
A'-’.--'

Visuomenės, Kultūros, Politikos Laikraštis S
LAISVE 99 g

Eina du sykiu savaitėj: Utaminke ir PėtnyčloJ
ia“LAISVRs BENDROVĘ**
’NUMERATA METAMS:

Ameriko o 
Kanadoj*

Kanadoje
Amerikoj

‘ r

irubežiuose......
PUSEI METŲ:

ruhežinose......

$2.00
. 3.00

$1.50 
. 1.00

Inuj kalno** ant užklausimo.

§ s

, 212 VV. I •dway So. Boston, Mass, w
(Q

Telefonas:
So. Boston 21013.

BOSTON, MASS., 23 LIEPOS (JULY), 1912 m.
‘Entered as second-class matter November 13, 1911, at post office at the Boston, Massachusetts, under the Act of March 3, 1879.

(0 
e)

2 THE LITHUANIAN SEMI-WEEKLY

S
f 
5 M 242 W. Broadway, So. Boston, Mass,

r “LAISVE” 
Published by , 

“LAISVE” PUBLISHING CO.
Every Tuesday and Friday at Boston, Mass.

YEARLY SUBSCRIBTION RATE:
In the United States................................... $2.00
To Foreign Countries................................ 3.00

Advertising rates on application. 
All communications should be addressed to:

i

No. 59 Telefonas:
So. Boston 21013. II Metai

AMERIKOJ
Dinamitas prezidento 

name.
New Yorkas, 19 liepos.— 

‘‘New York Tribūne” patal
pinta įdomi žinia, kad Balta- 
jin naman prisiųsta pekliška 
mašina, kurioje buvo 6 sva
rai dinamito. Jeigu būty bu
vus ekspliozija, tai nei vie
nas nebūty išlikęs. Vienok, 
pasidėkavojant sumanumui 
sekretoriaus Sherman Allen, 
viskas atsibuvo laimingai. 
Anas nudegė tik ranką, kuo
met gesino lentą.

Dabar detektyvai rūpinasi, 
kas tai būty padaręs. O, ra
si, tai paprasta provokacija, 
kad nors tokiu keliu išrekla
mavus Taftą.

Dūlei Panamos kanalo.
Kongresmanas Knowland 

iš Kalifornijos kaltina Kana
dos gelžkelius, kad tai šie 
supjudė Angliją su Amerika 
dėlei Panamos kanalo. Mat, 
jeigu Amerikos laivai netu1- 
rėty mokėti jokių duokliy, 
tai galėty daug pigiau vežti 
tavorus jūros keliu. Tai tuo- 
jaus atsiliepty ant biznio A- 
merikos ir Kanados gelžke- 
liy.
V.Bergeris pranašauja A- 

merikoj revoliuciją.
Washington, 18 liepos.— 

V. Bergeris, darbininkų at
stovas kongrese, pasakė ilgą 
prakalbą, kuri tęsėsi suvirš 
valandą laiko. Jisai sukriti
kavo demokraty ir republi- 
kony partijas ir pasakė, kad 
jeigu Su v. Valstijų konstitu
cija nebus permainyta, tuo
met reikia laukti tikros re
voliucijos. Nekurie kongre
so atstovai nenorėjo leisti V. 
3ergeriui kalbėti.
24 žemės drebėjimai Me- 

xikoje.
Mexico City, 20 liepos.—Gva- 
dalajaroj buvo 24 smarkys 
sėmės drebėjimai. Išardy
tos kelios miesto gatvės, daug 
iamy paversta į griuvėsius. 
Tūkstančiai žmoniy bėga iš 
sos vietos.
Kasyklos turi būti tautos 

nuosavybe.
J. II. Maurer, prezidentas 

Pennsylvanijos darbo fede
racijos ir socijalisty atstovas 
valstijos legislatūroj, rašė 
gubernatoriui J. K. Tenner 
laišką, kuriame pasakė, kad 
visos angliakasy klos turi bū
ti valstijos, bet ne trusty 
rankose. Anglis reikia par
davinėti kopigiausiomis kai
nomis. Žinoma, tasai balsas 
liks be pasekmės.

Neapkenčia Wilsono.
Sheboygan, Wis., 20 liep. 

—Wisconsino valstijos darbo 
federacijos konvencija smar
kiai nupeikė demokraty kan
didatą į prezidentus Wilsoną.

Wilsonas esąs didžiausias 
unijų priešas. Paskui priim
ta rezoliucija,’ pasmerkianti 
visą demokraty partiją, kuri 
nieko gero nepadarė darbi
ninky klesai.

Raudonas ledas.
Schenectady miesto valdy

ba, kuri yra socijalisty ran
kose, sumanė papiginti ledo 
kainas. Tuo dalyku pasirū

pino patsai miestas, kuris 
pristatė žmonėms ledą po 25 
c. už 100 svary. Tuomet le
do trustas baisiai perpyko. 
Teisėjas Whitmycr stojo po 
kapitalistų pusei. Galy -gale 
socijalisty valdybai nevalia 
buvo pardavinėti ledo, nes 
tai, mat, gręsė Amerikos 
laisvei.

Tai ir ledas yra pavojingas, 
jeigu jį parduoda “raudoni” 
žmonės. Tečiaus socijalisty 
valdyba nenusileis ir sutvers 
savo kompaniją, kuri neduos 
ledy trustui pakelti kainas.
Iš Panamos kanalo bus 

geras biznis.
Washington, 21 liepos.— 

Senatorius Brandegee ap
skaito, kad jeigu už prava
žiavimą Panamos kanalo nuo 
svetimtaučiy laivy bus ima
ma tam tikra mokestis, tai 
Suvienytos Valstijos pelnys 
per metus $10.000.000. To- 
kiuo būdu per kelis metus 
apsimokės visos išlaidos ir 
darbas ir už keliy mėty iš 
kanalo bus puikus pelnas.
Žmona nuteisė vyrą ant 

30 dienų kalėjimo.
New York, 20 liepos.—Po

licijos teisme Boyonne tūla 
Mary Fannig kaltino savo 
vyrą negražiuose darbeliuo
se. Teisėjas paklausė, kaip 
ji norėty, kad vyras būty nu
teistas. Ši pasakė, kad ant 
30 dieny. Taip teisėjas ir 
nuteisė.
Šoko nuo 135 pėdų auk
štumos ir likosi sveikas.

New Yorke, 19 liepos.— 
Nuo Queensboro tilto šoko į 
East River tūlas J. Smith, 
kuris tuom laiku buvo bedar
bis. Nors jisai šoko iš aug- 
stumos 135 pėdy, bet likosi 
sveikas.
Deportuos merginą už pa

metimą kūdikio.
Cleveland, O., 16 liepos:— 

Oficijališkai pranešta iš Wa- 
shingtono imigracijos biuro 
panelei Susie Bord, po num. 
2646 E. 89th st., kad bus iš
varyta iš Su v. Valst. už pa
metimą 2 nedėliy kūdikio 
ant mėšlyno. Kūdikį rado 
vaikas ir nugabeno į ligonbu- 
tį, kur už dienos pasimirė.

“Teisybė” sudegė.
Vienai senato komisijai bu

vo liepta ištirti, iš kur repub- 
likony ir demokraty partijos 
ima pinigy vedimui preziden
to rinkimo kompanijos. Ko
misija pašaukė republikony 
ir demokraty atstovus, kad 
šie duoty paaiškinimus, bet 
jie pasakė, kad dokumentai 
esą visi sudegė.

Puiku! Teisybė apie tam
sius pinigus į laiką sudegė.

Šaukiasi globos.
Tūlas Louis Hoffman iš 

Chicagos nuėjo į teismą ir 
pasakė, kad jį globoty, nes 
jo gyvastis yra pavojuje.
Dvi moteriškės būk norinčios 
jį nužudyti.
Nepabučiavo, bet nušovė.

Cheyenne, Wyo.—Jennie 
Trento, 18 mėty groserniko 
žmona nušovė Juozą Tampe- 
ralo. Paskui paaiškinus po
licijai, kad tasai žmogus no
rėjęs ją pabučiuoti. Jinai tik 
apsigynė.

UZSIENYJ
Vokiečių kaizeris svečiuos 

pas carą.
Vilius 11 vėl aplankė Rusi

jos carą. Su juom sykiu va
žiavo ir vokiškos valdžios vy
riausias atstovas kancleris 
Betamn Hollweg. Rūsy ca
ras taip-pat atsivežė savo mi- 
nisteriy pirmininką Kokov- 
cevą. Vokiški ir rusiški šun
lupiai labai džiaugiasi dėl to 
pasimatymo. Jie skelbia, 
kad tasai pasimatymas su
stiprinsiąs gerus ryšius tarp 
abiejy šalių ir užlaikysiąs ra
mybę.

Vienok męs žinome, kad 
caro su kaizeriu pasimaty
mas visados reikšdavo didelį 
smūgį žmoniy laisvei ir ge
rovei. Prūsy karalius ir ka- 
zoky caras, tai du šulai, ku
rie aklai palaiko žiauriausią 
reakciją. Prūsy kaizeris—tai 
patarėjas rūsy caro ir geras 
jo bičiulis. Vokiečiy ir rūsy 
juodašimčiai visados kar
ščiausiai rėmė abiejy valdžiy 
susitaikymą.

