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AMERIKOJ
4 liepos d. aukos.

Pagal apskaitymo vieno 
dienraščio, šventimas konsti
tucijos dienos 4 liepos apsiė
jo gana brangiai. Iš viso žu
vo 24 žmonės ir 648 likosi su
žeista. New Yorke, kur pri- 
vatiškoms ypatoms buvo 
draudžiama daryti feierver- 
kus, apsiėjo be auky!
Per vieną savaitę žuvo 12 

lekiotojų.
Užpereitoj savaitėj nuo ne-

Kuznecov. Jisai buvo tre
čiosios Dūmos atstovas.
Lorimerą išmetė iš senato

Washington 13 liep.—Se
natas šiandien nubalsavo, 
kad III. valstijos senatorius 
Lorimer daugiaus negalėtu 
likties senatoriumi ir turįs 
pasitraukti iš senato. Už išme
timą balsavo 55 balsai,, prieš 
28 b.

Lorimeras per kelias die
nas aiškinosi, vienok nieko 
nepešė. Jį išmetė užtai, kad 
išleido visą $100,000 dėl pa
pirkimo, kad tik jį išrinkty.

UZSIENYJ
Deimantų trustas.

Londonas, 15 liepos.—Pie
ty Afrikos deimantų sindika
tas nutarė pakelti deimanty 
kainas. Bus imama už ka
ratą (mierą) po 50 šilingy 
daugiaus. Toji kompanija 
produkuoja- per metus dei- 
manty už $38,000,000.

Toje Afrikos dalyje, kuri 
priguli Vokietijai, kas metai 
produkuojama už $5,325,000. 
Ministeris gavo akmeniu

laimiy, lekiojant orlaiviais,
žuvo 12 žmoniy. Bostone žu
vo Quimby ir Wilardas^ Al- 
tonoj (Vokietijoj) žuvo Koe
nig, užsimušė Vaniman ir jo 
4 draugai, kurie norėjo per
lėkti per Atlantiko vandeny
ną. New Jersey žuvo Man 
ir Belevil. Rumunijoj žuvo 
vienas aficierius, Anglijoj du 
kareiviai lakūnai.

Daug betgi auky reikalin
ga, kad užkovojus orą.

Moterįs prieš moteris.
San Francisco atsibuvo su

važiavimas atstoviy motery 
kliūbo Federacijos. Kuomet 
dalis motery įnešė rezoliuci
ją, kad pradėjo kovoti už 
motery teises, tuomet di
džiuma tam pasipriešino,

Amerikos fariherialF^""

Apraudojo Lorimero li=
kimą.

Atsirado gana daug sena- 
toriy, kurie sykiu su dauge
liu motery apraudojo Lori
mero likimą. Verkė naba
gai, kad “gerasis” senato
rius, kuris taip puikiai tar
navo valstijai, gauna dabar 
tokį antausį.

Nelaimė ant gelžkelio. 
13 užmušta.

Chicago, 14 liepos.—Trili- 
ka žmoniy likosi užmušta ir 
nuo 15 iki 20 sužeista iš prie
žasties susidūrimo traukiniu 
ant Chicago - Burlington - 
Quincy geležinkelio. Nelai
mė atsitiko 6:30 išryto. Prie
žastis—migla. Pačtinis trau
kinys N8 visu smarkumu už- 
lėkė'ant traukiiricrN2:—

Valdžia apskelbė statisti
kos žinias, iš kuriy galima 
matyti, kad farmerių padėji
mas kas metai eina blogyn. 
Skaičius užstatyty (dėlei pra
siskolinimo) farmy prieš 20 
mėty buvo lygus 28%. Da
bar gi tasai skaičius pakilo 
iki 33 iš šimto. Iš viso už
statytų farmy yra 1.367.649. 
Jūreivių ir transporto dar= 

bininkų streikas.
New York, 13 liep. —Jū

reiviu ir transporto darbinin- 
ky streikas platinasi. Jau 
seniai buvome “Laisvėje” ra
šę, kad valdžia pasiuntus sa
vo kareivius užimti skeby 
vietas. Nežiūrint to, strei
kas auga. Prie jo prisideda 
daugiaus žmoniy. Daugelis 
laivy negali išeiti. Daiktai, 
kuriuos tie laivai veža, smar
kiai genda. Ypač genda vi
sokie sodny vaisiai.

College’iy vaikai rodo savo 
karžygiškumą ir užima strei- 
kieriy vietas. Tokiu būdu, 
pasažieriy gyvastis, kurie va
žiuoja tais laivais, yra dide
liame pavojuje.
Atsiminkite “Titanic’ą”.

C

Kiekvienam pasažieriui, 
kuris keliauja ant laivo, kur 
tarnauja, skebai-streikieriai, 
įteikia paaiškinimą, kur pa
rašyta: pranešame tamstai, 
kad laivą veda streiklaužiai. 
Atsiminkite “Titanicą”.

Bielousovo kelionės.
Antrosios Dūmos atstovas 

Bielousovas važiuoja į vaka
rines valstijas. Visuose di
desniuose miestuose laikys 
prakalbas. Tonais, kur lai
kė prakalbas, padarė labai 
gerą įspūdį.

Į ryty valstijas sugrįžš apie 
rugpjūčio pabaigą. Tuomet 
jam bus surengtas mitingas 
Bostone ir kitose Mass, val
stijos vietose.

Kanadon pribuvo atstovas

Išliejo vyno už $50.000.
New Yorkas. Atvažiavęs 

iš Albany valstijos komisijo- 
nierius Farley liepė sunaikin
ti daugybę buteliu su alum, 
vynu ir degtine. Mat, atsi
rado tokiy vyry, kurie nori 
pelnytis, neturėdami laisniu. 
Keli tūkstančiai žmoniy, iš
troškę nuo kaitros, žiūrėjo, 
kaip liejosi gatve likierio- 
vyno upelis...

Pagimdė 26 kūdikius.
Union City, Mich.—Wil

liam Moore pagimdė 26 kū
dikius bėgyje 34 mėty, iš ku
riu 14 mirė, o 12 auga. Pen
kias dukteris turi ženotas ir 

' 15 vaiky močiutė. Moore 
gimė 1863 m., apsivedė su 
farmerių 1877 m. (14 mėty). 
Ir per visą laiką vargingai 
gyveno. Spėjama, kad pir
mutinė moteris Amerikoj 
tiek kūdikiy pagimdžius. Pa
skutinis kūdikis gimė 1911m.
Senatorius gavo 3 metus 

kalėjimo.
Columbus, Ohio, 13 liepos. 

—Pavietiniame teisme sena
torius I. H. Huffman iš Ox- 
fordo gavo 3 metus kalėjimo 
už kyšių ėmimą. Huffman 
buvo paprastas parsidavėlis, 
kuris balsuodavo taip, kaip 
liepdavo tie, kurie jį papirk- 
davo.

Tai jau trečias iš eilės se
natorius, kurį nuteisia už 
graftą.

Lorimeras betgi turi gana 
daug draugy. Suv. Valstijų 
senatoriai labai lengvai pa
perkami .

Darrowo teismas.
Liudininkai kalba ant Dar

rowo naudos. Davė savo pa
rodymus trijy laikraščiy re
porteriai ir visi pripažino, 
jog Darrow nieko nežinojo 

: apie teisėjo papirkimą.
į Darrową, garsų unijų ad
vokatą, kaltina, kad jisai lai- 
! ke McNamary bylos papirko 
teisėjus.

Į galvą.
Londonas, 13 liepos.—Kuo

met valstijos kancleris ėjo į 
Kensington teatrą, kad kal
bėti viešame susirinkime apie 
darbininky apdraudimo bil- 
lių, koks tai žmogus rėžė 
jam akmeniu į galvą. Mini
steris nesmarkiai pažeistas. 
Jaunas žmogus tuoj suareš
tuotas.

Neramumai Chinijoje.
Shanghai, 13 liepos.—Ti

betiečiai užpuolė miestą Si- 
tang ir jiems pavyko jis ap
imti. Miesto garnizonas, ku
ris gynė miestą, gavo pasi
traukti, palikęs 60 lavony. 
Tibetiečiai, apėmę miestą, 
išpjovė veik visus vaikus ir 
moteris.

Sukilimas Albanijoje.

gimosi su darbinijiky vadais. 
Susirinkimas pasiuntė laišką 
prezidentui Taftui, kuriame 
primena, kad 1887 metais 
nužudyta keli darbininkai 
neva anarchistai. ’

Giliausia jūros vieta.
Berlynas, 12 liepos.—Gar

laivis “Planet”, }užsiimantis 
išmieravimu jūrės, susekė, 
kad giliausia jūros vieta 
esanti 40 mylių į šiaurę nuo 
salos Mindanao (įFilipiny sa
lynas). Toji vieta turi gylio 
9.780 metry. Llgišiol buvo 
manoma, kad giliausia vieta 
tėra netoli Japonijos, kur 
buvo rasta vieta, turinti 
9.653 metrus.
Manevrai kariukų laivų.
Anglijoj tik-ką atsibuvo 

manevrai kariškij laivy, ku
riame dalyvavo 1315 mažes- 
niy ir didesniy jūros milžinų.

Tokios galybės ant jūros 
jokia šalis neturi. Paroda 
buvo daroma dėl parla
mento nariy ij dėl Ka
nados ministeriy' Mat, Ka
nados valdžia sumanė staty
ti visą eilę karišky laivy, kad 
pagelbėti Anglijai.

Jau kelissyk minėjome 
“Laisvėje” apie naminę Tur
kijos betvarkę. Pasirodo, 
kad Albanijos sukilimas pra
sidėjo ne juokais. Nors tur
ky valdžia sakosi greitai nu
rauksianti sukilėlius, vienok 
išeina visai atbulai.

Iš Soloniky praneša (liepos 
14 d.), jog tarpe sukilėliu h’ 
Turkijos kariumenės buvo 
mūšis. Iš sukilėliu pusės da
lyvavo per 8,000 žmoniy.Mū
šį laimėjo sukilėliai. Jie sa
kosi užmušę 350 turky-ka
reiviu.

Sukilėliai gauna pagelbą 
iš Serbijos, Bulgarijos ir 
Graikijos.
Badauja meterįs ir vaikai.

Londonas. 14 liepos.— Bal- 
' tasis kryžius organizavo pa- 
• gelbą dėl streikieriy šeimy
nų. Iš viso transporto dar- 

; bininky streike dalyvauja 
250.000 žmoniy. Streikieriy 
vaikai ir moterįs kenčia di- 
džiausį vargą. Baltojo kry
žiaus lyga organizavo pašel- 
pos rinkimą ant gatviy.

Tiktai vieną kartą Angli
jos istorijoje buvo toksai dar
bininkų badavimas. Kasa 
transporto darbininky unijos 
beveik tuščia.
Ispanijos geležinkelinin= 

kai laimėjo streiką.
Madrid, 12 liepos.—Gele

žinkeliu darbininku streikas 
Andalūzijos provincijoj pasi
baigė visišku darbininky lai
mėjimu. Kompanija gavo 
visame kame nusileisti. Ši
tas laimėjimas bus puikia 

i lekcija, kad susiorganizavę į 
1 uniją darbininkai nenuvei
kiami, jeigu jie eina išvien.

Vokietijos darbininkai 
stoja už Ettorą.

Berlyno darbininkai buvo 
įrengę mass - mitingą, kad už- 

1 protestavus prieš Amerikos 
' teismus dėlei jy žiauraus el

RUSIJOJ LIETUVOJ Išlaidy 1911—12 m. buvo: 
paskoly 585 r., ‘ “Žiburėliui” 
135 r. 79 k., valdybos reika-

Stolypino užmušimo at= 
balsiai.

Stolypiną užmušus, buvo 
manyta, kad jo užmušime 
dalyvavęs ne vienas Bogro- 
vas, bet ir platesnis žmoniy 
būrelis ar dargi kokia nors 
politiškoji partija. Kad tai 
susekus, buvo daromi tyri
nėjimai. Šiomis dienomis ty
rinėjimai užsibaigė, ir galu
tinai pripažinta, kad Stoly
piną užmušė vienas Bogro- 
vas, be jokios su kuomi nors 
sutarties.

