice Cream,” cigarus, kendes ant 
vestuvių, balių, krikštynų ir pasiimk- į 
šalinimų. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expres ų.

Aptiekorius ir. Savininkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

J Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

GERA PROGA

50,000 
K ĮMYGU

Vysai dykai

F. STROP1ENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

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

GRAMATIKA angliškos kalbos 
mokytis be mokytojo (apdar.) $1.00

VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mo
kytis skaityti ir rašyti be mokyto
jo........................................................... 15c

NAUJAS BŪDAS mokytis rašyti 
be mokytoje....................................... 10c

ARITMETIKA mckyniinuisi ro- 
kundų, su paveikslais (apdaryta) 35c 

Viso $1.60

) OFF1SAS RANDASI: (
j 30 W. Broadway i
į SO. BOSTON, MASS. '
®<c)<c)c)<c)<c)<c)OOO<c)<e44

... ........... ...... . ...

Kas atsiųs iškirpęs šitų apgarsini
mų iš “Laisvės“ ir $1.00 per money 
order, tai gaus visas 4 knygas 60e. 
pigiau.

P. MIKOLAINIS, 
Box 62, New York City.

II Kožnas vyras be atidėlioima lur pareikalauti vieną, iš tu ste-
11 buklingu knygų. Vyrai, katrie žada apsivesti — vyrai ligoti —
II vyrai, katrie pasigėrė per ntierą, katrie pareidava namo vielai ir
18 katrie pervirš davė sau valię — vyrai silpni, nervoti ir katrie prasto! M
II sava sveikata — vyrai, katrie negabe pri darbu ir katrie ne gale t 

____- IĮ nauduoti pylnai linksmumu gamtos — VYSI TIE VYRAI TUR PA-
REIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga | 

pasaikis kaip vyrai naikina sava sveikata, kaip jie užsikrūta ligonis ir kaip jie gal pylnai su- 
granžinti sava sveikata, stipruma ir ęnergiškunta i trumpa laika ir su mažais kaštais. Jeigu nori 

būti vyras tarp vyru, ta knyga ]>asaikis kaip gali ta pasekti. Knyga ta jjasaka kokiu budu tokios ligas, kaip: 

REUMATIZMAS, NEGRUOMULAVIMAS VYDURiU, 
Abelius prastoimas spėkų, Užnuodijinias kraujo, arba Brantai, Triperis, Lytiškas tiusilpneimas, hidymas ffyvas- 

tinios sekios, Naktinei nubiegymai sėklos, Nutrotimas vyriškumą, Sunykimas lytiška organa, Užsivertimas 
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 
pagelba tuos STEBUKLINGOS, DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga ta yra kratuvo žinios ir 

talpina tam tykrus dalykus, katrus kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apsive- J 
k dis ar nevedis, sergantis ar sveikas turė žinoti. Netrotikiek sava sunkiei uždyrbtu piningu 
A ant paiku ir bo vertės gydulu pakol no perskaitistic tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiums ■
■ ne viena doleri ir pasakis kokiu budh galėto stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU. flno viena doleri ir pasakis kokiu budh galėto 

Išpildik atsakimais, iškirpk ir siusk šen- 
dena ta dykini kuponą o męs prisiusma

i jinins viena iš tu brangiu knygų VYSAI 
I DYKAI IR UZ PACTA UZMOKIESMA.
& Daug nerūpestingu gyditoju prispira 

gydimą ir gydulus siunta budu C. O.
D. tas yra su apdėtu mokiosniu 

ir dara ta be ypatingai pa- 
reikalavima sergančia.

- Męs t.'i niekndos no dnromo, 
Reikalatidnmi tą knygą nuo musu

. Jius nebusite niekados pa-
Siusk aava 

ndrcsn iendenn.

■ ■RB
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KUPONAS DYKAI GAUTOS KNYGOS.
Dr. JOS. USTER & CO., L. 60S, 208 N. Fifth A»e, Chicago, III. 
GOTONIAS esu uiinteresuotas jumi nasiulinimtii dykai siun- 

stos knygos ii norėčiau, jog jius iUsiustiiment man vieną 
iŠ tuo knygų.

Vardas ir pavarde........................................................................... .

Adresas............. ................................................

Stcjtas..................................................................................................
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