Vienas New Yorko laik
raštis rašo, kad kaizeris to
dėl važiavp pas carą, kad 
gauti užsakymą statyti rūsy 
kariškus laivus Vokietijos 
dokuose. Mat, rūsy valdžia 
paskyrė daug milijony atnau
jinimui laivyno, kurį sukūlė 
japonai, tai prūsokai nori pa
sipelnyti.

Chinai skerdžia rusus.
Sukilę chiny kareiviai Si- 

Kiange išskerdė daugybę 
maskoliy. Mieste Chotine 
sukilę kareiviai padegė na
mą, kuriame pasislėpė 100 
rūsy.
talams nepasisekė. Tur

kai nuskandino du karės 
laivu.

Konstantinopolis, liepos 26 
d.—Turkijos kariškas ofisas 
(ministerija) gavo sekantį 
pranešimą: “vakar pirmoj 
valandoj ryte italy aštuoni 
karės laivai atakavo įėjimą į 
Dardanelus netoli Soganlide- 
ro. Mūsų (tai yra turky) 
fortai atsakė ugnimi ir du iš 
Italijos laivy nuskendo. Kiti 
gi 6 taip-pat sužeisti. Italai 
gavo pasitraukti”.

Kitos žinios praneša apie 
didelį turky džiaugsmą. Iš
ties, jeigu italams pavykty 
prasimušti per Dardanelus, 
tuomet jiems būty atviras 
kelias į Marmulo jūres ir į 
pačią Turkijos sostinę Kons
tantinopolį.

Rymas, liepos 21 d.—Ži
nios iš italy šaltiniy užginči
ja turky laimėjimą ties Dar
danelais. Jie sako, jog jok- 
sai italy laivas nenuskendo.
Nelaimė jūros manevruose

Kiel, Vokietija, 19 liep.— 
Šiandien laike jūros manev- 
ry, torpedinis botas susidūrė 
su karišku laivu Hessen. 
Trįs užmušti.
Kiek laikrodžių padaroma 

Šveicarijoje?
Pagal pranešimą Am. kon- 

sulio Ziuriche, pereitais me
tais Šveicarijos fabrikos išdir
bo 933.145 laikrodėliy mecha
nizmus. Jy vertė $1.404.433. 
Visiškai gatavy laikrodėliy 
išvežta bemažko septyni ‘ mi

lijonai. Jy vertė 7 milijonai 
doleriy. Auksiniy laikrodžiy 
išvežta už 11 į milijony dole
rių. Išviso laikrodžiy ir jy 
daliy išvežta pereitais me
tais iš Šveicarijos už 31 mil. 
doleriy.

Kiek kaštavo Amerikos 
atradimas.

Ispanijos mieste Palos at
rasta rokundos, kiek kaštavo 
Kristupo Kolumbo kelionė 
Amerikon. Įrengimas trijų 
laivy apsiėjo $2.800. Ypatiš- 
kiems Kolumbo ir aficieriy 
reikalams išleista $400. Lai- 
vy matrosams per aštuonis 
kelionės mėnesius išmokėta 
$4.400. Taigi išviso Ameri
kos atradimas lėšavo $7.600.

Nenusileidžia.
Paryžius, 19 liepos.—Gus

tavas Herve nemano nusileis
ti. “Laisvėje” jau minėjo
me apie paleidimą iš kalėji
mo garsaus francūzy socija- 
listo Gustavo Herve. Pasiro
do, kad valdžia, jį paleisda
ma, norėjo sušvelninti jo bū
dą. Betgi Herve, išėjęs iš 
kalėjimo, tuoj parašė ilgą 
lašką Poincare, ministeriy 
pirmininkui, kad jisai ir to- 
liaus kovos su netikusia tvar
ka.
Agitacija už įvedimą re- 

publikos Vengrijoje. *
Vengrija dabar pergyvena 

labai opy laiką. Visur eina 
didžiausi mitingai, varoma 
karščiausia agitacija. Mat, 
valdžia ir josios draugai sta
čiai nori užkimšti burną savo 
priešams. Atstovams, kurie 
nesutinka su valdžia, grąsi- 
na visokiais skorpionais. 
Žmonės gi reikalauja visuo
tino balsavimo, nes dabar 
Vengriją valdo keli šimtai di
džiūnų.

Savo prakalbose daugelis 
kalbėto jy sako, kad vieninte
lis išganymas Vengrijai, tai 
nusikratymas karaliaus val
džios. Visur laike prakalby 
šaukiama: tegyvuoja repub
lika.

Kiek yra žydų visame 
pasaulyje.

Tūli laikraščiai paduoda 
šitokius skaičius: visame pa
saulyje yra apie 20 milijony 
žydy. Iš to skaičiaus 13 mi
ll jony gyvena Europoje; 4 
mil.—Amerikoje; 2 mil.—A- 
zijoje ir apie pusę milijono— 
Afrikoje.

Rusijoje esama dar apie 8 
mil. žydy.

Visame pasaulyje esama 
113 tokiy miesty, kuriuose 
kiekviename gyvena virš 50 
tūkstančiy ir 17 tokiy mies- 
ty, kur žydy gyventojy esą 
virš 100 tūkstančiy. Tarp ty 
miesty, kurie turi virš 100 
tūkst. žydy gyventojy, yra: 
New Yorkas (130 tūkst.), 
Berlynas, Paryžius, Varšava, 
Budapeštas, Viena, Londo
nas, Odesa, Lodžius, Chica
go, Peterburgas. Tarp ty, 
kurie turi virš 50 tūkst. žy- 
dy, yra: Vilnius, Minskas, 
Kijevas, Berdičevas, Ryga, 
Charkovas, Kišinevas, Ma
skva, Elizavetgradas ir tt.
Japonijos karalius serga.

Tokio, 20 liepos.—Japoni
jos imperatorius Mutsuchito 
gana pavojingai susirgo 
karštlige. Išpradžiy rodėsi,

kad negalės pasveikti, bet 
dabar jaučiasi geriau. Mut
suchito—pirmas konstituciji- 
nis karalius Japonijoj.
Popiežius džiaugiasi iš 

krutančių paveikslų.
Rymas, 21 liepos.—Popie

žius Pius X labai džiaugiasi 
iš krutančTy* paveiksly. Pa
matęs pats save popiežius su
šuko: “stebuklinga, stebuk
linga! Kaip Dievas turi my
lėti tuos Amerikonus. Juk 
tai tikras antras gyvenimas”.

Nedyvai, kad popiežius lei
džia “moving picturs” rodyti 
ir bažnyčiose.
Sufragistės kelia riaušes.

Dublinan, Airijos sostinėn 
atvyko premjer-ministeris 
Asquith, kad agituoti už Ai
rijos autonomiją (homerule). 
Moterįs pasipiktino, kad mi- 
nisteris stoja už airiy auto
nomiją, bet priešingas jy tei
sėms. Josios darė kelias de
monstracijas, sykį metė į 
Asąuith’ą milty maišiuku, 
dar sykį kirvuku. Paskui 
norėjo padegti karališką te
atrą, kuomet jame buvo pat
sai Asquith. Suareštuota 18 
motery. Policijos visose gat
vėse dvigubai tiek pri
statyta, bet ir toji negalėjo 
apsidirbti..

Dublinan atvyko ir žino
mas airiy tautininky vadas 
Redmondas. Jisai sutinka su 
valdžios teikiamąja Airijai 
autonomija.

Pas sufragistės rado pa
rako.

Dublinas, 20 liepos.—Pas 
sufragistės, kurios sėdi kalė
jime, rastą daug parako, naf
tos ir kitos sprogstančios me
džiagos. Atradimas ty da- 
lyky padarė ant Asquith’o 
labai didelį įspūdį. Jisai pa
matė, kad sufragistės su lai
ku išmoks ir bombas mėtyti 
ir užsiimti dinamitavimais. 
Asquith nežengia žingsnio be 
detektyvy globos.

Karaliaus teta važiuos į 
Ameriką.

Paryžius, 20 liepos.—Ispa
nijos karaliaus teta Eulalija 
išpradžiy persiskirs su savo 
vyru, paskui atsižadės Fran- 
cūzijos pilietystės ir tuomet 
važiuos į Ameriką prakalby 
laikyti.

Ta karaliaus teta tai viena 
iš ty poniučiy, kurios grei
čiaus iš mados prijaučia 
pirmeivystei.

Chinijoje.
Pekin, 20 liepos.—Tautiš

kas susirinkimas nesutiko su 
tais kandidatais į ministe- 
rius, kuriuos paskyrė prezi
dentas Juanas. Apskritai, 
Chinijoje smarkiai platinasi 
neužsitikėjimas savo prezi
dentu Juanu, nes jisai visa
dos buvo dviveidis žmogus.
Portugalijoj kaip neramu, 

taip neramu.
Madrid, 21 liepos.—Pra

nešama, kad, daugelyje Por
tugalijos viety uoliai rengia
masi prie naujo sukilimo. 
Ypač karštai verda republi- 
kos priešy darbas Oporto ir 
Lisbonoj. Taip-pat sakoma, 
kad nekurie iš valdininky yra 
susekti prisidėjime prie suo- 
kalbiy prieš republiką.