Keista liga.
Archangelske buvo šitoks 

atsitikimas. Vietinėje dva
siškiu seminarijoje vienas se
minaristas, belaikydamas 
kvotimus, išsigandęs nebete
ko žado ir pasidarė nebyliu. 
Kvotimuose atsakinėjo raš
tu.
Gubernatorių nuštriuo=

Francuzų tautiška šventė.
Ęaryžius, 15 liepos.—Kož- 

ną metą francūząi iškilmin
gai apvaikščioja. 14 d. liepos, 
kada buvo pai ntas sukilu
sios liaudies didžiausias ka
lėjimas Bastilija.

Šiemet šventė puikiai nu
sidavė. Retai kuomet su
plaukdavo tokios minios žmo
nių. Šventėje dalyvavo visy 
Francijos kolonijy atstovai.

Neapsiėjo ir be orlaiviy, 
kurie dabar įeina madon, da
rant visokius apvaikščioji- 
mus.
Susibuntavojo popiežiaus 

kareiviai.
Rymas, 13 liepos.—Popie

žius, rodosi, pasiliks be savo 
gvardijos. Ligišiol ta gvar
dija buvo laikoma daugiau
sia dėl parodos. Betgi da
bar, užstojus naujam pulki
ninkui, Repondui, įvesta 
daug aštrumy ir daug dides
nės bausmės. Kareiviai krei
pėsi prie popiežiaus, melsda
mi užtarimo, bet šis atsisakė.

Tuomet per 20 gvardijony 
pabėgo iš tarnystės.

Ar bus karei galas?
Paryžius, 13 liepos.—Ita

lijos valdžia pranešė neofici- 
jališkai visoms valstijoms, 
kad ji sutinkanti užbaigti ka
rę. Jinai sutinkanti ir atsily
ginti Turkijai, jeigu tik šioji 
paliktu jai Tripolį.

Vienok tokios šnekos jau 
tankiai buvo garsinamos, o 
kraujas, kaip liejosi, taip te
besilieja.
Kunigas laike mišias. Į 

vyną įpylė truciznos.
Palermo, Italija.—Klebo

nas Cadelli laikė mišias. Stai
giai jį apėmė silpnumas ir jis 
krito ant žemės. Kunigą 
tuojaus nugabeno į ligonbu- 
tį. Pasirodė, kad į vyną, ku
rį reikia gerti laike mišių, 
buvo įpilta truciznos.

Apsisaugojimas jūroje.
Berlynas. — Rudenį turės 

atsibūti tarptautiška konven
cija, kuri nutars, kas reikia 
daryti, kad jūrių kelionė bū
tų netaip pavojinga,kaip da
bartės yra. konvencija at
sibus Anglijoje.

pavo.
Šiomis dienomis aukštes

nysis Finliandijos teismas 
nuteisė gubernatoriy, polic
meisterį ir vyriausįjį šalies 
raštvedį užmokėti pabaudą 
(gubernatorius 1300 fin. mar
kiu, policm. —1000 mark, ir 
raštveclis—500 mark.) už tai, 
kad jie neleido liaudies susi
rinkimo. Pinigišką pabaudą 
teismas pripažino galima pa
keisti atsėdėjimu kalėjime. 
Gubernatorius ir policmeis
teris po 90 d. ir raštvedis 60 
dienų.

Senovės turtai.
Poltavos gubernijoje, vie

no sodžiaus laukuose, rado 
senovės pinigy ir visokiu 
brangiy daiktų, kurie buvo 
atsiysti, kaipo dovana gūdy 
kunigaikščiui Sviatoslavui, 
Vizantijos ciesoriaus Foko. 
Atrastieji turtai įkainuoti 
200.000 rub.

Irkutskas.
Šiomis dienomis būrys iš

tremtųjų bandė atimti gabe
namą iš Lenos kasykly auk
są. Auksą vežė pačto valdi
ninkai, lydimi policijos. Vy
riausias užpuolikų vadas, bu- 
vusis Maskvos universiteto 
studentas Komarovas, už
muštas, vienas sugautas, ki
ti pabėgo. Aukso gabeno tuo 
kartu 62 pūdu.

Miškai dega.
Palei Uralo upę dega di- 

deliausi miškai. Jekaterino- 
slavo mieste šviesu ir nakti
mis nuo raudonojo gaisro.

Miško prekyba.
Iš Rygos praneša, kad di

desnieji gabentojai Rusijos 
miško užsienin/ sutaisę sin
dikatą. Dėlto miškas žy
miai pabrangęs ir mažes
niems miško pirkliams gre
siąs pavojus susibankrutinti.

Caricinas.
Ilijodoro šalininkai vis dar 

negali užmiršti savo nubaus
tojo vado ir nerimsta. Nese
niai buvusiajam Ilijodoro vie
nuolyne per pamaldas jie 
padarė skandalą. Policija įsi
kišo ir suėmė 11 smarkiau
siųjų riaušininky. Pakeliu- 
je policijos nuvadon didelis 
žmoniy būrys bandė juos iš 
policijos atimti, paskui ji 
bandė įsiveržti net policijon. 
Tą pačią naktį ir ant ryto
jaus policija suėmė dar 30 
žmoniy, kurstančiu minią.

Lietuvių Mokslo Draugija.
Birželio 25—26 d. atsibu

vo Liet. Mokslo Draugijos 
susirinkimas. Paskutiniais 
metais draugijon įstojo 121 
naujas narys. Dabar drau
gijon pridera 470 nariy. Tar
pe jy kunigy 114, motery 45 
(10%), akademiky 3, univer
siteto profesorių 7, gimnazi
jų mokytoju 15, liaudies mo- 
kytojy 46, daktaru 44, advo
katu ir teisėjy 16, aptieky 
15.

Draugijos turtas pereitais 
metais siekė 2,074 rub.
P. Kuzma šunuodegiuoja 

prieš carą.
Buvęs socijaldemokratas, 

o dabar juodašimčiu bičiulis 
P. Kuzma išvien su kitais 
Dūmos juodašimčiais ir pa
kalikais apsilankė pas carą. 
Tuomi atsilankimu P. Kuz
ma pasidarė visiškai ištiki
mu valdžios akyse ir dabar

ams 28 r. 75 k., auka L. M. 
ir D. Dr. N. 10 r. 50 k., kny
gynui 10 r. Išviso 780 r. 4 k. 
Kasoje pasilieka 33 r. 73 k.

Pažymėtinas daiktas, kad 
seni skolininkai, regis, nei 
nemano apie skoly grąžini
mą. Todėlei valdyba yra nu
tarusi priminti rudenio metu 
visiems skolininkams senas 
skolas, o jei tas negelbės— 
apskelbti juos laikraščiuose.

“L.Ž.”
Rado pinigų.

Iš Veliuonos praneša, kad 
Rukšniy kaime vienas ūki
ninkas, ardamas pagiryje, 
išarė puodą su senais pini
gais — variniais ir sidabri
niais. Visi surūdiję, tiktai 
rūgštyje numirkius žymu rai
dės, viduryje matyti C, bet 
visa ko išskaityti negalima. 
Subėgę kiti artojai išsidalino 
po kiek, sako, buvę apie 3 
gorčiai. Be abejonės, radė-

gali laukti, kad žandarai ir 
stražnikai su kunigais rūpin
sis, kad jisai pakliūtu į nau
ją Dūmą.

Tai prie ko prieina visokie 
šikšnosparniai, kuomet jie 
parsiduoda kunigams. Kuz
ma netik yra paprastu suve- 
džiotojum ir melagiam, bet 
ir paprastu caro bernu.

D=ras J. Basanavičius.
D-ro Jono Basanavičiaus 

60 mėty sukaktuviy paminė
jimas išėjo labai iškilmingai. 
“Rūtos” salė buvo kupina 
su važiavusiu jy iš įvairiy Lie
tuvos kampeliu žmoniy. Jo
nas Vileišis prabilo, išdėsty
damas, kaip tosios iškilmės 
sumanymas gimė tūlo Vil
niaus lietuviu būrelio galvo
se ir’kaip jis įvyko. Paskui 
Z. Čiurlionienė skaitė refe
ratą iš mūšy tautos atgijimo 
aiškiai pabrieždama, kaip 
augštai gerbiamojo jubiliato 
vardas surištas su mūšy at
gijimu. Toliau sekė ilga ei
lė kalbėtojy-sveikintojy nuo 
įvairiy lietuviu visuomenės 
įstaigy, redakcijų, buvusiy- 
jy “Aušros” prenumerato
rių, bendradarbiy, pirmuti
nių atgijimo veikėju, šiaip 
pavieniu ypaty, perskaityta 
ilga eilė telegramų iš visy 
Lietuvos, Rusijos ir užsienio 
viety irgi nuo įvairiy drau
gijų ir pavieniu ypaty. Iš 
svetimtaučiy pažymėtina te
legrama nuo prof. Niemi iš 
Helsingforso. Iškilmė užsi
baigė L. Giros veikalėlio 
‘‘Beauštanti aušrelė” lošimu. 
Veikalėlis pritaikintas prie 
mūšy tautiško atgijimo. Po 
lošimo “Bristol” viešbutyje 
buvo vakarienė.“L.Ž.”

Iš draugijų gyvenimo.
Peterburgo Lietuviu Stu

dentu Dr-jos padėjimas 1911 
—1912 m. buVo toks: drau
gijoje nariy išviso buvo 111; 
visuotiny susirinkimu per iš
tisus metus buvo padaryta 
trįs; valdyba rinkdavosi kas 
dvi savaiti.

Įplauky 1911—1912 m. bu
vo: nuo mokesniu 103 r. 60 
k., vakaru pelnas 615 r. 76 
k., auky 5 r., Paskoly grą
žinta 49 r.; nuo 1910—11 m. 
paliko 40 r. 41 k. Išviso 
8-13 r. 77 k.

jas iš ty pinigy mažai pasi
naudos, būty geriausiai ati
davus muzėjun. “L.Ž.”

Baisus atsitikimas.
“Beri. Tagbl.” aprašo ši

tokį atsitikimą Prūsy pasie
nyje, netolimais Tilžės. Bū
rys išeiviy iž Didž. Lietuvos 
norėjo pereiti jsienąir tuo 
tikslu jy vadas ėmė derėties 
su rūsy sargyba. Tos dęry- 
jos tečiau tiek sugaišino lai
ko, jog atėjo laikas mainyti 
sargybą. Dėlto sargybinis 
patarė eiti pro kitą vietą. 
Tenai sargybinis sutiko juos 
praleisti. Išeiviai jau kėlėsi 
per sieną, kai atbėgo pirma- 
sai sargybinis, šaukdamas 
savo draugą, kad grąžinty 
atgal išeivius. Bet buvo jau 
per vėlu. Tuomet pirmasai 
sargybinis šovė į viršy, šauk
damas kitus sargybinius. 
Perleidęs išeivius per sieną, 
matydamas, kad gali būti 
blogai, šovė du sykiu į savo 
draugą ir užmušė jį negyvai. 
Kuomet pasirodė raiti sar
gybiniai, sušukęs išeiviams 
“bėgkite”, pats čia-pat nu
sišovė, bijodamas bausmės. 
Atvykę kiti sargybiniai rado 
jau du lavonu, išeiviai gi bu
vo jau anoj sienos pusėje.

Nemuną lygina.
Nemuno upės dugne kai- 

kuriose vietose yra didelių 
akmeny, kitur vėl vanduo 
sunešė daug smilčių. Visa 
tai labai kliudo plaukyti gar
laiviams. Taigi dabar tam 
tyčia pritaisyti garlaiviai, 
plaukydami po Nemuną, ly
gina tokias akmenuotas ir 
nelygias vietas. Neseniai 
toks garlaivis išėmė 2200 
smilties kubiky ir daugybę 
dideliy, po 200 pūdy sverian
čių, akmeny iš tos vietos 
(Kaune), kur vagonais prive
ža prie kranto gabenamąjį į 
Prūsus popieriui dirbti miš
ką. Birželio 4 d. tas garlai
vis išvažiavo lyginti Nemuno 
dugno ties Seredžium, kur 
reikia prakasti suneštą smil
tį per 200 sieksniy. Antras 
toks garlaivis valo Nemuną 
ties Jurbarku ir, tenai bai
gęs, ims lyginti dugną dviem 
varstais žemiau Vilkijos.