Visi plačiai šneka,, kad Is
panijos karalius Alfonsas 
XIII karštai remia rojalistus 
Portugalijoje.

RUSIJOJ
10 matrosų nuteisė pakart

Sevastopolyj atsibuvo slap
tas teismas, kuris pasmerkė 
pakarti 10 matrosų. Valdžia 
norėjo tatai paslėpti. Mato
mai, t^rpe kariumenės nėra 
ramumo.

Ledai.
Charkovo gub., Zmiejevo 

oav. ledai išmušė 20,000 de
šimtinių javų.

Protestas.
Varšavoje pasirašė 1600 

žmoniy, protestuojančių prie
šais “kunigijos elgimąsi su 
lenkų pirmeivių laikraščiu 
“Zaranie”.
Dūmos atstovo likimas.
“B.V.” praneša, kad Ma

skvos miesto skerdykloje dir
bąs, kaipo jaučių suvaryto- 
jas, pirmosios Dūmos atsto 
vas Medviedevas. Nuteis
tas drauge su kitais 1-sios 
Dūmos atstovais už Viborgo 
atsišaukimą, jis, išėjęs iš ka
lėjimo, ilgą laiką negalėjęs 
gauti jokio darbo, paskui įsto
jęs darbininku į skerdyklas.

Rado turtą.
Kobrino apskrityje, Gardi

no gub., vienas valstietis ra
do savo darže, žemėje, mo
lio puodą, kuriame buvo 
1,507 senovės lenkų pinigai. 
Tie pinigai nuslysti Cies. 
Archiologijos komisijon iš
tirti, kurių jie mėty ir kokios 
vertybės.

Krasos markės.
Besiartinant 300-metinėms 

Romanovų giminės viešpata
vimo sukaktuvėms, žadama 
išleisti naujas didelio forma
to krasos markes. Kiekvie
noje markėje bus kurio nors 
caro paveikslas, pradedant 
nuo Mykolo.

Busimieji rinkimai.
Kada prasidės ir pasibaigs 

rinkimai Dūmon, tikrai dar 
nežinia. Bet spėjama, kad 
visgi anksčiau spalio mėnesio 
pabaigos nepavyksią pabaig
ti. Bet pradėti rinkimus 
kai-kuriose vietose žadama 
rugsėjo mėn. pabaigoje. Be 
to reikia pažymėti, kad tuo- 
mi tarpu pradėta rinkimų 
tvarka aiškinti... didesniy su
varžymų linkui.

Valdžia pasitiki būsimuose 
rinkimuose stačiatikių kuni
gija. Tuo tikslu dvasiškija 
organizuojama, vyskupai,pa
sinaudodami vasaros Įjuos- 
laikiu, rašinėja iš vienos vie
tos kiton, paprasti kunigai 
agituoja tarpe liaudies už 
dešiniuosius ir tautininkus.

Kiek kurios tikybos tar
naujančių.

Keliy ministeris pareika
lavo iš Katrinos geležinkelio 
valdybos žiniy, kiek yra ku
rio tikėjimo ir tautos gele
žinkelio valdininkų ir tar
naujančių. Ministeris norįs 
sužinoti, kokis nuošimtis 
esąs kitataučių valdininky.

Pasodino Į kalėjimą 500 
žmonių.

Tifliso teismo rūmai nu
teisė 500 valstiečių ant 8 
mėnesių į kalėjimą už iškir
timą girios generolo Safo- 
novo.

LIETUVOJ
Zygmantą Aleksą gabena 

į Pskovo katorgą.
Žinomą “Laisvės” skaity

tojams Z. Aleksą gabena iš 
Suvalky kalėjimo į garsią 
savo žudynėmis Pskovo ka
torgą. Apie tai mums pra
neša iš Suvalky.

Rygos lietuviai.
Lygoje gyvena apie 40,000 

lietuviy. Jie aiškiai pasida
linę į dvi dali. Vieną dalį 
veda klerikalai. Jie turi sa
vo laikraštį “Rygos Garsą”, 
kuris užsiima darbininky 
kvailinimu. Tasai laikraštis 
linksta prie atgaleiviy vo
kiečiu. Kita dalis—pirmei
viai. Jie turi savo laikraštį 
“Rygos Naujienas”. Šiaip 
ar taip kalbant, “Rygos Nau
jienos”, matomai, turi pasi
sekimą tarp prasty žmoniy. 
“Rygos Naujienos” kviečia 
lietuvius eiti su latviais de
mokratais. Paskutiniame sa
vo N-ry “Rygos Naujienos” 
kviečia Rygos lietuvius atei
nančiuose rinkimuose į Dū
mą balsuoti už socijalistą 
daktarą Priedkalnį.

Prūsų Lietuvoj.
Jau kelissyk pažymėjome 

“Laisvėje”, kad Prūsy Lie
tuvoje prasidėjo gana smar
kus judėjimas. Visur dygsta 
draugijėlės su aiškia tautiš
ka pakraipa. Matomai, ir 
vaidai tarp J. Vanagaičio ir 
V. Vydūno po truputį aptįla. 
Tosios draugijėlės daro nuo
latinius susirinkimus. Jose 
skaitlingiausiai dalyvauja 
jaunuomenė. *

Kas tikriausi dyvai, tai tas, 
kad atsiranda ir tarpe stu- 
denty smarkesnių vyry. Štai 
“Birutėj” skelbiama, kad 
Karaliaučiaus studentai su
teikia žiniy apie Karaliau
čiaus mokslo įstaigas ir tt. 
Pradeda atgyti net tokios 
vietos,. kaip, Gumbinė, kur 
lietuviy priskaitoma vos keli 
šimtai.

Kaitra.
Nuo didelės kaitros Vil

niuje atsirado daugybė pa
siutusių šuny ir kačiy. Poli
cija paliepė visiems namy sa
vininkams ir sargams duoti 
policijai žinią, jei tiktai koks 
pasiutėlis šuo, arba katė 
apries ką-nors. “L.Ž.” 
“Kompanijos” mažinasi.

“Kur. Vii.” praneša apie 
atsilankiusius Vilniuje mal
dininkus šitokias žinias.

Skaičius maldininky, apsi- 
gyvenančiy Pranciškonų mū
ruose, kasmet mažėja. Taip 
pernai j y buvę 20,000 su vir
šum, šiemet gi vos 10?535. 
Nors da “kompanijos” ir at
eina ir iki galo šio mėnesio 
tas skaičius kiek padidės, 
bet toli gražu nepasieks per
nykščio skaičiaus.

Pagal gubefnijy atvykusiy 
šiemet maldininky skaičius 
šitaip atrodo:

Iš Vilniaus gub. atvyko 
6373 žmonės; jy tarpe vyry 
1596, motery 477.

Iš Kauno gub. išviso 1290 
žm., jy tarpe 188 vyry ir 
1102 motery.

Jš Suvalky gub. išviso 1033 
žmonės; j u tarpe 132 vyry ir 
901 motery.

Na, bile tik kas metai ma
žinasi! Visi gali džiaugties 
iš to, išskiriant, žinoma, tik 
“Kataliką”, kuris nuolatos 
verkšlena dėl jy mažinimosi.
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Mokslo Galybe.

dalįs galės ne 
bet ir normališ- 
Organizmo au- 

tarytum augtŲ

Latviai ir męs.
Latviy dienraštis “Jaunas 

Deenas Lapa” suteikia pluoš
tą žinių apie latviu kultūriš
ką stovį. . Pasiklausykime ir 
pasimokykime:

“Latviy kalboje išeina 40 laikraščiy 
ir žurnalu. Tarpe jy 7 dienraščiai, 4 
savaitraščiai, visi kiti išeina daugiausia 
2- 3 sykius j savaitę. Visi šitie laik
raščiai išeina 120.000 egz. Kadangi 
latviu Baltijoje priskaitoma milijonas ir 
du šimtu tūkstančių. tai ant 10 latviu 
išpuola vienas laikraščio egzempliorius. 
Per pirmuosius 4 menesius šiy mėty lat
viu laikraštija užsimokėjo pabaudos 
3.600 rublių, arba ant 26 menesių kalė
jimo. Dauginusia nukentėjo Rygos dar
bininkų laikraštis “Naujas Laikas’’. 
Ant jo tik vieno pripuola trečdalis pa
baudų ir kalėjimo’’.

Kada gi męs, lietuviai, ga
lėsime pakelti tokias pabau
das, nors mūsų daug dau
giau yra, negu latviu? Męs 
dar ilgai gausime eiti kovos 
keliu, kuris veda prie apšvie
tus ir žmoniškumo.

Amerikos kaliniai ir ka
lėjimai.

I kalinius reikia žiūrėti, 
kaipo į nelaimingus žmones. 
Dabartinė valdžia kitaip ne
moka nubausti prasikaltėlį, 
kaip tik kalėjimu. Retą žmo
gų kalėjimas tepataiso. Jisai 
visiškai sunaikina jį doriškai 
ir kūniškai, užkerta jam ke
lią į žmonių draugiją. “Ame
rican Magazine” aprašo mū
sų kalėjimu tvarką:

“Niekas negali tikrai pasakyti, kiek 
tavory išdirbama mūšy kalėjimuose ir 
niekas negali žinoti, kiek daug tie tavo- 
rai išnešioja specijališky ligy, kuriomis 
kaliniai serga.”