I “Vien.”
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Miestai— milžinai.
Vieni peikia didžiuosius 

miestus, kiti juos giria. Vie
ni vadina juos baisiausiais 
vargo lopšiais, kiti gi vėl sa
ko, kad didieji miestai—tai 
nauju idėjų, nauju minčių lop
šiai. Jie sako,kad be didžiųjų 
miestu nebūtu įvykęs jokis- 
žmoniu laimėjimas.

Man rodosi, kad vieni ir 
kiti turi daug teisybės. Di
dieji miestai— tai vargo lop
šiai, bet tenais gimsta ir 
spėkos, kurios panaikins tą 
vargą.

Štai kelios žinios iš did
miesčiu gyvenimo. Paimki
me tą didžiausią milžiną New 
Yorką. Užpereitais metais 
tame viename mieste paga
minta tavoru už 2,029,692,- 
576 (už du tūkstančiu dvide
šimt devynis milijonus...). 
O prieš dešimtį metu New 
Yorkas pagamindavo tik pu
sę tiek tavoru. New Yorke 
esama 5,521 pramonės įstai
ga. New Yorkas užima pir
mą vietą pagal skaičių ir iš
siplatini m ą išeinamu laikraš
čiu.

Taigi New Yorkas sutve
ria galybes turtu, o nepajie- 
gė išmaitinti tos moteriškės, 
kuri nuo bado numirė ant 
gatvės. O kiek tokiu mo
terų...

Newyorkieciai išleidžia kas 
metai ant pasilinksminimu 
76 milijonus, o pasilinksmi
nimo įstaigos kaštuoja 126 
milijonus. O kiek bedarbiu, 
kiek prostitučių? Apskaito
ma, jog toji armija išneša į 
100,000 žmonių.

Baisus reginys, baisus pa
lyginimas!

Dabar, mieli skaitytojai, 
kelkimės į Chicago. Bedar
biu, prostitučių... Bet kam 
apie tai šnekėti. Jų bus veik 
tiek, o, rasit, ir daugiau, nei 
New Yorke.

Pereitais metais suareštuo
ta Chicagoje 84,838 ypatos. 
Tai parodo, kiek daug Chica
goje prasižengėliu. Išviso pe
reitais metais Chicagoje pa
vogta už $1,500,000.

Ar tai neaiškiai kalbančios 
skaitlinės? Tai viena paveik
slo pusė, baisioji pusė. Kur 
gi antroji pusė?

Mokslo įstaigos, darbinin
ku organizacijos, smarkiau
sias visuomeniškas veikimas. 
Dar Amerikos miestai neper
gyveno tikros revoliucijos. 
Bet kuomet ji išauš, kuomet 
žmonės pakels savo galvą, 
tuomet New Yorkas ir Chi
cago bus pirmoje vietoje.

J. N.

Apie dėdę Wilsoną
Nieko gero negalima pasa

kyti apie demokratu partijos 
kandidatą Woodrow’ą Wil- 
soną. Jau dėl to vieno, kad 
už jį galvą guldo kapitalizmo 
šulai, galima žinoti, kad tai 
didelis darbo priešas.

“New York Times” po no
minacijai tuoj paskelbė: 
“Wilsonas ne radikalas, to
dėl radikalai jo taip neapken
čia”. New York Central 
Railroad prezidentas Browns 
rašo: “demokratu kandidatai 
geri, taip geri, kad kiekvie
nas biznierius gali ramiai už
siimti savo reikalais.”

Milijonieriai P. Belmont, 
Lindsbury ir daugybė kitu 
išreiškia savo džiaugsmą. 
Lyga (draugija), kuri rūpi
nasi Suvienytu Valstijų lai
vyno padidinimu, taip-patuž- 
ganėdinta iš demokratu plat
formos ir paties Wilsono.

Jeigu tie vyrai giria Wil- 
soną, tai jau to užtenka, kad 
męs jį nepeiktume. Jį iš- 
augština, kaipo išminčių, 

mokslo vyrą. Bet męs velyk 
pažiūrėsime, kaip jisai gu- 
bematoriavo N ew Jersey val
stijoj. Atsiminkime streikus 
Patersone, Garfielde, Port 
Amboy ir kitur. Ten jisai 
nežiūrėjo teisiu ir vien tik 
persekiojo žmones. Jojo už
sipuolimai ant ateiviu buvo 
tokie dideli, kad net Hear- 
stas pasipiktino.

Kame gi čia dora ir išmin
tis? Josios su žiburiu vidur 
dienos neatrastum. Wilsonas 
priguli prie tu vyru, kurie už 
riebu kąsnį parduotu velniui 
savo dūšią ir kūną. Štai pa
veikslėlis. Kuomet jį apšau
kė kandidatu, tai vienas žur
nalistas, priėjęs prie jo, pa
klausė: “ką, tamsta, manai 
apie demokratu partijos plat
formą?”

—Dar aš jos neskaičiau,— 
pasakė Wilsonas.

Tai bent vyras. Jisai yra 
vadovas partijos, jisai apsiė
mė būti partijos kandidatu, 
o nežino nei ko ta partija no
ri, ko ji reikalauja. Iš to 
matyti, kad Wilsonui dau- 
giaus nieko nerūpi; jisai tik 
sapnuoja apie prezidento 
kėdę.

Męs turime pasirūpinti, 
kad jisai ant tos kėdės neat
sisėstu.

Peklos nėra.
Washingtone atsibuvo kon

vencija žmonių, kurie labai 
augštai stato biblijos mokslą. 
Tieji žmonės sutvėrė draugi
ją, kuri vadinasi “Internati
onal Bible Students’ Associ
ation”. Iš vieno atžvilgio 
įdomu pasiklausyti, ką tie 
delegatai nutarė. Viena, jų 
buvo 4.000 žmonių, o tai jau 
gana didelis skaičius, antra, 
tai vis “Biblijos” žinovai ir 
garbintojai, nebetkokie be
dieviai.

Taigi tie žmonės nutarė, 
kad jie visiškai nepripažįsta 
peklos. Pekla, anot j u, tai 
tamsiu žmonių išmislytas 
baubas. Krikščioniu tikėji
mas negali remties ant tuš
čiu gązdinimų, kurie jau se
niai atgyveno savo amžį.

Konvencija stačiai pasakė, 
kad šiandien nei vienas šva
resnis žmogus netiki į peklą 
ir todėlei daugelis apleidžia 
bažnyčią. Kad sulaikius žmo
nes prie bažnyčios, reikia iš 
religijos dalyku išbraukti žo
dis “pekla”.

Vienas baptistu kunigas 
stačiai pasakė: “netikiu, kad 
kas-nors tikėtu į materiališ
ką peklą, taip lyginais, kaip 
ir į materiališką dangų su 
auksiniais brilijantais”.

Daugelis konvencijos dele
gatu stačiai sakė, kad retas 
kunigas tiki į peklą, vienok 
daugelis bijosi prisipažinti, 
kad jį neapšauktu bedieviu.

Betgi, reikia pasakyti, kad 
tie peklos priešai daugiausia 
protestonu kunigai. Katali
kai kunigai (nors irgi jau ne
visi) dar ilgai darys biznį iš 
“mokslo” apie peklą. Patįs, 
žinoma, jie į peklą netiki. 
Nėra kvailiu.

Vienok, kada tie kunigėliai 
apskelbs kovą ne peklai ana
pus grabo, bet peklai mūsų 
gyvenime? Bostonietis.

Patarles ir priežodžiai.
Keno vežime sėdi—to ir 

dainą dainuoki.
Ką pirm savęs numesi, tą 

paskui rasi.
Sidabrinė yla ir velnio 

maišą perduria.
Nevalgęs atsigulsi — ne

miegojęs atsikelsi.
Sausai valgo, riebiai kalba.
Pasičėdyk burną košei val-

Nors kūnas geidžia, bet 
griekai neleidžia.

Be vargo nėr ketverge.

Jonas Jokūbas Rousseau
200 šimtai metu suėjo nuo 

gimimo dienos didžio Prancū
zijos filosofo Jono Jokūbo 
Rousseau (išsitaria Russo). 
Tai buvo vienas iš tu minties 
milžinu, kurie darė revoliu
ciją žmonių galvose. Pas
kui ta revoliucija apsireiškė 
ant Paryžiaus gatvių, gaisru 
išsiplėtė po visą Prancūziją 
ir žinoma istorijoje po vardu 
Didžiosios Prancūzu revoliu
cijos.

Rousseau buvo sūnus varg
dienio laikrodininko; jam te
ko ir vargo ir skurdo maty
ti, teko net lekajumi būti. 
Vienok jisai prasimušė sau 
kelią.

Žiauri baudžiavos tvarka, 
baisus pančiai, kurie varžė 
žmonijos kūną, religijos ga
lybė, karaliaus letena—vis 
tai buvo pamatu, ant kurio 
rymojo tuometinė valstija. 
Rousseau apskelbė tam ko
vą. Savo didžiausiame vei
kale “Visuomenės Sutari
mas” jisai pasakoja apie tuos 
laikus, kada žmogus laimin
gai sau gyveno praam žiu gi
riu pavėsyje. Tuomet buvus 
lygybė. Paskui atsiradus pri
vatinė nuosavybė, kuri išar
dė lygybę, žmonės patvirko, 
netikęs auklėjimas juos iš 
kelio išvedė. Todėl Rousseau 
šaukė: grįžkime prie gam- 
tos-motinos,aukl enkime žmo
nes naujoje dvasioje.

Iš to atžvilgio Rousseau 
galima palyginti prie rusu 
Leono Tolstojaus. Abudu 
juodu skelbė, kad šios dienos 
materiališka kultūra nuodais 
permirkusi.

Vienok jie, griaudami da
bartį, galėjo ruošti kelią tik 
ateičiai. Praeitis nebegali 
gi sugrįžti.

Didžiausi Rousseau raštai 
buvo sudeginti, jisai turėjo 
bėgti iš Prancūzijos, net ga
vo bėgti iš Šveicarijos.

Teisybė, ne visuomet jo 
darbai buvo tokie, kokie 
buvo jo žodžiai. Bet to
kia jau tuomet buvo gady
nės dvasia.

Jo raštuose skambėjo nau
ji garsai, kurie budino inte
ligentiją. Tai buvo lyg kad 
pranašas Didžiosios revoliu
cijos, kuri nušlavė baudžia
vą, karalių, bajorų galybę ir 
praskynė kelią buržuazijos- 
miesčionijos klesai.

Didžiausiu griausmu tren
kė į pasaulį Prancūzijos re
voliucija. Ji parodė, ką ga
li žmonės padaryti!

L. Prūseika.

Vergija Pietinėje 
Amerikoje.

Apie Pietinės Amerikos re- 
publikas męs labai mažai te
žinome. Tik retkarčiais at
eina žinios apie sukilimus, 
bet tie sukilimai nepermaino 
tebesančio padėjimo.

Vienok kapitalas, kaip ta
sai voras, aprezgė savo tin
klu ir Pietinę Ameriką. Bai
sios žinios neperseniai atėjo 
iš tų šalip. Pasirodo, kad yra 
dar kraštų, kur viešpatauja 
tikriausia vergija. Pavyko 
susekti, jog gumos kompani
ja laiko nelaisvėje indijonus- 
darbininkus.

Mat, balty darbininkų ten 
neperdaug yra; antra, jie 
nesileisty taip baisiai save 
skriausti. Štai, kaip aprašo 
tų indijonų-vergų gyvenimą 
anglų laikraščiai: kiekvie
nam indi jonui (taip-pat mo
terims ir vaikams) paskirda
vo, kiek kožnas turi surink
ti gumos. Jeigu kas nesu
spėdavo tiek surinkti, baisiai 
buvo plakamas rykštėmis. 
Už mažiausią pasipriešinimą 
pririšdavo prie medžio ir tan

kiai, aplieję nafta, sudegin
davo. Taip pat buvo pa
prastu atsitikimu — liežuvio 
ir ausų nupjovimas. Kartą 
vienam indijonui nupjauta 
abi ausįs, o jo žmona sude
ginta ant laužo.