Padėkime, tik viena džio
va serga 40 -60 žmonių iš 
šimto. Tik vienas Merylan- 
do kalėjimas išdirba 4 mili
jonus marškiniu! 1905 me
tais federališka valdžia buvo 
išleidusi paaiškinimą, Jkiek ir 
kokiu tavoru pagaminta ka
lėjimuose.

“Apie 7 milijonus pory čeveryky, 21 
milijoną cigary, 10 milijony pančeky, 2 
milijonu pory “overalls”, 1 milijoną po- 
ry kelinių, 5 milijonus marškiniy. ”

Kaipo atlyginimą už tokią 
gausybę tavoru, kaliniai gau
na blogiausį valgį, verčiami 
dirbti sunkiausius darbus. 
Žinoma, pas juos turi gimti 
kerštas prieš visuomenę. 
Apie pataisą Čia negali būti 
nei kalbos.

Amerikos pilietis šau
kiasi pageltos.

Pereitame “Laisvės” N-ry 
rašėme apie tai, kad St. 
Dambrauskas, Amerikos pi
lietis, kurį caro valdžia nu
teisė amžinau ištrėmiman į 
Sibirą, kreipėsi prie kongres- 
mano V. Bergerio, melsda
mas pagelbos. Jo “kaltė” 
tik tame, kad prigulėjo prie 
lenku socijalistu partijos. 
Bet juk męs žinome, kad so
cijalistu partijos visame pa
saulyje pripažintos legališko- 
mis, nes jokiomis žudynėmis 
neužsiima. Paduodame čia 
laišką, kurį rašė St. Dam
brauskas:

“Sibiran pribuvau liepos 1911 m. 
Mane privertė apsigyventi mažame kai
melyje, 100 viorstų tolumoje nuo gelž- 
kelio, pačtos ir daktaro. Čia beveik ne
galima uždirbti ant prasimaitinimo. Ga
lima uždarbiauti tik per 4 vasaros me
nesius ir tai už pusdykę, nes žiauri Si
biro žiema tęsiasi 8 mėnesius... Negaliu 
apleisti to kaimelio, negaliu laikyti net 
šautuvo, nors žvėrienos čia labai daug. 
Panašiose sąlygose kožnas svajoja apie 
pabėgimų. Bet paskutiniais laikais pra
dėjo labai smarkiai.daboti ir,sugavę pa
bėgėlį, baudžia 3—4 metais katorgos”.

Toliaus St. Dambrauskas 
sako, kad prigulėjimas prie 
lenku socijalistu partijos ne
gali būti jokiu prasižengimu, 
nes ta partija “nori legališ- 
ku, ramiu keliu permainyti 
baisius sątikius Rusijoj ant 
geresniu ir įvykdinti žmonių 
valdžią”. “Jau trįs metai 
praėjo, kaip esu areštuotas, 
bet galo savo nevaliai nema
tau”. Gavęs šitą laišką, V. 
Bergeris kreipėsi prie Tafto 
ir prezidentas pažadėjęs pa- 
gelbą. Atsitikimas su Ang
lijos piliete K. Maleckaite 
parodo, kad caro valdžia bi
josi užrubežio visuomenės. 
Maleckaitė dabar liuosa tik
tai todėl, kad Anglijos visuo
menė subruzdo reikalauti jos 
paliuosavimo. Anglijos val
džia buvo priversta užsistoti 
už savo pilietę. Pažiūrėsime, 
kaip elgsis dabar Suv. Val
stijų valdžia? Ar ji užsistos 
už savo pilietį, ar ne? Rusiš
kam barbarizmui turi pareiti 
galas, jeigu prieš jį pradės 
aktyviškai protestuoti visu 
šalių darbo žmonės.

Taip ilgai negalima kęsti.

prieš Esperanto gana daug 
dirbtiniu kalbu, bet jos ne
prigijo, o ši pradeda prigyti. 
Visose šalyse yra esperantistu 
draugijų, visur jos leidžia 
savo laikraščius. Esama ir 
soči jai istiškos pakraipos laik
raščiu, leidžiamu Esperanto 
kalba. Parėjęs namo, gali 
sau ramiai skaityti laikraš
čius, kuriuose aptariama vi
su tautu reikalai, kaip japo
nu, taip ir chinu, taip ispanu 
ir bulgaru. Vienur- kitur es
peranto pradeda įvesti mo
kyklose. Taip-pat buvo jau 
keli tarptautiški esperantistu 
suvažiavimai.

Esperanto tik pagelbinė 
kalba. Ji anaiptol nenori pa
naikinti tautišku kalbu.

Tarp socijalistu randasi 
gana daug šalininku esperan
to, ypač Prancūzijoje. Betgi 
ir kitu pažvalgu žmonės re
mia esperanto. Taip, padė
kime, neseniai įkurtas vokie
čiu kataliku laikraštijos biu
ras nutarė vesti visą kores
pondenciją esperanto kalboje.

Pas lietuvius maža tėra es
perantistu. ' Rodosi, kiek 
daugėliau j u yra Kaune. Ne
seniai p. Tujunaitis išleido 
Seinuose knygą “Tarptauti
nė kalba Esperanto”. Kny
gos kaina 1 rub. Veikiausia, 
ji bus galima nusipirkti ir 
čia, Amerikoje. J. N.

Prezidento rinkimų be
laukiant.

“Boston American” meš
kerioja.

Kad sumeškeriojus dau- 
giaus skaitytoju, Hearsto 
dienraštis “Boston Ameri
can” sumanė “štuką”. Kas 
nedėldienį kviečia po guber
natorių ir tie gubernatoriai 
neva užima ant tos dienos 
redaktoriaus vietą. 14 liepos 
“redaktoriavo” Maino guber
natorius demokratas Plais- 
ted. 21 liepos “redagavo” 
p. Bass, New Hampshire gu
bernatorius. Jeigu “Boston 
American” taip gražiai su
tinka republikonai ir demo
kratai, tai tik parodo, kad 
tarp tu abieju partijų nėra 
taip jau didelio skirtumo. 
Jeigu kitoje šalyje kokis 
nors laikraštis taip sėbrautu 
su gebernatoriais, tai tuojaus 
netektu žmonių prijautimo. 
Nes juk gubernatoriai tai tos 
valdžios pirmutiniai šulai, 
kurie visados skriaudžia žmo
nes. Bet Amerikoje dar ran
dasi nesubrendėliu, kuriuos 
suviliuoja “garsaus pono 
vardas”.
• Hearsto laikraščiai jau ne
žiūri į turinį. Ju turinys tuš
čias taip jau, kaip ir ju vedėju 
galvos. Todėl jie jieško tuščiu 
sensacijų, tuščiu reklamų.

Vienok, turbūt, ir tai ma
dai ateis galas, nes žmonėms 
dabar rūpi kitokios mados. 
Todėl nekurie Amerikos ma
gazinai pradeda krypti į žmo
nių pusę, kaip tai “Metropo
litan Magazine”, “Everybo
dy Mag.” ir “Pearson’s Ma
gazine”.

Tarptautiška kalba - 
Esperanto.

Kaip tik žmonija pradėjo 
kultūriškiau gyvuoti, tuojau 
atsirado ryšiai tarp įvairiu 
tautu. Tarptautiškumo jaus
mas esąs žmonijai įgimtas. 
Kaip senovėje įvairius ryšius 
tarp įvairiu tautu palaikyda
vo pirkliai ir kareiviai, taip 
mūsų laikais taisiais jungia
maisiais ryšiais yra telegra
fai, gelžkeliai, automobiliai, 
aeroplanai ir mokslas. Dva
siškas ryšys tarp įvairiu tau
tu vis auga. Viena nuo ki
tos savinasi,kas naudinga ir 
gera.

Vienok kapitalistu klesa, 
žiūrint iš tarptautiško atžvil
gio,, daug geresnėse randasi 
sąlygose. Turėdami pakakti
nai liuoso laiko, turtingi žmo
nės važinėjasi po visą pasau
lį. Savo dvasiai jie randa 
maisto Ryme, Paryžiuj, Lon
done, New Yorke. Visai kas 
kita darbininkai. Nors ju 
judėjimas tarptautiškas, bet 
gi palaikyti tarptautystę 
daug sunkiau. Ju laikraščiai 
pašvenčia daugiausia vietos 
naminiams reikalams.

Ve kame gimsta reikalas 
tarp tautiškos kalbos. Tokia 
kalba jau yra. Tai d-ro Za- 
menhof Esperanto kalba. Pa
matau tos kalbos padėta vo
kiečiu, italu, francūzu kal
bos. Norėta, kad visu tau
tu žmonės, mokydamiesi es
peranto, rastu jame ką-nors 
savo prigimto. Konstrukcija 
kalbos labai lengva. Buvo ir

Liepos 26 diena.
Tą dieną męs turime 

rinkti pusę milijono do
leriu, kad galėtume pradė
ti agitacijos darbą. Visi 
darbininkai sius tą dieną sa
vo centus į vyriausią kvatie- 
rą Socijalistu Partijos Chica- 
coje. Tą dieną socijalistu 
renkamasis komitetas ap- 
skaitys,kiek pinigu suplauks 
iš Suv. Valstijų piliečiu, kad 
darbininku partija galėtu 
puikiai agituoti už savo kan
didatus.

Neužmirškite adreso: Na
tional Socialist Campaign 
Committee, 111 North Mar
ket st., Chicago.—Mūsų va
dovai tikisi, kad centų ir do
leriu tiek susirinks, kiek dar 
niekuomet ligišiol. Tuomi 
męs pasirodysime esą vyrais, 
kurie nelaukia šonkauliu nuo 
kapitalistų stalo. Męs turi- 
męs remties savo spėkomis. 
Bankieriai iš Waal st. mums 
nepadės. Tą dieną atsilieps 
tolimoji Aliaska ir Kaliforni
ja, karštoji Florida ir platu
sis Texas! Neatsilikime ir 
męs, lietuviai.

Žuvavirno sezonas.
Kad gudrus žmonės gaudo 

žuvis, tai nedyvai. Bet tuoj 
prasidės dvikojų gaudymas. 
Užmes didelį tinklą ir neiš
manėlius, išsispirginę, suval
gys.

Vyrai ir moters! Kada jus 
pamatysite, kad didelės ly
dekos taikosi praryti neišma
nėlius, bent pasakykite jiems, 
išjudinkite, apsaugokite.

Dėdei Wilsonui reikia pini
gu. Pulkininkui Rooseveltui 
irgi reikia. Nemislykite, kad 
jie liks be pinigu. “Appeal 
to Reason” rašo, kad Roose- 
veltas jodinėja ant žirgo po 
“Oyster Bay” ir dūmoja apie 
gilius reikalus. Tesimoko vy
rutis! Bet kada ateis rugpjū
čio 6 diena ir atsidarys Ro- 
osevelto partijos konvencija 
—tuomet mokslai išrūks iš 
galvos. Nes nieko kito ge
resnio, kaip pinigas ir trus- 
tas, Rooseveltas nesuras.

Demokratams irgi bėdos! 
Reikia pinigu. Vienas mili
jonas jau yra. Kas jį sudėjo? 
Ogi bankieriai iš Waal st. 
Kuomet reikės antro milijo
no, jie vėl pakrapštys savo 
kišenius. Už tuos pinigus 
galima bus daug puikiu tink
lu numegsti.

Šimtai ir tūkstančiai žuvi
ninku baidys žuvis iš visu 
kraštu. Nuo altorių plauks, 
į dangų karštos maldos. Po
teriaus už Tafto, Roosevelto, 
Wilsono dūšias. Ir ant ma
garyčių už visu žuvininku dū
sias, kad... nenuskęstu.

Brooklyn© Dėdė.

Gyvenimo slaptybės klau
simas.

(Daktaro A. Karrelio bandymai.)
Įstabinga žinia aplėkė pa

saulį prieš kelias savaites. 
Tą žinią atkartojo visa laik
raštija. Amerikos daktaru 
draugijos susirinkime d-ras 
Karrel darė savo pranešimą.

Pranešimas maždaug toks:
D -ras Karrel tvirtina, jog 

galįs užlaikyti gyvybę kožno- 
je kūno dalyje, nors toji da
lis būtu atskirta nuo. kūno. 
Jisai pridūrė, kad tos kūno 
(organizmo) 
tik gyventi, 
kai plėtotis, 
diniai augs,
ant gimtosios dirvos, tai yra 
kūne. Panašią gyvybę ir au
diniu vystimąsi galįs užlaiky
ti net devynius mėnesius. 
Dalelė viščiuko širdies, išrau
ta iš organizmo, galėjo nor- 
mališkai augti 104 dienas.

Jeigu žmogus suserga ir 
jam reikia atimti kokią kūno 
dalį, tai d-ras Karrel sako 
galįs persodinti atsakančią 
kūno dalį ir toji galės gy
vuoti ir veikti per devynius 
mėnesius. Taip maždaug 
skamba Karrelio pranešimas.

Ar tai ne svajonė? Juk čia 
įkvėpiama gyvybė į negyvu- 
mą!

Betgi d-ras Karrel jau se
niai žinomas daktaru šeimy
noj, kaipo rimtas žmogus. 
Rockefellerio institutas, ku
riame Karrel dirba, jau pasi
garsino laikraščiuose prista- 
tąs įvairiu organu dalis 
(širdies, kepenų, sujungia
mųjų audiniu ir t. t.) Sako, 
jog kasdieną gaunąs daugy
bę užsakymu.

Pažiūrėsime dabar, ką kiti 
sako apie Karrelio stebuklus!

Profesorius Pozzi iš Pary
žiaus sako, jog matęs, kaip 
šmoteliai širdies (vištinės), 
apdrausti nuo oro ir mikro
bu, gyvavo ir plėtės per 4 
menesius. Trečiame mene
syje tie šmoteliai pasirodė 
esą apaugę storu sluoksniu 
klėtkeliu, kurios buvo 15 sy
kiu didesnės, negu pirmykštis 
šmotelis. Taigi aišku, jog 
organizmo dalelė augo pati 
savaimi, išrauta iš gimtinės 
dirvos.

Vokietys d-ras Furst sako: 
“galbūt, męs susilauksime 
dienos, kada iš kepenų šmo- 
čiuko, sulyg špilkos galvutės, 
galima bus išauginti puikiai 
subrendusius kepenis, kurie 
gyvuos savo tikru, normališku 
gyvenimu. Patsai Karrel 
pernai net prasitarė, kad ga
lima, nors ant kurio laiko, 
sulaikyti žmogų nuo mirties.

Kad galima išauginti or
ganizmo dalis (tik neimti tas 
dalis iš numirusiu), tai išda- 
lies patvirtina ir kitu dakta
ru bandymai. Daktarams 
Oppeliui ir Hadda jau seniai 
pavyko išauginti kepenų ir 
muskulu audinius. D rui 
Karreliui pavyko apimti ir 
kitas organizmo dalis.

Jeigu Karreliui pasisekė 
užlaikyti gyvybę dalelėse šir
dies, Lepenu, muskuluose ir 
vystyti tą gyvybę, tai iš jo ga
lima laukti dar daugiau ban
dymu. Juo kokie audiniai 
yra mūsų kūne mažiau išsi
vystę, juo lengviau galima 
ju privaišinti, juo ilgiau jie 
gali gyvuoti. Blogiau išėjo 
su išauginimu nervu, nes tie 
yra labai švelnučiai. Vienok, 
ir tuos išaugino, nors jie la
bai neilgai gyvavo. Toksai 
bandymas buvo padarytas 
su varlės nervais.

Žmonija jau seniai svajoja 
apie nemirtingumą. Ligišiol 
galima buvo vieton nesvei
kos arba nesančios kūno da
lies prigydyti kitą. Bet tie 
“persodinimai” buvo labai 
netobuli.

D-ras Karrel atskleidė 
naują paslapties lapą.

Bostonietis.

TRIJŲ TĖVŲ SŪNŪS.
Ar gali būfT keistesnis straipsnio už- 

vardymas, kaip “Trijų tėvu sūnus”? Juk 
kiekvienas, skaitantis save bent šiek-tiek 
protaujančiu, pasakys: “Tai tokia nesą- r 
monė, apie kurią neapsimoka ir kalbėti. 
Dar galima būtu suprasti trijų žmonų vy
rą, arba trijų vyru žmoną,—bet trijų tėvu 
sūnaus jokiu būdu negalima suprasti, nes 
tam griežtai prieštarauja visi gamtos įsta
tymai .”—Aš gi nepaisau į šiuos žodžius, 
nes man pasisekė susitikti su trijų tėvu 
sūnumi. Tiesa, aš su tuo trijų tėvu sūnumi 
negalėjau kalbėti paprasta žmoniška kal
ba, bet visgi pasisekė man arčiau susipa
žinti. Gal kas netiki mano žodžiams ir 
mano, jog aš kažin kokius niekus plepu, 
kad net neapsimoka toliau ir skaityti. Ir 
neskaitykit, kam nežingeidus šis dalykas. 
Aš gi čia, nepaisant į tą, pasidalinsiu sa
vo patėmijimais su tais, ką ir trijų tėvu 
sūnaus esybę žingeidauja suprasti.