Tarp kompanijos užveizdų 
atsirado toksai budelis, ku
ris viena diena užmušė 25 
žmones. Vieniems iš jų gal
vą nukirto, kitus pašovė. Vi
siškai nežiūrėta, ar tai vyras, 
ar moteris, ar mažas vaikas.

Panašios žmogžudystės pil
domos jau keli metai. Vie
tinės valdžios žiūri į tai per 
pirštus. Baisiausia vergija - 
toms valdžioms tai papras
tas atsitikimas.

Tuo tarpu vargdieniai in
di jonai (tautelės tibulcy) pra
deda nykti. Kuomet kom
panijai pritrūksta darbinin
kų, tuomet ji surengia me
džioklę į tolymesnes apygar
das ir girias. Daroma lygi- 
nais taip, kaip seniau dary
davo, medžiodami nigerius 
Afrikos tyruose. Užplūdę ant 
sodybų, plėšia, degina ir ima 
vergijon. Jeigu taip ir to- 
liaus bus, tuomet kompanija 
neturės iš kur vergų imti, 
nes jų jau nebeliks!

Balsys dalykai dedasi pa
sauly.

(Is “Volkszeitung”).

BE VILTIES.
Vos tiktai pradėjo aušrelė tekėti, 
Ir saulės prašvito balti spinduliai, 
Vos tiktai pradėjo žolelės žydėti, 
Ir orą pripildė įvairus kvapai,—

Tas yra malonu, kas tiktai gyvuoja 
Ir pilna krūtine gali atsikvėpt.
Pajunta tą visi, kurie tik dejuoja, 
O ant visų skriaudų negal atsiliept.

Bet tas malonumas neilgai teesti,
Ir greitai prabėga linksmesni laikai, 
Viskas pamažučiu pradeda nuvysti
Ir viską paglemžia žiemužės kapai.

Tada jau didesnis skaičius mūs dejuo- 
Ir ašaros karčios pradeda riedėt, [ja, 
Tuomet tik liūdnumas tarp mūsų gy

vuoja, 
Ir tirštai miglota padange reget.

Šiandien ir manoji maloni saulytė
Užgęso ir žuvo juoduos debesiuos;
Ir žali lapeliai bei pievos žolytė 
Suvyto ir liko suminta purvuos...

Žuvo mano viltis, visi idealai!
Žuvo ir siauručiai praminti takai! 
Ir lai pasilieka nedirbti laukeliai, 
Nes mane jau moja ramieji kapai...

Senas Vincas.

Naktiniai gyvūnėliai suranda savo 
slaptus takelius ir vaikštinėja jais tarpe 
laukų ir uolų, tarpe pievų ir krūmų: jie 
jieško sau maisto. Ramiai guli savo slap
tuose guoliuose tiktai tie, kurie yra sotus, 
nejaučia išalkimo. Pievos apklotos migla; 
ir mirganti rasa, yt kokie perlai, dabina 
žolynus. Iš tamsiųjų miškų plaukia me- 
džių viršūnių ošimas ir savotiškas, slėpė- 
ningumo pilnas šlamėjimas. Virš medžių . 
viršūnių matosi balzgana šviesa, kuri, ta
rytum norėdama pasislėpti tarpe šakų ir 
šakelių, glaudžiasi prie drebančių lapelių 
ir samanomis apaugusių kelmų, kolei pa
siekia žolelę, gėlėlės ir mirgančius rasos 
lašelius. Ir taip palengvėlia apsiaučia jū
rą, laukus, kaimus ir miestus.

* *

Beždžiones.—Ar jos tu
ri protą?

Vienas francūzų keliaunin
kas po Afriką apskelbė nese
niai labai įdomių žinių ir pa- 
tirimų apie beždžiones. Airi- 
kos nigeriams ji pavaduoja 
mūsų naminius gyvulius. Ji 
patarnauja jiems,nes jie gali 
ją visiškai prijaukinti. Ji pa
sidaro klausia, ištikima, bu
dria, mandagia.

Vienok laukinė beždžionė, 
vos tik sugauta, jaučiasi 
žmonių draugijoje labai blo
gai. BuVę atsitikimų, kad 
augštesnės rųšies beždžionės 
iš nuliūdimo net nusigalabin- 
davo. Jos negalėdavo už
miršti palydėtosios laisvės. 
Betgi beždžionės vaikai, ku
rie gimė žmonių draugijoje, 
jau nesvajoja apie girią ir 
tyrų platybę. Laukiniai įpro
čiai nyksta ir taikomasi prie 
naujų aplinkybių.

Didžiausias beždžionės ga
bumas — pamėgzdžiojimas. 
Dėlto žmonės ir sako: jisai 
pamėgzdžioja, kaip beždžio
nė. Bet tasai pamėgzdžioji
mas beždžiones išmokina 
darbų. Labai tankiai tenka 
matyti beždžionę nešant uz- 
bonu vandenį, skinant nuo 
medžių vaisius, ypač koku- 
sus. Dieve gink tuomet bež
džionę užkabinti. Stačiai pa
leis į galvą kokusu arba uz- 
bonu.

Francūzų keliauninkas ma
tęs, kaip beždžionė ganė 
kaiminę. Ji taip prisirišo 
prie avių, kad pavaduodavo 
puikiausią piemenį. Bet kar
tą užklupo ant kaiminės ja
guaras ir nutempė avį. Nuo 
tos dienos beždžionė klausė 
mažiausio lapų sušnabždėji- 
mo, mažiausio subildėjimo. 
Saugojo savo kaiminę, užsi
lipus ant medžio. Šalę me
džio susidėjo krūvą akmenų. 
Štai kartą ji pamatė prisi
artinant jaguarą. Kaip tik 
jisai prislinko arti, kad pra
dės laidyti akmenais ir čypti 
ne savo balsu. Žvėris gavo 
pasitraukti.

Beždžionė nekenčia konku
rentų. Kartą tulan sodžiun 
atgabeno kačių. Žmonėms 
labai parūpo katės. Beždžio
nės pamatė, kad katės visiš
kai nustelbs jas žmonių aky
se. Viena beždžionė, kuri 
ypatingai buvo mylima, la
bai nuliūdo. Staigu, vieną 
kart naktį pasigirdo baisus 
miaukimas. Žmonės subu
do. Gi žiūri, beždžionė įme
tus katiną į puodą, kuriame 
iš vakaro buvo supilta van
duo. Pati beždžionė tupi ant 
krašto ir neleidžia katinui iš
lipti. Gerai, kad žmonės 
katinėlį išgelbėjo.

Tai tiek apie beždžiones.
Brooklyn© Dėdė.

NAKTIS.
Pagal latviško.—Barabošius.

Mintįs mane kankina; aš negaliu už
migti.

Šviesi naktis. Per langą veržiasi kam
barin balzgano mėnulio spinduliai. Tokia 
keista, balzganai mirganti šviesą! Ji ne
leidžia man užmerkti akių, neleidžia už
migti. ...

- Aplinkui viešpatauja tyla. Be skam
besio, be garsų naktis audžia savo dainelę 
ir puikius paveikslus mano sieloj. Mano 
žvilgis lekia tolyn, naktinės šviesos beri
bėm Ir rodosi, kad aš žiūriu visur, į vis
ką—giliai, toli, ir žinau viską... Ach, aš 
da tebesu tas pats senasai svajotojas, ne
žiūrint į visus gyvenimo patirimus... Da 
neužgijo žaizdos, da be perstojo siaučia 
mirtis ir ima sau aukas, bet mano sapnai- 
svajonės liuosi, yt paukštelis, skraido po 
kalnų viršūnes ir žvaigždėtą visatos er
dvę. O mano jausmai klaidžioja beribėj, 
jie pinasi su viskuom ir prie visko glau
džiasi....

Ir visas pasaulis sapnų paveiksluose 
slenka pro mano akis.

* **
Štai, snaudžia kaimas tarpe rasa ap

klotų laukų.
Kaip dienos šviesoj, ten viskas var

ginga, nemalonu ir liūdna! Purvini ke
liai, žemos ir apkrikusios bakūžėlės; žmo
nės nešvarus, prispausti amžinos darbo 
naštos, nemalonus jie savo pilkais, nusku
rusiais drabužiais; ten viešpatauja bega
linis darbo bildėsis, išreikšdamas rūpestį 
apie rytojų... Bet dabar, nakties ramioj 
tyloj, viskas išrodo puiku, tarytum pasa
koje.

Tiktai vos girdimi skambesiai per
traukia šviesią tylą... Rodosi, kad tuose 
skambesiuose slepiasi tų begalinėj tolu
moj mirgančių pasaulių bėgis, su da ne- 
pajaustais nakties grožiais ir baisenybė
mis, su negirdėtais gyvybės apsireiški
mais, laime ir kova—ir su šaltos mirties 
pasibaisėtinu tuštumu. O čia, po mano 
kojomis, pritardama tiems bildesiams dun
da žemė, maža ir menkutė, su savo dide
liais bruzdėjimais, kovomis, su įvairių gy
vių daugybe. Ir tame gyvių judėjime' sto
vi silpnutis žmogus su augštai iškelta gal
va ir giliu žvilgiu, jis jieško atsakymo į 
kiekvieną apsireiškimą, jis nori viską su
prasti, žinoti.

Bet po mėnesienos uždangalu, po že
mu stogu vystosi gyvybė vis da nesupran
tama, slėpeninga....

Štai, vienas kovoja su mirčia ir veltui 
maldauja spėkų, pagelbos; kitas vėl jieš
ko išeigos iš skurdo ir vargų, kolei galop, 
pavargęs, užmiega. Ir taip snaudžia vi
si... Miegas užkloja ant jų lygybės už
dangalą, o sapnai prašalina kasdieninius 
vargus ir rūpesčius. O nakties balsganoj 
šviesoj užliepsnoja karšti pasibučiavimai, 
gimsta jaunučiai diegeliai, kurie taip-pat 
eis pasitikti likimo,...

* **
Toli už mėnesienoj mirgančių laukų, 

kaip ir paauksuota jūra, siūbuoja varpų 
vilnįs. Siūbuoja, banguoja ir susielieja 
su mėnesiena. Nuo drėgnos žemės kįla 
žolelė ir augmenįs; palengva, malonių 
spėkų pilni, jie kįla augštyn prie šviesos, 
prie oro.

Ant plačios lygumos matosi eilės mil
žiniškų namų. Kurion pusėn nekreipsi 
žvilgio—visur namai, tiktai namai! Ir jie 
dauginasi, auga ir slenka vis tolyn... Ten, 
žinoma, nėra nakties; ten be perstojo gy- . 
venimas juda, banguoja po plačias apšvie
stas gatves. Milijonai nepailstančių spė- ’ 
kų blaškosi, pinasi ir viena prie kitos glau
džiasi... Tai yra miestas. Ilgos gatvės, 
aprūkę namai, pilki mūrai. Kiek dąug 
tarp jų slepiasi skurdo, vargo ir skausmų! 
Bet daug ir ateities spėkų! Galingų atei
ties spėkų, kurias pagimdo nepermaldau
jamas gyvenimo išsivystymo bėgis, ir ku
rios sutvers naują pasaulį—ateities pasau
lį... Ir vis drąsiau, vis sąmoningiau jos 
kįla iš mūsų sapnų, iš mūsų troškimų, iš 
mūsų gyvenimo reikalų...

O męs?—Męs esame kovotojai, naujų 
kelių prirengėjai. Toks jau yra mūsų li
kimas. Kovotojai ir skelbėjai esame męs, 
nes jaučiame senojo pasaulio pavargimą, 
matome jo sugedimą ir ištvirkimą; męs 
esame kovotojai, nes mūsų sielose liepsno
ja ateities viltis. Męs esame ateitis!...

Dailus ir malonus ateities pasaulis!
Nauja, sveika, prakilnu ir sąmoninga ■ 

žmonių šeimyna, kurios neskirs nei tau
tystė, nei tikėjimas, nei luomas. Ir toji 
šeimyna nuveiks stebėtinus darbus, pa- f 
sieks daug augštesnį pažinojimą, pajaus 
da nepajaustus jasmus!— O tada? Tada J 
ir vėl nauji darbai, nauji pažinojimai, nau
jos pajautos! Ir taip link begalinio tobu
lumo!—Net ir baisioji mirties šmėkla pra- : 
ras savo dabartinę išvaizdą. Senasai mirs, 71 
idant gyventų jauname, pilnesniame to
bulume. Mirtis ir gyvybė savo begalinia
me persikeitime linkui tobulumo! — Tai 
viskas. Toliau nepasieks joks protas...