Na ir kur, manot, aš galėjau sutikti 
tą trijų tėvu sūnų? Juk tarp mūsų toki 
nesivalkioja! Ir ištikro, tarp lietuviu XX 
šimtmetyj tokiu stebėtinu vaiku męs juk 
nebrasim. Bet visai kitaip išrodo dalykai, 
kada męs persikeliam į tolimus laikus, 
kada męs kitoniško gyvenimo jieškom... 
mitologijoj ir žmonių padavimuose. j

Ir ve, žemaičiu padavimuose man pa
sisekė susipažinti su trijų tėvu sūnumi. 
To stebėtino vaiko vardas Duongis arba 
Žemaitis (jis Žemaičiu Karalius). Jo mo- Y"
tina buvo Žemaitė, žemaičiu tautos ,botė 
ir pirma ju karalienė. Žemaitė turėjo tris 
vyrus, visi tie vyrai buvo dievais. Ju var
dai—Perkūnas, Augštis ir Šveistikas. Bet 
gal kas įspraus savo tris skatikus: “Ge
rai! Leiskim, jog pas Žemaitę, buvo trįs 
vyrai ir net tame pat laike, bet visgi Duon- 
gio tėvu galėjo būti vien arba Perkūnas, 
arba Augštis, ąrba Šveistikas. Juk ir da
bar, padėkim Azijoj, dar randasi vietos, 
kur turtingesnės, arba augštesnio kilimo 
moters gali turėti kelis vyrus, o visgi to
kiu moterų vaikai turi tik po vieną tėvą. 
Panašiai turėjo būti ir su Žemaitės sūnu
mi.” Teisybė; patėmijimas pilnai teisin
gas. Bet ką aš kaltas, kad padavimas 
nurodo ne vieną katrą Duongio tėvą, bet 
stačiai sako, jog Žemaitė savo sūnų pa
gimdė nuo visu trijų dievu (padavime jie 
pasirodo, kaipo aniolai). Su tokiu gi pa
davimo nurodymu prisieina skaitytis ir 
žodžiu, nurodančiu, kad Duongio tėvais 
buvo Perkūnas, Augštis ir Šveistikas, ne
galima su lengva širdžia į šalį mesti, nors 
tokis padavimo nurodymas, pritaikant jį 
prie dabartiniu mūsų supratimu, išrėdytu 
ir keisčiausiu. Ir teisybę pasakius,—kas 
gali būti keisčiau, kaip padavimo pasako
jimas apie sūnų, paeinantį nuo trijų tėvu. 
Ir ištikro,—sūnus, paeinantis nuo trijų tė
vu, būtu didžiausia nesąmone, jei męs į 
Perkūną, Augštį bei Šveistiką, Žemaitę ir 
Duongį žiūrėtume, kaipo į atskiras ypa- 
tas, nes fiziologiškas žmonių organizmo 
sustatymas nedaleidžia, kad keli vyriškiai 
kartu susidėję turėtu vieną bendrą vaiką. 
Vienok visai kitaip dalykai išrodo, kada 
męs į to padavimo Perkūną, Augštį, Švei
stiką, Žemaitę bei Duongį pradedam žiū
rėti ne kaipo į atskiras ypatas, bet kaipo 
į ištisas žmonių kuopas.

Prisieina atsiminti, kad kuopiniu šei
mynų laikais visos kokios-nors kuopos 
moters turėdavo savo bendrus vyrus, bet 
kitose kuopose. Męs tokias kuopas dabar 
vadinam gentais. O gentu laikus galim 
vadinti gentiško surėdymo laikais. Su 
gentiško surėdymo laikais susieina ir pa
davimas apie Duongio gimimą. Pas že
maičiu bočius kadaise gyveno tūlas gen
tas, kurio moters turėdavo bendrus savo 
vyrus kituose trijuose savo gentuose. To
kiu būdu, pirmojo gento vaiku tėvais (o 
vaikai tais laikais priklausydavo prie mo
tinu gentu) buvo trįs kiti gentai. Vėles
niais laikais, kuopinėms šeimynoms išny
kus, žmonėms liko visai nesuprantami se
nųjų pasakojimai apie kuopiniu šeimynų 
laiku atsitikimus. Užtai tokie pasakoji
mai, eidami iš kartos į kartą, vis labiau 
mainėsi, besitaikinant prie nauju gyveni
mo sąlygų. Persimainė pasakojimai ir 
apie Duongio tėvus. Seniau buvusieji gen
tai likos perdirbti į atskiras ypatas, ir kar
tu seni gentiški vardai liko užmiršti: vie
ton gentišku vardu pasirodė arba dievu, 
arba tautu vardai. Bet žemaitiškas trijų 
tėvu sūnus taip ir neišnyko. Ši liekana 
leidžia mums bent paviršutiniai perstatyti 
sau mūsų praeitį.

Veikiausiai, kadaise gyveno vienas 
greta kito keturi gentai: Žemaičiu, Aug
ščiu, Perkūnu ir Švaistiku. (Šie gentai

kadaise nešiojo visai kitoniškus vardus, 
bet, ju nežinant, palieku vėliau prisegtus 
ir pritaikytus jau prie atskiru ypatų).

Tie keturi gentai sustatė vieną iš lie
tuvišku kilčių. Tiesa, ta kiltis gal buvo su
sidėjusi ir ne iš 4 gentu, bet, padėkim, iš 
šešių (Žemaičiu, Žamiu, Žeminiu, Augš
čiu, Perkūnu ir Švaistiku). Toje kiltyj 
dar gyvavo kuopiniu šeimynų tvarka, t.y. 
tenai visos vieno kokio-nors gento moters 
turėdavo savo bendrus vyrus kitame (o ne 
tame pat gente). Padėkim, Žemaitės gen
to (o gal Žemaitu žemės ir žeminės) mote
rų bendri vyrai priklausė, arba tik prie 
Augščiu gento, arba taipogi ir prie Per
kūnu bei Švaistikiu. Žemaitės gento mo
terų vaikai likdavo Žemaitės gente, o Že
maitės gento vyriškiu vaikai likdavo tu vai- 

iku motinu gentuose.Tokiu būdu, Žemaitu
kai turėdavo daug tėvu, priklausančiu prie 
trijų gentu. Tais laikais vaikas galėjo 
žinoti vien tikrą savo motiną; tuo tarpu, 
tikro savo tėvo jis nežinodavo ir toks vai
kas savo tėvu vadindavo visus tuos vyriš
kius, kurie pagal tuomlaikinę tvarką bu
vo jo motinos vyrais. Ir taip, pas kiek
vieną tuomlaikinį vaiką buvo visa krūva 
tėvu. Ilgainiui Žemaičiu gentas liko Že
maite (žemaičiu pramote). Panašiai ir iš 
gentu Augštis, Perkūnas bei Švaistikas 
liko vien atskiros ypatos, kaipo dievai (vė
liau jau kaipo aniolai). Žemaičiu gi gen
to vaikai (ainia) irgi liko atskira ypata— 
išpradžiu Žemaičiu, o vėliau Duongiu 
(Dangumi). Seniau kiekviena Žemaitė 
turėjo visą vyru eilę, priklausančiu prie 
Augščiu, Perkūnu bei Švaistikiu gentu; 
dabar pas Žemaitę liko tik trįs vyrai—tuo 
pat vardu. Iš kitos pusės,—seniau kiek
vienas Žemaitukas turėjo visą savo tėvu 
eilę, priklausančią prie Augščiu, Perkūnu 
bei Švaistikiu gentu, dabar pas Žemaitės 
sūnų Žemaitį arba Duongį liko jau tik trįs 
tėvai—tu pat vardu, ką ir seniau. Kol 
ėjo pasakojimai apie kuopas gentus, tol 
pilnai suprantama buvo, kaip gali būti 
trijų gentu vyriškiai bendru vaiku tėvais, 
t.y. tokiu vaiku, kurie priklauso prie vie
no gento. Bet visai kitaip dalykai išrodo, 
jei liks užmiršti atsiminimai apie kuopines 
šeimynas, jogei padavimuose tėvais 
jaune seniau buvusieji trįs gentai, 
naujai pagaminti trįs dievai.

I Ir taip, trijų tėvu sūnus mums 
pilnai suprantamu, ir tame męs dabar ne
matom nieko keisto ir nesąmoningo. Pa
našiai ir visuomet prisieina žvilgtelti i gi
lesnę praeitį, jei męs tik susiduriam pa
davimuose su vietomis, kurios mūsų da<- 
bartiniu supratimu išrodo negalimomis. 
Jei męs kokio nors padavimo nesupran
tam, tai tas dar nereiškia, jog tas padavi
mas beprasmingas,—tas 
męs dar neradom rakto, 
to padavimo paslapčių.

liks 
bet

liko

tik nurodo, jog 
kad prieiti prie

i

Z. Aleksa.

-

Berlynas gegužio menesį 1912 m
(Statistikos žiupsnelis).

Gyventoju buvo 2,079,426 žmonės. 
Gimė per tą mėnesį 3501, iš ju nevedusiu 
merginu 839 arba 23%. Mirė: 2542 žm. 
Ligos su mirties pasekmėmis buvo: kak*lo 
užstojimu 355 žmonės, vėžiu 205 žm., šir
dies liga 230 žm., viduriu, tuberkuliozu 
ir kitomis ligomis 220 žm. Pagal metu 
senumą mirė 491 kūdikis arba 19,23%, vi
dutinio amžiaus 14,45%. /Vtkeliavo per 
tą mėnesį 26,021 žm., iškeliavo 26,619 žm. 
Gaisru atsitiko 1205. Vandenio atgaben
ta per tą mėnesį 6,368,641 kubišku metru, 
kas diena išpuolė 205,443 kubiški metrai. 
Vežta karais 51,375,872 žm., iš ju ant 
miesto karu 38,876,412 žm., ant požemi
niu karu 5,906,153 žm., ant vežimu su 
arkliais 9,280,576 žm., ant omnibusu 4,000- 
465 žm. Svečiu hoteliuose nakvojo 114,- 
274 žm. Sveti mžemiu 22,143; iš ju 7,604 
iš Rusijos, 3,336 iš Austrijos, 2,404 iš A- 
merikos, 1,433 iš Anglijos ir-1,865 iš Šve
dijos. Papjauta gyvuliu: jaučiu 9,399, 
veršiu 15,987, aviu 34,228, kiaulių 12,929 
ir arkliu 1,101. Į banką buvo įdėta 5,006,- 
618 markiu, išduota 6,332,529 markės. 
Be pastogės buvo ir nakvojo prieglaudos 
namuose 79.304 vyrai ir 712 moterų; prie 
to dar prieglaudos namuose 15,341 žm., 
moterų 2,426 asmenįs; viso 88,645 vyrai 
ir 3,138 moterįs. šešiuose miesto ligon- 
bučiuose buvo 4,158 moterįs motinu ligo
mis; pakvaišėliu namuose 250 žm. ir pri- 
vatiškuose ligonbučiuose 3,211 asmenų. 
Kūdikiu atiduota auklėjimui 254. Naš
laičiu kūdikiu liko 8,339 asmenįs. Dėl pa
vargėliu išduota 855,417 markiu.

P. Svotelis.
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Kelione į Lietuvą 
ant laivo rusiškos linijos 

“Kursk”*).

Kuomet męs kenčiame didžiuosius vasaros karščius,—tolymosios šiaurės gyventojai 
apsirėdę žiemos kailiniais. Tuose kraštuose viešpatauja amžina žiema. Eskimosai turi 
ant randos lediniu nameliu. Patartina turčiams kraustytis.

Q antro rango

Pajieškau savo broliy Frano ir Jurgio 
ValatkevičiŲ, paeina iš Suvalky gub., 
Marijampolės pavieto, Panemunio gmi
nų, Guogy kaimo. Kas apie juos žino 
arba jie patys, malonėkite pranešti Šiuo 
adresu:

Antanas Valatkevičius,
2720 E. Hamilton avė., Cleveland, Ohio

PajieŠkau Antano Matelio, paeina iš 
Kauno gub., Seredžiaus parapijos, 4 
metai kaip Amerikoj. Pirmiau gyveno 
Waterbury, Conn. Meldžiu atsišaukti 
šiuo adresu:

Jonas LukoševiSia,
54 Hooper st., Chelsea, Mass.

AŠ, Stanislovas Bartkevičia,pajieškau 
Jurgio Balevičiaus, paeina iŠ Kauno 
gub., Telšiy pav., Žemalės parap. Pir
miau gyveno resp. Argentinoj, bet gir
dėjau, kad atvažiavo j Suv. Valstijas. 
Meldžiu atsišaukti jo paties ar kas apie 
jį žino pranešti šiuo adresu:

Stanislovas Bartkevičia,
32 Lincoln st., Brighton, Mass.

Pajieškau savo dėdės Andriaus Palio
ko, paeina iš Karkliniu raštinės, Vilka
viškio pavieto, Suvalky gub., 20 metu 
kaip iŠ Lietuvos išvažiavo j Angliją ir 
nuo to laiko apie jj negirdėt. Turiu la
bai svarbu reikalą, todėl jis pats arba 
kas apie j j žino, malonėkit pranešti Šiuo 
adresu:

Peter Paliokas,
7 Bessie Pl., Rochester, N. Y.

Pajieškau P. Zaldario, paeina iš Su
valkų gub., Kamajų kaimo, pirmiau gy
veno Rochester, N. Y. Jis pats arba 
kas apie jj žino, malonėkite pranešti 
šiuo adresu:

J. Rimka,
P. O. Box 157, Stoughton, Maa*.

Pajieškojimai
Pajieškau savo pusbroliy Adolfo ir 

Boleslovo ŠelkaiČiŲ, paeina iš Kauno 
gub., Krakiy parap., Deveikiškiy kai
mo. Girdėjau, kad gyveno New Yorke.

Lietuvių Jaunuomenė.
Ko) jaunas, o broli, sėk 
pasėlio grūdą.

V. Kudirka.
Pasiskusti ant savo jaunuo

menės męs negalime. Re
tai kokios tautos įgyveni me 
jaunuomenė sulošė tokią 
svarbią rolę, taip daug prisi
dėjo prie liaudies susiprati
mo ir apšvietos kėlimo.

Mintis apie pirmą lietuviu 
laikraštį “Aušrą” gimė uni
versiteto jaunuomenės tarpe. 
“Varpą” įkūrė, rėmė ir vedė 
Suvalkijos jaunuomenė, kol 
nepribrendo daugiaus spėkų. 
“Darbininko Balso” didžiau
siais rėmėjais irgi buvo tie 
patįs studentai., 1905 metais, 
kada revoliucijinis ūpas Lie
tuvoj pakilo, stambiausi vei
kėjai radosi tarpe studenti
jos. Pradėjus J. Biliūnu, V. 
Kapsuku, P. Višinskiu, bai
giant gimnazistais—visi sto
jo į eiles. Lapeliai, prokla
macijos, knygelės, kaip ama
ras, pasklido po Lietuvą pla
čią. Moksleiviu agitacija, 
persimetusi sodžiun, paga
vo ir įtraukė į savo bangas 
sodžiaus jaunuomenę. Ar 
tai vienas buvo toksai atsiti
kimas, kad moksleivis, me
tęs mokslą, stojo į slaptas 
socijaldemokratu ar valstie
čiu sąjungos eiles ir varė dar
bą slaptai? Kiek tuomet bu
vo padaryta žygiu iš kaimo į 
kaimą, iš dvaro į dvarą, iš 
miesto į miestą? Kiek atsi
davimo savo idėjai, kiek var
go reikėdavo pamatyti?

Kuomet męs susilauksime 
mūsų revoliucijos istorijos, 
kuomet veikėjai už metu, už 
kitu apskelbs savo atsimini
mus- prieš mūsų akis stos 
visa eilė draugu. Ne vieną 
iš ju žiaurus likimas nuskynė.

Kaip-gi charakterizavus ši
tą jaunuomenės darbą, pilną 
entuziazmo, pilną vilties į 
gyvenimo laimę? Tai buvo 
ne vien pirmeiviškas darbas, 
tai buvo revoliucijinis 
darbas. Didžiuma lietu
viu jaunuomenės, veiklesnio
ji ir gabesnioji, ėjo tuo ke
liu ir kvietė kitus juo eiti, 
kurį rodė revoliucij 
link kunigus męs be 
matome organizuotos jau
nuomenės. Konservatyviš- 
kai, atgaleiviškai idėjai jau
nuomenės didžiuma nieka
dos neprijautė. Didžiuma 
jaunuomenės buvo su socija- 
listais. Toji jaunuomenės 
dalis, kuri ėjo su pirmeiviais 
(demokratais), visados buvo 
daug daugiau pirmeiviška ir 
revoliucijoniška, negu josios 
vadai. Kuomet, padėkime, 
1906 -7 metais nekurie de
mokratai pradėjo užmiršti 
Kudirkos ir Višinskio idea
lus, jaunuomenė jiems ap
skelbė kovą. Ji įkūrė val
stiečiu sąjungą, kuri nesibi
jojo žodžio “sočijaiizmas”, ji 
nutarė taikiai elgties su sa
vo draugais iš kairiosios pu
sės, būtent soči jalistais. Pa
našios taktikos prisilaiko ir 
ju vedamas laikraštis “Jau
nimas” ir jaunimo rateliai.

Taigi męs turime pilną 
teisę kalbėti apie revoliuci- 
jinę jaunuomenės taktiką ir 
prieš revoliuciją, ir laike re
voliucijos ir tuoj po revoliu
cijos.

Kas gi dabar girdėti? Ar 
jaunuomenė atsisakė nuo sa
vo idealu? Kuomet daug kas 
pradėjo nuliūsti, jie įkuria 
savo “Aušrinę”. Kas-gi ta 
“Aušrine”, kokie jos idealai? 
Gana bus tą pasakius, kad 
šiandien “Aušrinė” jau su 
mumis .Ji suspietė aplink save 
visą veiklesnę jaunumenę; 
kuri nori prieiti prie žmonių. 
Juo toliaus, juo daugiaus 
rimtumo užeiname “Aušri
nės” raštuose. “Aušrinės” 
atsidavimas tikram progre-
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sui privertė if kuniginius su- 
brusti. Klierikai, jaunesni 
kunigai, keli gimnazistai ir 
vienas-du studentai įkūrė 
savo “Ateitį”.

Dabar pažiūrėsime į kaimo 
jaunimo gyvenimą. Jojo kuo
pelėse veikia mūšy žmonės. 
Atgaleiviams ten nėra vie
tos.

Kas-gi dabar po šitu faktu 
išdrįstu kalbėti apie jaunuo
menės konservatizmą, persi
sunkusį skystomis idėjomis?

Didžiuma mūšy jaunuo
menės visados skynė kelią 
naujoms idėjoms, visados 
smarkiai ir aštriai kritikavo 
supelėjusius pamatus. Tai 
buvo ne griovimo, bet 
statymo darbas. Tai buvo 
pasitikėjimas į gyvenimo pui
kybę, į skaisčią ateitį.

Vienas, kitas tik suklupo 
žiaurios reakcijos laikais, ir 
keliolika pardavė savo idėjas 
už “gardaus valgio šaukštą” 
ir trupinį aukso.