*
Mintįs be perstojo mane kankina; aš | 

negaliu užmerkti akių, aš negaliu užmig- Ą 
ti. Laikas slenka išlėto.

Malonus ir gaivinantis vėjalis pučia -; 
per langą kambarin. Ant dangaus gęsta I 
žvaigždelės. Kaž kur gaidžiai gieda. Auš- I 
ta rytas... aušta rytas!...

Kas brangesnis,žmogus ar gyvulys?

Šitas klausimas buvo svarstomas Ru- ’ 
sijos Dūmoj. Jeigu kita kokia viešpatys
tė tą klausimą svarstytų, būtų menki dy- • 
vai, bet kad taip vadinamoji “matuška” į 
Rusija tą daro, tai jau naujiena. Taip iš- 1 
rodo, lyg tuos atstovus būtų rinkę gyvuliai, 
one žmones. Ministerija sumanė pakelti 
pabaudą už gyvulių kankinimą nuo 10 rub. 
iki 100 arba mėnesio kalėjimu. Kožnas 
apsišvietęs žmogus gali suprasti, kad gy
vulio kankinimas yra nedora ir begėdiška. 
Pamislijus apie tokią viešpatystę, išrodo, 
kad jau ten viskas gerai. Rodosi, kad dar
bininkų ir valstiečių gyvenimas yra toks 
geras, kad jau apie jį nė rūpinties nerei- - 
kia. Jau tik apie gyvulius pasirūpįsimjr 
viskas bus gerai. Valstietis arba darbi- ' J 
ninkas, vilkdamas sunkų vergijos jungą, | 
ar gali pamislyti, kaip su gyvuliais apsiei
ti? Kadangi su juo bjauriau apsieina, ne- 
gu su gyvuliu. Ne vienas dar atsimena,- 
kas išskerdė šimtus nekaltų darbininkų | 
Lenos kasyklose. Tada nerūpėjo ministe
rijai ir juodajai Dūmai, kad sustabdyti 
tas skerdynes. Ir nerūpėjo jiems, kada 
tūkstančiai valstiečių badu mirė ir miršta, fj 
Tada juodoji Dūma buvo ausis užsikimšus, $1 
kad negirdėti žmonių vaitojimo. Jeigu J 
valstiečiai badu miršta, ar galima norėti, 
kad kas su gyvuliais gražiai apsieitų. Kuo- .J 
met valstietis nieko nemato, kaip tik na- 
gaiką ant savo nuguros, ar gali jis misly- 
ti, kad be jos galima kur-nors apsieiti. To || 
jis negali suprasti.

Teisingai pasakė vienas socijalistas- 
atstovas: “Pirma aprūpinki! darbininkus 
ir valstiečius, o gyvulius aprūpins jie pa- 
tįs.” P. Svotelis. j



LAISVE 3

VAIKAI IR TĖVAI
Vaikai—tai gyvenimo kviet- 

kos, kaip pasakė vienas žy
mus rašytojas. Gražesnio 
vaikams pavadinimo negali
ma būtų surasti. Bet ar iš 
teisybės męs dabojame taip 
vaikus, kaip kvietkas? Ar 
męs saugojame juos, kaip 
savo akį? Ant to atsakysiu, 
kad ne, ne ir ife.

Retai galima surasti šei
myną, kad tarp vaiky ir tė
vų būty pilnas susipratimas. 
Rodosi, kad tarpe jy būty 
didžiausia duobė, rodosi, kad 
kad vieni panašus i erelius, 
kurie veržiasi dangun, o kiti 
i vėžius, kurie atbuli traukia
si. Daugiausia taip atsitin
ka, kad vaikai pradeda per
siimti naująja dvasia, o tė
vai tam priešingi. Tarpe vie
ny ir kitų prasideda atšali
mas, kuris baigiasi labai liūd
nai. Tėvas neturi apie ką 
iš širdies pasišnekėti su vai
ku, vaikas su tėvu, duktė su 
motina. Prieš tokį apgailė
tiną padėjimą tankiai nėra 
vaisty, nes nei viena, nei kita 
pusė tankiai nenusileidžia 
nei per sprindį. Vienok tan
kiai ir šiame padėjime gali
ma būty pasigelbėti. Jeigu 
tėvai laikosi kitos pažiūros, 
bet visgi savo vaikus myli— 
tai vaikams nereikėtų taip 
šiauštis. Reikčty jieškoti su
tarimo ir savo gražiu pasiel
gimu patraukti senelius į sa
vo pusę. Jeigu tėvai matys, 
kad vaikas, nors ir bedievis, 
bet švariai užsilaiko, yra do
ras, mylintis teisybę, drąsus 
ir atviras, tuomet ir tėvų 
širdis suminkštės. Bet jei
gu tėvai matys, kad vaikai 
su panieka žiūri į viską, kas 
tėvams brangu, jeigu jie žiau- 
rys, paniekina viską, tuomet 
ir tėvai pasidarys aršesni, 
nenorės nusileisti;

Čia aš kalbėjau apie vai
kus ir tėvus, paliesdama pa- 
žvalgy skirtumą.

Bet tankiai taip būna, kad 
pažvalgy skirtumo nėra, tei
singiau pasakius, visiškai 
pažvalgy nėra. Vienok tė
vai nesupranta vaiky, o vai
kai visai nenori suprasti tė
vų ir neturi dėl jy mažiau
sios paguodonės. Čia visą 
kaltę reikia mesti ant nege
ro auklėjimo.

Vaikas pradeda lankyti 
škulę, pradeda darytis man- 
dresniu. Tėvai tam vaikui 
pataikauja. Vaikas girdi 
mokykloj apie naujus daly
kus ir mato, kad tėvai apie 
tuos dalykus neturi jokio su
pratimo. Čia pas vaiką tuoj 
atsiranda panieka dėl tėvy, 
ta panieka su metais vis au
ga, vis bujoja. Štai vaikas 
jau suanglėjo, prigijo naujo
se sąlygose, priprato prie 
čiutabakio ir tėvai dėl jo pa
prasti grinoriai ir tiek.

Tankiai tokie vaikai netu
ri supratimo apie prakilnes
nius dalykus, supranta tiktai 
paviršutinę Amerikos gyve
nimo madą, vienok jie su pa
nieka žiūri į viską, kas lietu
viškumu kvepia. Taip būna 
ne vien Amerikoje, bet ir 
Prūsuose, kur lietuvukai su- 
vokietėja ir tankiai Lietuvo
je, kur jie sulenkėją.

Kas gi čia kaltas? Pasaky
tume vaiky netikumas. Pa
sakytume, kad reikia tėvy 
gailėtis, nes vaikai juos pa
niekina. Vienok didelę dalį 
kaltės reikia mesti ir ant tė- 
vy. Jie buvo neapsišvietę, 
jie nemokėjo vaikui išaiškin
ti daugelio dalyky, apie ku
riuos jisai klausdavo, dar 
mažas būdamas. Jeigu jie 
būty buvę dauginus apsišvie
tę, jeigu būty mokėję vaiką 
pakėravoti-pamokinti, tuo
met vaikas nebūty manęs, 
kad tėvai grinoriai, nieko ne
išmano.

Vaikas yra budrus, gudro- 
tas. Jisai vis smalsauja, 
klausinėja, jam viskas rūpi, 
jisai viską mato, nuo jo nie
ko nepaslėpsi. Ir jeigu jisai 
iš mažens pamato, kad jo tė
vai atsilikę, neapsišvietę, ne
turi supratimo apie draugiji
nį gyvenimą—toksai vaikas, 
nerasdamas pamokinimo na- 
mieje, jieško išminties ant 
gatvės pas bomukus. Pas
kui tokiu bomuku ir išauga. 
Todėl taip tankiai ir atsitin
ka, kad Amerikoje užaugę 
lietuvukai yra niekam netikę.

Ona Adomaitienė.

DARBININKAS.
(Monologas)

Seniau, kada buvau jau
nas, dirbau dirbtuvėje. Tada 
aš niekad nemąsčiau apie 
blogą gyvenimą. Mylėjo ta
da mane darbdaviy užveiz- 
dos, mylėjo kunigai, mylėjo 
saliuninkai. Mylėjo ir jau
nos merginos ir nekartą 
spaudė prie savo karštos krū
tinės. Bet kodėl dabar ma
ne niekas nemyli?...

Juk aš niekam blogo nepa
dariau. Prie sunkaus darbo 
palydėjau visas savo spėkas. 
Aš dar nepasenau, bet jau aš 
jiems nereikalingas, aš jau 
negaliu tą sunky j į darbą 
dirbti. Jau mane spėkos ne
remia, jau aš sunykau.

Kartą buvau nuvykęs į tą 
dirbtuvę, kur palydėjau savo 
sveikatą, kur seniau visi taip 
mylėjo. Užveizda nenori nei 
kalbėti. Jisai tiktai rūsčiai 
pažvelgė į mane:

—Tau čia vietos nėra.
Paskui nuėjau pas kunigą, 

kuriam nekartą paskirdavau 
penkinę. Tuomet ir šampa
no išsigerdavom.

Dabar aš nusilenkiau prieš 
ji-

—Ką, dirbti nenori?—Su
riko jisai.

Ir, įbrukęs dešimtuką, lie
pė jieškoti darbo. Jisai tyčia 
nusidavė nematąs, kad aš 
jau dirbti negaliu.

Tuomet aš nuėjau pas 
smuklininką. Aš buvau jo 
geras kamarotas, pakol pra- 
ūždavau saliune visus pinigė
lius. Paprašiau alaus stiklo. 
Pripylė, ištarytum, numetė, 
kaip šuniui šonkaulį.

Te, šunie, ėsk! Tarytum, 
praskiedė pro lūpas. Aš pa
mačiau, kad čia ne mano vie
ta.

Einu gatve... Nėra drau
gų,nėra pastogės. Vienui vie
nas plačiame pasauly. Et, 
misliu sau. Gi Amerika lai
sva šalis. Būsiu elgeta. Ma
nęs gi vis kas-nors pasigai
lės.

Aš užmiršau, kad Dievulis 
neatėmė dar policistams buo
žių ir gavau jy paragaut.

Einu toliau, einu pirmyn... 
Daktarai negydo. Sako—per 
sveikas. Į prieglaudą nepri
ima, sako—per jaunas. Li- 
gonbutin eičiau—nėra pini
gu-

Mirti nenoriu. Dar neno
riu!

Aplinkui devynios galybės 
gerybių, aplinkui krautuvės 
viso ko pilnos, aplinkui link
smučiai žmonės.

Tik aš alkanas, nuo visų 
atstumtas! Nėra man viete
lės tarpe laimingų žmoniy.

Aš nuplyšęs, basas, bespė- 
kis sutvėrimas...

Štai automobiliai skrenda, 
kaip paukščiai. Mano kojos 
linksta, man kojas gelia. 
Mane visą gelia.

Už ką, dėlko, vardan ko! 
Kodėl man nelaimės, ašaros, 
vargo klanai, paniekinimas?..

Juk aš dirbau, kol galėjau. 
Aš knisau žemę, kaip kur
mis... O tada aš buvau ge
ras, tada mane visi mylėjo.

Ar ateis skriaudoms galas,

Iš “BOSTON AMERICAN“

Šis paveikslas parodo, kaip praleidžia vasaros karščius turčius ir kaip turi kentėt 
darbininko šeimyna. Viršuj turčius vėdinasi prie feno ir, traukdamas šaltą šampaną, 
keika gamtą už karštį. Apačioj darbininkė motina laiko ant kelių mirštantį nuo karš
čio kūdikį. Jos stuboje didžiausias troškumas. Ji neturi už ką nusipirkti bent kaval- 
kutį ledo, kuriuomi gaiety atšaldint kūdikio maistą.

ar nušvis dangus, ar nusišyp
sos saulutė. Noriu tikėti, 
trokštu tikėti, kad bus ge
riau.

Bet aš jau nesulauksiu, 
mano akįs džiaugsmo nema
tys.

Broliai! Klausykite... ten- 
skamba dainutė... Girdite, 
jos aidas plečiasi, auga. Aš 
ne tarpe dainininky, aš ne 
tarpe jauny j y. Bet man ra
miau, tie balsai mano ronas 
mazgoja, jausmus glosto. 
Man ramiau.

Sudiev, brolužėliai, sudie- 
vu, draugai!

Jau buiniosios spėkos už
gęsta.

Jau greitai aš skirsiuos 
nuo jūs amžinai,

Bet jūsy spėka tenesęsta.
Paparčio Žiedas. 

Laisvoji Sakykla.
Mūsli laikraščiai.

... Aš čia manau bent trum
pai pakalbėti apie tai, ko
kiais turėty būti mūšy pa
kraipos laikraščiai. Pirmu
čiausia imsiu “Kovą”. Ant 
pirmos vietos ji turi statyti 
Sąjungos reikalus. “Kovoj” 
turi atsispindėti visas Sąjun
gos gyvenimas. Toliaus, lie
tuviams darbininkams netu
rint tam tikro profesijonali- 
nio (unijinio) organo, “Ko
voj” reikčty judinti atskiry 
prof esi jy darbininky reika
lus. “Kovoj” turėty būti ju
dinami profesijonaliniai rei
kalai lygiai Amerikos darbi- 
ninky, lygiai kity kraštų, bet 
ypač tų Amerikos vietų, kur 
daugiausia lietuviai dirba. 
Vienok greta kasdieninių, rei
kalų “K.” dar turi eiti teore- 
tiški straipsniai ir straipsniai, 
surišti su L.S.S. programų. 
Šiuose klausimuose turi būti 
leistini ir ginčai, tik, žinoma, 
neperžengus tam tikry ryby. 
Jei būty vietos, tai galima 
dar pašvęsti “Kovos” pusla
pis agitatyviškiems straip
sniams. Bet, mano nuomo
ne, “Kova” yra paskirta ne 
agitacijos reikalams. Agita- 
tyviškus straipsnius galime 
palikti kitiems laikraščiams, 
o taipgi knygutėms ir perio
diškiems lapeliams. Tik, ži
nia, “Kova” negali apleisti 
gyvy kasdieniniy klausimy. 
Iš kitos pusės, tarpais, ir Są

jungos organas negali apsi
eiti be agitacijinių straipsnių 
(padėkime, per rinkimus, 
streikus). Beletristikos dalis, 
sulyg manęs, iš “Kovos” vi
siškai turi būti išmesta. Są- 
jungietis, norintis tą turėti, 
ko trūksta “K.”, ras tą ki
tuose laikraščiuose. Paga- 
liaus, turime atsiminti, jog 
mažas laikraštis, norintis vi
sus klausimus apimti, nepa- 
jiegia duoti gero atsakymo 
nei ant vieno iš jy. Taip pa
statyta “K.” būtyžingeidi ir, 
ne sąjungiečiams.

Jau suvis kitaip stovi pri- 
vatiškai leid. “Keleivis”. 
“Kel.” turi tilpti informaci-j 
jos jau ne tik iš darbininky 
gyvenimo, bet apskritai iš 
visos visuomenės gyvenimo. 
Dėlto ten, be žirny, turi būti 
straipsniai, pajudinanti svar
besnius kasdieninius gyveni
mo atsitikimus. “Kel.” turi 
talpinti ir agitatyviškus 
straipsnius ir tuos straipsnius 
turi rūpintis pritaikinti prie 
atsakančios progos. Toliaus 
labai svarbu, kad jame tan
kiau pasirodytų įvairys mok- 
sliškai-populiariški ęaštai. 
Žinia, laisvai vietai esant, 
gal pasirodyty šis-tas iš be
letristikos ir net iš humoro.

Dabar apie “Laisvę”. Ji 
priklauso prie to pat tipo, 
kaip ir “Kel.” Vienok lie- 
tuviy darbininky Amerikoje 
yra tiek daug, kad “Laisvei” 
vietos pilnai užtenka. Esant 
dviems panašiems organams, 
daugiau galima pajudinti 
įvairiy klausimy ir geriau ga
lima atsiremti prieš klerika
lus ir tautininkus. Bet toks 
darbas tik tuomet turės ge
rus vaisius, kad du panašys 
organai veikia dviejuose dar
bininkiškuose centruose. Man 
nesuprantama, kodėl “Lais
vė” įsteigta Bostone. Man 
rodosi, kad dėlto kįla spėkų 
eikvojimas. Persikėlus kiton 
vieton būty didesnė nauda.

“Dilgėlės” dar neseniai bu
vo vien satyros laikraščiu; 
nors ir satyriški laikraščiai 
darbininkams naudingi, bet, 
kaip pasirodė, tai satyriškas 
laikraštis dar negalėjo tarp 
lietuviy atsakančiai plėtotis. 
Todėl “Dilgėlėms prisiėjo 
virsti paprastu laikraščiu 
“Kel.” tipo. Visgi geistina 
būty, kad “Dilgėlės”, virsda

kiai buna labai naudingi), bet 
su sąlyga, kad besiginčija
mos pusės pamatiniai nenu
klystų, o kuriai pusei nukly
dus, redakcija atsakančio j 
prierašoj turėty pataisyti tą, 
arba bent nuklydimą skaity
tojams nurodyti.

Pageidaujama taipgi, kad 
patįs laikraščiai susi tarty ir 
tarp savęs pasidalyty darbą 
—tarnauti darbininky reika
lams; tuomet pasekmingiau 
visas darbas eitų.

Šiuos visus savo pageida
vimus aš išdėstau ne tik kai
po patarimus laikraščiy lei
dėjams ir redakcijoms, zbet 
kartu rašau skaitytojams, 
kad tieji susipažinę su mano 
nuomone, patįs išreikštų sa
vo ir paskui laikraščiams sta
tytų atsakančius reikalavi
mus. Per tai, meldžiu visy, 
kuriems rūpi geri,' darbinin
kams paskirti laikraščiai, pa
galvoti apie tai, ką aš čia pa
sakiau ir bendrai prisidėti 
prie bendro darbo, kad tas 
darbas didesnius ir geresnius 
vaisius nešty—ir kad berei- 
kalo nesieikvoty ir taip bran
gios spėkos.

Mikolas Bevardis. 
17. VI. 1912.

Red. prierašas: —Reikia žinoti, 
kad M. Bevardis jau trįs metai, kaip 
išrautas iš gyvenimo tarpo, todėl jo pa
stabos, teisingos principijališkuose klau
simuose, negali būti teisingos, svarstant 
specijališkai Amerikos spaudos dalykus. 
Todėl “Laisvė“, dėdama šį straipsnį, 
turi paaiškinti, kad daug kame su juo 
nesutinka.

mos paprastu laikraščiu, dėl
to pilnai juomi neliktų, bet, 
po senovei, satyrai tarnautų. 
Juk ne visuomet darbininkui 
vien dirbti ir lavintis, juk 
jam reikia ir pasilinksminti. 
Pertai “Dilgėlėse” daugiaus 
vietos turėty būti paskirta 
beletristikai. Tegul “Dilg.” 
lieka darbininky draugų nu
ramintoju.

Apie “Darb. Viltį” nerašy
siu, nes ji man nepažįstama.

Tai mano pažiūros kaslink 
atskiry laikraščių. Dabar 
abelnai apie visus. Man te
ko patėmyti, jog abelnai visi 
Amerikos laikraščiai neišlai
ko savo pakraipos, jei ne 
daugiau, tai mažiau, svyruo
ja iš šono į šoną. “Kovoj” 
tam-pat N-ry vienas straip
snis parašytas marksistų, ki
tas sindikalisty dvasioj su 
priemaiša paprasto anarchiz
mo. Kituose laikraščiuose 
nematyti, ar redakcija prisi
laiko istoriškojo materializ
mo, ar stačiai nieko neprisi
laiko. Man rodosi, kad dar
bininkiškiems laikraščiams 
nereikėty imti blogo pavyz
džio iš dešiniosios pusės, bet 
prisižiūrėti, kaip vedami kity 
tautų darbininkiški laikraš
čiai.

Aš pageidaučiau, kad dar
bininkams prijaučiantieji 
laikraščiai, ’ o ypač “Kova”, 
liktų aiškiai marksistiška ir 
kad tieji laikraščiai į savo 
pasauliožvalgos pamatą pa
dėty istoriškąjį materializ
mą. Tie laikraščiai, ką judi
na gamtos klausimus irgi tu
ri laikytis materialistiškos •J 

pakraipos. Tik prie išlaiky
tos pakraipos skaitytojai ga
li sau išsidirbti aiškią pasau- 
liožvalgą. Laikraščiams gi 
skerečiojant, skerečioja ir 
skaitytojy supratimas, ir pas 
kai-kuriuos susirenka toks 
prieštaravimų mišinys, jog 
vieton išsilavinimo eina vien 
apsikvailinimas. Tik mok
sliški laikraščiai, paskirti jau 
gerai suprantantiems dalyką, 
gali pas save leisti ir sveti- 
my pažiūry žmonėms prabilti, 
kad tuom savo skaitytojus 
arčiau supažindyti su sveti
momis nuomonėmis. Bet 
męs tokiy laikraščiy dar ne
turim. Žinia, ir dabartiniuo
se mūšy laikraščiuose gali 
pasirodyti ginčai (ir jie tan

Korespondencijos
Baltimore, Md.

Baltimorės Teatro Mylėto
jų dr-stė laikytam savo re- 
guliariškame susirinkime 28 
d. birželio šių mėty tarp ki
tų svarbių reikalų, nutarė iš- 
kalno prisiruošt prie ateinan
čio rudens sezono. Pažymė
ta vaidinimui sekanti veika
lai: pirma—Jaunučio verti
mas “Žmogžudžiai”, antras 
—Žemkalnio “Blinda”, tre
čias—V.Nagomoskio “Vaiz
delis iš baudžiavos laikų” Jis 
bus pirmu kartu statomas 
ant scenos ir labai puikiai at
rodys, nes tai gyvas paveik
slas ty laiky pony su bau
džiauninkais pasielgimy. 
Paskui dar antru kartu bus 
statoma V. Nagornoskio 
“Rutvilė”.

Bet tai dar neviskas. Jei
gu vietinė publika parems 
mūšy darbą skaitlingų atsi- 
lankimu, tada statysim šį se
zoną ir daugiaus veikalų ant 
scenos. Baltimorės lietuviai 
ir lietuvaitės, jūs matote iš 
viršpaminėto, kad Teatro 
Mylėtojų dr-stė užsidėjo šį 
sezoną ant savo pečiy didelį, 
sunky darbą atlikti. Jūs, 
vietiniai lietuviai, galite šia
me darbe prigelbėt skaitlin
gu savo apsilankymu, tuomi 
priduosit lošėjams daugiaus 
energijos dirbt nenuilstan
čiai, o sau pasaldinsit valan
das ramiu pasižiūrėjimu.

Varde T. M. D.
Ig. Naruševičius.

Lewiston, Me.
“Laisvėje” jau buvo rašy

ta kaslink Columbia Mills 
streiko. Tai dabar pranešu, 
kad streikas pralaimėtas, pa- 
sidėkavojant dviems agen
tams, kurie rinko streiklau
žius, kad męs pralaimėtu- 
mėm. Agentai streiklaužių 
abu lietuviai: Antanas Še- 
meklis ir Pranas Šlauteris. 
Tai jiems pasisekė prikalbėt 
Antaną Žarkauskį iš streikie- 
riy, apie kurį jau buvo rašy
ta. Po to surinko kas dieną 
daugiau ir daugiau streiklau
žių ir dabar jau užpildo jais 
visą dirbtuvę. Tarp j y dau
giausia lenkų ir lietuvių. Pa- 
sidėkavojant Antanui Šemek- 
liui, kuris buvo per visą strei
ką vierniausiu tarnu kompa

nijos, ką tik dagirdęs iš strei- 
kieriy pusės, tuoj pranešda
vo ir kožnas panedėlis su sa
vo sėbru Šlauteriu žadėjo 
pristatyti po 12 skeby, bet 
niekad tiek negaudavo, už- 
tad ėmė beveik 5 savaites, 
kol užpildė mūšy vietas.

Jonas Krapo viekas.
Lawrence, Mass.

4 d. liepos Liet. Ukėsy 
Kliūbas buvo parengęs pik
niką ant County Club. Die
na buvo labai karšta. Svečių 
pribuvo nemažai. Visi link
sminosi gražiai. Tautiečiai 
neužkabinėjo nei vieno, tik 
slankiojo vienas pro kitą, 
kaip sliekai po lietui.

Todėl už tokį mandagy ap
siėjimą reikia ištarti ačiū. 
Geistina būty, kad visados 
taip elgtųsi. Svaiginančių 
gėrimų visai nebuvo, todėl 
viskas mandagiai pasibaigė. 
Pelno, turbūt, liks kelios de
šimtis dolerių.

Malonu būty matyti ir ki
tas dr- jas rengiant piknikus 
ir balius be svaiginančių gė
rimų. J. Lukšinis.

Gardner, Mass.
9 d. liepos mažas būrelis 

laimėjo streiką Central Oil 
Gas Stove Co. Seniaus gau
davo 15c. ant valandos, o da
bar gaus 25c.

Pabaigoj birželio laimėjo 
ir gatvių darbininkai. Su
mažino darbo dieną ir pakėlė 
algas. Dabar dirba 9 vai. ir 

I gauna $2.00.
Liepos 6 d. buvo finų so- 

cijalistų paroda. Čia pasi
rodė pirmu sykiu darbininkų 
raudona vėliava. Gatvėmis 
traukė dideli būriai merginų, 
motery, vyry. Vaikinai.bu
vo baltai pasirėdę. Merginos 
su plačiom kelnėmis, visos 
kaip aniolai. O viršui ple
vėsavo raudonas vėlukas. 
Žmonės, stovėdami ant gat
vių, plojo delnais. Tarpe jų 
buvo šeši muzikos benai.

7 liepos buvo mitingas už 
miesto.

7 liepos palaidojo Eiwodes 
šapos prezidentą. Jisai im
davo algos $25.000 per me
tus. Taigi ant dienos jisai 
gaudavo $79.87. Tuo tarpu 
darbininkai toj šapoj pelno 
nuo 1—2 dol.

Kasgi tam ponui uždirbda
vo tuos 25 tūkstančius?

P. Pigeon.

Pajieškojimai.
Pajieškau Vadavo Gecevičiaus, paei

na iš Vilniaus gub., Traky pavieto, Jez- 
no volosties, Nemajuny parapijos. Gir
dėjau gyveno Mass, valstijoj. Jis pats 
arba kas apie zjį žino, malonėkite pra
nešti šiuo adresu:

J. M. Kazlauskas
4į Hungeford St. Hartford, Conn.

Pajieškau draugo Stanislovo Janulio, 
paeina iš Kauno gub., Panevėžio pavie
to, Rozalino parapijos. Ilgas laikas 
Sraslinko, kaip apie jį nieko nežinau, 

is pats arba kas apie jį žino, meldžiu 
pranešti šiuo adresu:

Petras Pečiukėnas 
4837 Ahlersway, Hazelwood,

Pittsburg, Pa,

Pajieškau savo brolio dukters Kon
stancijos Kailiutes, ji pirmiau gyveno 
Chicago, Ill., dabar nežinau, kur ji ran
dasi. Meldžiu greitai atsišaukti, nes 
atvažiuoja iŠ Lietuvos tavo sesuo Mare.

P. Kailius
1410 So. 49 Court Cicero, Ill.

Pajieškau savo pusseres, Magdelenos 
Aleknaitės ir Veronikos Vaitekūnaitės, 
Inlašavos parapijos. Jos pačios ar kas 
kitas, malonėkite pranešti šiuo adresu:

K. Paberalytė
670 W. 18 St. Chicago, Ill.

Pajieškau savo trim pusbroliy: Jono 
Andriušio, Meisty kaimo, Lesnitstvos 
valsčiaus, Jono Aleksaičio, Baltrušiy 
kaimo ir Vinco Rinkevičiaus, Iždegos 
kaimo, Pilviškiy valsčiaus. Taipgi pa
jieškau draugu, Juozo Čepaičio, Šunsky 
kaimo, Paeženy valsčiaus; Pijušo Gale- 
sevičiaus, Aglinčiškės kaimo, Antana- 
vo valsčiaus ir Onos Merkevičiutės, 
Juodbariškės kaimo, Antanavo vals
čiaus, visi Suvalky gub. Jie patįs arba 
kas juos žino, meldžiu pranešti šiuo ad
resu:

Vincas M. Rinkevyčius 
1419 Quarry Ave., Grand Rapids, Mich.

Pajieškau savo dviejy pusbroliu: An
tano Buitkaus ir Rapolo Buitkaus, abu
du paeina iš Kauno gub., Raseiny pa
vieto, Nemakšiy parapijos, Sudenty 
kaimo. Girdėjau, kad dirba mainose, 
bet nežinau kur. Kas apie jį žino, mel
džiu pranešti šiuo adresu:

Tony Buitkus
2 Crown Place Block, Haverhill, Mass.

Pajieškay draugo Juozo Liškausko, 
Kauno gub.. Šiauliy pav., Joniškės pa
rapijos. Tarp mūšy yra dar vienas rei
kalas neužbaigtas, todėl malonėčiau, 
kad nors laišką atrašyty. Taigi neuž
miršk, drauge.

Pranas Šimkus
Columbia Box, Lumb. Co.

South Bend, Wash.
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VIETINES ŽINIOS.
Gatvių valymo vežėjų ir jų 

pagelbininkų unija nutarė, 
kad jeigu gatvekarių darbi
ninkų streikas tęsis iki suba- 
tos, tai visi unijos skyriai, 
jeigu važiuoja ant piknikų, 
neprivalo važiuoti gatveka
riais, bet traukiniais.

Būtų gerai, kad visi taip 
elgtųsi, ne vien unijos, bet 
ir pavieniai žmonės.

no Eleveterių kompaniją ir 
miesto ponus, kurie panau
doja policijos spėką naudai 
kapitalistų. Taip pat pa
smerkta valdžios konspiraci
ja prieš Ettorą ir Giovanitti.

Socijalistai skiria savo kan
didatu į Mass, gubernatorių 
J. F. Carey.

AGENTŪRA
PIRKIT NAMUS

Turiu ant pardavimo kelis ŠIMTUS 
NAMŲ Bostone ir apielinkūj, todėl ku
rie norit nusipirkti NAMĄ PIGIAI ir 
patinkamoj vietoj, atsišaukit pas mane, 
o gausit adresą DYKAI.

Pajieškau partnerio
Man yra reikalingas partneris prie če- 

verykų ir kitokių daiktų krautuves. 
Biznis jau nuo seniai išdirbtas ir galima 
daryt gerą pragyvenimą. Susidėjus 
dviem galima būtų biznį padidint. Atsi- 
šaukit į “Laisves” red.. 242 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisves” 

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

Administracija.

Męs savo sandėliuose užlaikome puikiausią

SENĄ KENTUCKES DEGTINĘ
Pamėginkite ypatingai žemiau nurodytas:

kvorta

. Departmentas publiškų 
darbų išleis $600,000 patai
symai gatvių ir surengimui 
naujų paipų ugnelei gesipti. 
Tose paipose vanduo bus taip 
spaudžiamas, kad nereikės 
net inžinų. Panašios paipos 
jau yra New Yorke. Iš jų 
vanduo gali trykšti viršun 
net 100 pėdų augščio.

Nutarta išbrukuoti medi
nėmis kaladėmis Massachu
setts avenue nuo Albany iki 
Tremont street.

ŽuvininkųHaivas ‘ ‘Louisa” 
sutiko visą kaiminę banginių 
(vielorybų). Kuomet pasiųs
ta valtįs dėl gaudymo, atsi
tiko tokia istorija. Viena 
iš banginių taip rėžė savo 
uodega į valtį, kad keturi 
žuvininkai įkrito į vandenį, o 
penktas nukrito ant bangi
nio nugaros. Per didelį var
gą pavyko išgelbėti penktą
jį, kadangi banginis pradėjo 
smarkiai plaukti į šalį.

PIRKIT FARMAS
Turiu keliasdešimts FARMŲ apie 

Bostoną ir kituose steituose. Kurie no
rit įgyti farmą pigiai, kreipkitės šiuo 
adresu, o apturėsite patarimus visai 
DYKAI.

PIRKIT LOTUS
Kurie norit gerai pelnyti ant pirkimo 

lotų (piečių) dėl namų arba apsigyventi 
ant tyro oro, kur sveikata ir darbas lau
kia jūsų,atsigaukit ypatiškai ar per laiš
ką, o gausit pienus, adresus ir nuvažiuo
ti tikietus VISIEMS DYKAI.

PIRKIT BIZNIUS
Turiu daug Grocernių, Icecreamo ir 

Drygoodsštorių ant pardavimo arba pa- 
randavojimo PIGIAI.

Jieškotojams.
Šiuomi atkreipiame atydą gerbiamųjų 

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

Administracija.

Užlaikom didelę

Sveikatos biuras išleido 
savo nedėlinį raportą. Jame 
pranešama, kad, sulyginant 
su tuo pačiu laiku pereitų 
metų, šiemet žmonių numi
rė mažiau. Pernai numirė 
šiuom laiku 394, o šiemet 
248. Reiškia 146 mažiau.

Neužmirškite kitą nedėl- 
dienį važiuoti ant boto. Pa
sivažinėjimą rengia Lietuvių 
Ukėsų Kliubas. Kaip maty
ti, tai į ekskursiją rengiasi 
labai daug žmonių ir laikas 
bus galima labai smagiai pra
leisti. Tikietas $1.00 už po
rą.

Važiuos ant laivo “Mar
tha”, kuris išplauks 9:30 ry
te nuo Bay Line Wharf, 400 
Atlantic avė.

PIRKIT IR PARDUOKIT
Kurie norit pirkti ar parduoti savo 

savastis, PATARNAVIMAS visiems 
DYKAI mūsų LITHUANIAN AGENCY.

PIRKIT Š1PKORTES
Važiuoti Į Lietuvą arba atvažiuoti i A- 
meriką ant geriausių linijų ir PIGIAI 
mūsų AGENTŪROJ.

Apsaugoki! gyvastį ir 
turtą.

Prirašinėjam j geriausias ir didžiau
sias kompanijas ant visokių skyrių GY
VASTĮ ir TURTĄ.

ORDERIUOKIT ANGLIS.
Kurie norit PIGIAI PIRKTI ANG

LIS ir GERAS del kurinimo, ordeliuo- 
kit iš mūsų LITHUANIAN AGENCY.

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

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

822 Washington Street
BOSTON, MASS.

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

F. S. Šimanskis.

TEISINGIAUSIA A A
IR GERIAUSIA APS S K Ą

LIETUVIŠKA - AJLiMKXB.
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
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 daugmenoj 
“Ice Cream,” cigarus, kendes ant 
vestuvių, balių, krikštynų ir pasilink
sminimų. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. BOSTON. MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Dr-ste Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu
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Ant Town of Lake, Chicago, III.
ADMINISTRACIJA:

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

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

Protokolų Rast. A. A. Poška,
4623 S. Marshfield Ave., Chicago,

Finansų Rast. F. Yaugel,
4606 S. Paulina st., Chicago, III.

Iždininkas A. J. Beržynskis,
4600 S. Paulina st., Chicago, III.

Organo užžiūretojas A. M. Barčius,
4649 So. Ashland Ave., room 5

Chicago, Ill.

III.

III.

III.

MONOGRAM DEGTINE
B
LYME BEACH
EGG ROCK
ROWES WHARF ,,
BOSTON LIGHT ,, 
SHOEMAN’S FAVORITE
KEITH’S PRIDE

Taipgi užlaikome Vyną, Džinę ir B

50c gorčius—$2.00
65c 2.50
75c ,, 2.50

1.00 3.50
1.00 3.50
1.00 ’’ 3.50
1.00 3.50
1.25 4 50 f >
Irandę.

BURKE, GALLAGHER & CO.
396 ATLANTIC AVE., NVA^'^,KS BOSTON, MASS.
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DIDŽIAUSIAS
DARBININKŲ 
SĄVAITINIS 
LAIKRAŠTIS

‘ KOVA
LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

K 
*

V 
v
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“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus straip
snius.

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

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

“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams ‘4|?2.OO Amerikoj ir kitur.

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

66 r 99 E* Moyamensing Avė
lYOV d PHILADEL.PHIA, R KININ’A.

Juokingas atsitikimas bu
vo subato j.

Charlestowne ant Bunker 
Hill gatvės sustojo pora ka
rų. Konduktoriui atsitiko 
kokia tai nelaimė ir buvo su
rašinėjama pasažierių var
dai. Aplinkui pradėjo rink- 
ties daugiaus žmonių ir ka
da susirinko nemažas būrys, 
tai pribuvo ir miesto gvardi
jos kapitonas Latimer su ke
liais streiklaužiais. Nespė
jo jisai dar visiškai prisiar
tinti, kaip atvažiavo kompa
nijos automobilius, ir jame 
buvo policijos inspektorius 
Pierce. Iššokęs iš automo- 
liaus, pradėjo stumdyti žmo
nes ir pastūmė vieną streik
laužį, stovintį prie kapitono. 
Tuomet kapitonas paaiškino 
policijos inspektoriui, kad 
tasai bereikalo čia kumsčiuo-

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

Užtvirtinkit dokumentus.
Padarau DAVIERNASTIS ir kitokius 

DOKUMENTUS, taipgi suteikiu RA
MYBĖS TEISMĄ ir pasirašau ant vi
sokių popierų ir pridedu ženklą (pečėtj) 
PIGIAI, kurie atsišauks pas lietuvišką 
RAMYBĖS TEISĖJĄ (Justice of the 
Peace.)
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Draugijos

Moterims
Geriausia karščiuose užeiga 
atsivėdint ir išsigert šaltos 
su “Ice cream” sodės pas K. 
Šidlauską, 226 Broadway, 
kamp. C st., South Boston, 
Mass.

Biblija arba šventraštis lie
tuviškomis litaromis, 1127 
puslapių, gražiai apdaryta, 
kuri kaštuoja 4 dol., bet da
bar parduodu už $2 ir expre- 
są apmoku. Pasiskubinkite. 
Taipgi reikalauju agentų dėl 
pardavinėjimo biblijos.Agen
tams duodu gerą uždarbį.

Petras Bartkevičia
877 Cambridge St.

E. Cambridge, Mass.

Supraskit Angliškai
Kurie nemokat angliškai, kreipkitės 

pas Lithuanian Agency, o jums suteiks 
geriausius perkalbėtojus į Lietuvišką, 
Anglišką, Rusišką ir Lenkišką kalbą.

Bukit ukesais
Skubinkitės tapti piliečiais (citizens), 

nes jau laikas pradėti užsiimti politika. 
Prie išsiėmimo popierų PAGELBSTI- 
ME visiems DYKAI.

Apsisaugokit nuo valkatų
Kurie būsit užpulti nuo valkatų arba 

su KITOKIAIS VISOKIAIS REIKA
LAIS kreipkitės pas

LITHUANIAN AGENCY
233 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Telephone, So. Boston 123G-W

Vedėjas šios Agentūros (Manager)

ANTANAS 1VAŠKEV1Č.

“Liaudies Dainos”

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

“ Laisves
Spaustuvę

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

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus 
Visokius Darbus.

ir

jasi. Inspektorius, išgirdęs 
tuos žodžius, tuoj išsiėmė 
buožę ir pradėjo jį vaišinti, 
nežinodamas, kad čia irgi 
tvarkos dabotojas. Paskui 
kapitoną suareštavo ir gavo 
užsistatyti $200 kaucijos. 
Pėtnyčioj bus teismas. Ka
pitonas žada laikytis.

Vienas laikraščio reporte
ris užklausė policijos virši
ninko O’Meara, ar teisybė, 
kad policija važinėja kompa
nijos automobiliais į tas vie
tas, kur tiktai kįla kokios 
riaušės. Jisai atsakė, kad 
taip ištikryju yra. Tuomet 
jo paklausė, kas liepęs taip 
daryti. O’Meara pasisakė, 
jog jisai pats. Paskui re
porteris paklausė, kokios tei
sės tai pavėlina. O’Meara 
tuomet pasakė:

“Aš visai nenoriu atsakyt 
ant to klausimo.” Kada gi 
reporteris pasakė, kad dar
bininkai nurodo, jog tai tie
su laužymas, tai O’Meara su
šuko: “tuščios zaunos! Poli
cija važinėja kožną dieną 
gatvekariais, tai gali važiuo
ti ir automobiliais.”

Iš to matyti, kad policija 
laike streiko elgiasi kuo- 
bjauriausia. Taigi niekados 
nereikia užmiršti.

Vienatinis So. Bostone lie
tuvis šiaučius, kuris užlaiko 
naujus čeverykus, taiso se
nus, uždeda robus ir šainina. 
Darbą atlieka gerai ir pigiai. 
Taipgi užlaiko cigarus ir ci- 
garetus. Prašo atsilankyti. 
Antanas Abazorius, 207 C st. 
kamp. Silver st., So.Bostone.

Jeigu dar nepirkot šiaudi
nės skrybėlės, tai dabar pa
siskubinki t, nes gausite tik 
už pusę prekės: $2.00 ir $1.50 
tik už $100.

Tamošaitis ir Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Bostone.

Lietuviška KRIAUČKA
Gerbiamos Lietuvaites, pranešu jums, 

kad ikišiol gyvenau ant D st., o dabar 
persikėliau ant Broadway po No. 242Ą, 
ant antrų lubų. Siuvam visokius mote
riškus žieminius ir vasarinius drabužius 
(rūbus), taipgi ir dėl jaunavedžių. Vis
ką atliekam kuonogeriausiai. Prašome 
visada kreiptis po šiuo adresu:

ONA CZEPULIONIS
24Zį Broadway, So. Boston, Mass.

Parsiduoda Forničiai
Parsiduoda visai geri forničiai už pi

gią kainą. Priežastis pardavimo—savi
ninko išvažiavimas į krajų. Atsišauki
te šiuo adresu:

K. P.
532 E.3rd st., 3 floor, So.Boston,Mass.

14 liepos Bostone, Paine 
Memorial Hall,atsibuvo Mas
sachusetts valstijos socijalis- 
ty konvencija. Delegatų da
lyvavo 500. Priimta rezo
liucija, pasmerkianti Bosto-

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.
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F. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans Medi“ 
cal College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo dar
bą prie gimdymo, taipgi suteikia 
visokias rodąs ir pagelbą įvairio
se moterų ligose.
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OFFISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
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A. G. Groblewski
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS

Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos ‘ Monopolkos”, 
Šampano, Alaus, Eliaus ir visokių importuotų gėrimų.

Jei nori sveikų gerymų 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 Cross St., Knmri“sym"rkcotsquar"eto1' Boston, Mass.

HSas^rogg3KSeBBOil

Užsirašyki! ‘Lietuvių Žurnalą’ ’
Išeina kartą į mėnesį ir I 

prekiuoja tik 50c metams. |

“Lietuvių Žurnalas”, yra i 
lai savo rūšies laikraštis.—

Jame nėra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien | 
įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena 1 
jo ypatybė — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus J 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite: j 
“Lietuvių Žurnalas”, 1607 No. Ashland Ayo., Chicago, III. I

Dainų rinkinyje telpa ge
riausių mūsų dainių eilės, bū
tent V. Kudirkos, P. Vaičai
čio, Jovaro, Strazdo, Seno 
Vinco, Smūtkelio ir kitų. 
Dainų rinkiniu įeina ir revo
liucijos bei kovos dainos.

“Liaudies Dainos” skiria
mos mūsų deklamatoriams ir 
deklamatorkoms. Kiekvie
nas vaikinas ir mergina pri
valo šiandien pasirodyti ant 
steičiaus, kaipo deklamato
riai.

“Liaudies Dainose”surink- 
tos eilės, kuriose apdainuo
jama žmonių vargai ir rūpes
čiai, o taip-pat ir viltis ge
resnės ateities.

Todėl “Liaudies Dainas” 
privalo kiekvienas nusipirkti. 
Kaina 15c.

Ypatingai atydą atkreipiam 
į draugijų darbus. Niekad 
nereikia duoti darbą j tokias 
spaustuvėlės, kurių darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbos 
ir nepažįsta savo amato, nes 
ten tik sudarko darbą. Jeigu 
turit kokį spaudos darbą, tai 
siųskit jį mums šiuo adresu:

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

“LAISVE
242 Broadway, So. Boston, Mass.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

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

242 Broadway, So. Boston, Mass.

Perkant žiūrėk, kud būtį ta marke, 
o gausi teisingai.

Geriausia gyduole 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. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c.

gaunamos “Laisves” spaustuvėj.

Čenstakavo klioštoriaus 
SLAPTYBĖS arba kruvini Do- 
mazo Macocho darbai. Su pav.. 15c

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

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

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

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

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL-

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

LĖS ................  20c
NAUJOS KANTIČKOS arba poli

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

ralaitė. Istoriška pasaka........  15c
BALTAS RŪBAS...........................15c
LIAUDIES ^DAINOS................. 15c

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

Ką-nors užsisakydami visada ad
resuoki t taip:

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

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka - 
Linimentas Vaikams 
Gyduoles nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson del Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

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

ir Kruvinosios - 
“Uicure” arba gydymas 

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

Galvos Skauaejimo
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 Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plemų Drabužiuose - 
Rožės Balsamas - - .
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai -
Švelnintojas - . - -
Kraujo Valytojas -
Nervų Ramintojas - - -
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus ...
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) 
Pamada Plaukams 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįsc 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akines Dulkeles ... 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto 
Gyduoles ir Mostis nuo Parkų 

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

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip 
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas 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 Gynuoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH. PA.

LIETUVIŠKA1-LENK1ŠK AI-RUS1ŠKAS

DAKTARAS
Vienatinis mus tau- 
tos Medicinos Prof e- 
sorius Massachusetts A' 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek- F*C? 
mingai gydau ir at- L 
lieku operacijas. Te- L *3^- 
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant TJpy o.. - v
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki H ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo G iki 9 vai. vakare.

DR. M. ZISEI.MAN
7 Parmenter St., Boston, Mass.

Telephone Richmond 1O67-R.

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

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

$1.00
25c.

$1.25

$2.00
$2.00

$50

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

DA KTA RAS
B. U. BL3RINA.RD

Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., So. Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tą ar po to laiko tele- 
fonuokite 160 South Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,
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Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliornis iki 3 vai. po piet.

HARRISON (JAFVIĄS 

DISPENSAkE 
■Inu 20 mėtį nuo įsteigimo.

229 Harrison Avenue
Arti Broad way, BOSTON, MASS.

Patarimai DYKAI! 
šiokiomis dienomis atidaryta nuo O iki S 
vai. vakare. Šventadieninis nuo 10 ryte 

iki I po riet.
Gydome visokias ligas Vyrų, Mo
terų ir Vaikų ir taisome DANTIS.

Ateidamas atsinešk šį apgarsinimu.
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“L. Ž." tai mėnesinis laikraštis. 
“L. Ž. neužsiima politika, bet nu- ' 
rodo geresnius — švaresnius ke
lius išsiliuosavimui žmonijos. “L. 
Žmon.” prieinamiausis laikraštis.
KAINA METAMS TIKTAI 50 CEN.
Pinigus siuskite Money Orderiu, 
arba registruotame laiške.

ADRESAS:
„LAISVOJI ŽMONIJA” 

1841 So. Halsted sL, Chicago, UI. 
P.S. Jai nori pamatyti, tai prisiąsk 
1c. stempą, o prisiusime “L?Žmo-” 
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Took Out ? You’d better 
take care of Yourself ”

Galvos skaudėjimas, gerklės sope, 
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę 
muskulai ar kitokį slogų ženklai nemeis 

’ sun^ų padėjimą jeigu vartosi

Dr. Richter'io 
PAIN-EXPELLERIi 
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake- g 
lių; 25c. ir 50c. už bonką. Sergėkis | 
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk g* 
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas, g 
P. AD. RICHTER & CO., 21S Pearl St., New York, g

Richter'io Pill6s yrn geros nuo viduriu H 
Bukiotėjimo. 25c. ir 50c. S