* *
Dabar apie Amerikos 

nuomenę. Gi visi męs 
tome, kad veikliausi 
bininku organizacijose žmo
nės, tai jaunikliai. Kas dau
giausia prirašo visokiu straip
sneliu, visokiu koresponden
cijų, kas daugiausia priside
da prie palaikymo senu ir 
įkūrimo nauju draugijų? Tai 
jaunuomenė.

Teisybė, Amerikos jaunuo
menė jau kiek daugiaus pa
siskirsčiusi į partijas. Turi 
savo jaunuomenės ir kuni
gai. Bet kiek ten josios? 
Kas iš gabesniu vyruku ar 
merginu norės klausyti da
vatkų ir davatkinu gadzinku? 
O jei vienas—kitas ir klauso, 
tai... laimingos kelionės. Vi
sa, kas gyva, visa, kas kru
ta—visa tai kareiviai mūsų 
kariumenės. Tiesa, yra dar 
būrelis žmonių, atsidavusiu 
vadinamo vidurkelio idėjai. 
Juju idealas:

Apsidairant, apsižiūrint, 
Nepersmarkiai, tik išlėto 
Žingsnį žengt pirmyn, o du žingsniu 

[atgal. 
Nors daug tokiu vyru nėra, 
bet ir iš ju vienas po kitam 
susipranta.

Taigi, vyrai! Męs drąsiai 
galime pasakyti: jaunuome
nė su tais, kurie žygiuoja 
naujais keliais. O tie keliai 
veda prie žmonijos švyturio, 
savo skaisčia šviesa nušvie
čiančio miglynus ir pelkes.

L. Prūseika.

Nei dvylika, nei du.
(Prie šeimynos klausimo)

Dabar netrūksta nei žmo
nių, nei tiems žmonėms vie
tos ir maisto, tik trūksta proto 
ir teisybės. Todėl visu ap- 
šviestesniuju žmonių turi bū
ti atkreiptos akįs ir šias spra
gas ir įtemptos pajiegos, kad 
tas spragas užpildyti, tai yra 
padaryti žmones teisingais, 
protingais, šviesiais.

Protinga ir sąžiniška pora, 
kas link šeimynos skaitlingu
mo, būtinai privalo apskaity
ti savo protiškas, fiziškas ir 
materijališkas pajiegas.

Turtingesnieji privalo au
ginti skaitlingesnes šeimy
nas, o beturčiai privalo per- 
skaitlingu šeimynų vengti, 
nes pastarieji kada nevengia 
šeimynų skaitlingumo, tada 
jie kenčia baisu vargą ir sa
vo vaiku neįstengia ištobu
linti protu ir jausmu. Kada 
žmogaus neišlavintas protas, 
tada jis vadovaujasi instink
tais (pajautimais), o ne pro
tu, ir tokie sutvėrimai nėra 
pageidaujami.

Todėl aš nesutinku su tuo, 
kad visi augintu po 1—2 vai
ku, arba po 12, kaip “Lais
vės” N55 str. “Ar tik du vai
ku” Bostonietis gėrisi chinie- 
čiu idealu turėti 12 vaiku.

Autorius pastarąją savo 
mintį pamatuoja: a) kad da
bar žmonių permažai ir kad 
žmonėms maisto užteksią, 
tik reikia teisingiau su
tvarkyti darbo vaisiu pada
linimą; b) kad žmonių skai
čiui sumažėjus sustos ir pro
gresas; c) kad pora, šeimy
nos skaitlingumo vengdama, 
užmušinėja vaikus.

Sulyg pirmo aš pasakysiu: 
žmonės darbo vaisiu padali
nimą tik tada teisingiau su
tvarkys, kada turės didžiu
mą išlavintu protu. Taigi 
Bostonietis lai pagalvoja apie 
tokią šeimyną, kuri turėtu, 
sakysim, 6—8 vaikus ir per 
savaitę 8—10 dol. įplaukų. 
Koks būtu panašios šeimynos 
gyvenimas? Visi būtu pusr 
nuogiai ir alkani. Ar tokios 
šeimynos tėvai galėtu užsi
imti vaiku proto ir jausmu 
lavinimu? O progreso alky
je ir beprotystėje, rodos, nė
ra.

Sulyg trečio, žmonės už
mušinėja vaikus, man rodos, 
ne dėlto, kad ju mažai augi
na, bet dėlto, kad mažai va
dovaujasi protu, o daugiau 
instinktais. Juk gali užmu
šinėti tada, kada augina 6— 
8 ir galima užmušinėti, kada 
augina tik 1—2 vaiku.

Letukas.

Apie merginą, kuri už= 
dirba $6 į savaitę.

Paveikslėlį tokiuo antgal- 
viu ’ patalpino p. Clara E. 
Laughlin birželio knygoj 
“Pearson’s Magazine”. Pa
sakykite, mielos sesės, ar 
jūs nepažįstate tu merginu, 
kurios uždirba po 6 dol. į sa
vaitę? Taip, męs visos jąs 
pažįstame, nes kasdieną su
siduriame su jomis.

Ar galima už tuos pinigus 
išgyventi? Tik mūsų did
miesčiu New Yorko, Chica
go, Philadelphia, Bostono 
štoruose (krautuvėse) dirba 
36,000 merginu, kurios už
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dirba, abelnai imant, $6.13. 
Tiktai tosios merginos, ku
rios dirbo štoruose 8 metus, 
gali laukti algos pakėlimo 
iki 8 doleriu į savaitę. Bet 
tai dar gerai. Nedėlinis už
darbis moterų ir merginu, 
kurios dirba fabrikose išneša 
vidutiniškai po $4.62 į savai
tę per pirmus penkis metus. 
Per antrąjį penkmetį algos 
pakįla iki $5.34. Tiktai po 
dešimties metu uždarbis gali 
pakilti iki $8.48.

Didžiuma merginu dirba 
su visa familija. Ar užten
ka tu pinigu dėl pragyveni
mo? Gal būti, per didelę bė
dą ir užtenka. Bet toms mer
ginoms, kurios gyvena nuo
šaliai, pačios save užsilaiky- 
damos, iš tos menkos algos 
negali užsilaikyti. Baltimore, 
mažiausiomis išlaidomis ver- 
čianties, vistiek per savaitę 
išeis $6.70. Merginos gi, dir
bančios department štoruose, 
gauna vidutiniškai $6.00.

Apmislykite šitą viską ir 
jūs įspesite tu merginu liūd
ną istoriją. Kiek daug kan
trumo, kiek daug nužemini
mo reikia jai pakęsti. Paga- 
liaus, kiek daug konkurenci
jos. Kaip lengva, pasaky
čiau, kaip neišvengiama čio- 
nais nuslysti nuo tikro kelio.

Aplinkui tūkstančiai pavo
ju, aplinkui besišypsanti vei
dai, kurie vilioja į pražūties 
pragarą.

Taigi pamislykite, ar gali
ma visą bėdą už doros puoli
mą versti ant piktos valios, 
ištvirkimo.

Niekados neužmirškite, 
moterįs, apie save ir apie sa
vo seses, kurios uždirba 6 
dolerius. Tas vienas žodis 
daug ką paaiškįs.

Ona Adomaitienė.

Caro ir carienės patarnau
tojų yra 1200.

Prie carienės yra 144 dva
ro panios. Josios paeina iš 
augščiausiu giminiu. Prie 
caro yra 12 augščiausio ran
go ponu,

ponu, kaip tai visokiu mar
šalu, dvaro prižiūrėtoju, šam- 
belionu, medžioklės rengėju 
ir kitu • Du didžiausiu šven
tiku. Paprastu popu 37.Taip- 
pat 228 dvaro junkeriai ir 
355 dvaro ponai. Prie dva
riškiu dar priguli 42 dakta
rai.

Pamislykite, kiek žmonių 
turi šliaužioti prieš carą? O 
juk visu kišenius reikia pri
krauti. (Iš “Vorwarts”).

.. .Dabar man išpuola apra
šyti kelionė ant laivo ‘Kursk’, 
kuris išplaukė 4 d. gegužio. 
Tai buvo baisi kankynė ir di
deliems žmonėms, o jau ma
žiems vaikams, tai sunku ir 
aprašyti. Pienas dėl ju bu
vo, ką Amerikoje nekurios 
gaspadinės kavą baltina iš 
“kenu”. Kad tai reikėtų va
žiuoti kokią parą, na tai dar 
vis šiaip-taip išvargtum, bet 
pamislykite, kad mums rei
kėjo važiuoti keturioliką pa
rų su valandomis. Pridėkite 
dar rusiškos tamožnės čyš- 
čiu, per kurį ėjome 11 valan
dų, dar laukimas trūkio. Na, 
tai ir bus visos penkioliką pa
rų. Tuo tarpu, agentu ir žy
deliu buvo išgarsinta, kad 
laivas suvaikščioja į 12 parų. 
Tai neteisybė. Kaip paty
riau, tai laivai tos linijos nie
kados nesuvaikščioja i 12 pa
rų.

Jokiu patogumu dėl III 
klesos nėra. Kai valgį ir mė
są gaudavome, tai vieton pei
liu reikėdavo naudotis pirš
tais ir dantimis. Pati mėsa 
nekokia. Tarnu ant to laivo 
visai mažai ir tie patįs visa
da būdavo girti. Pertai jiems 
nebūdavo kada apvalyti lai
vas. Todėl dvokimas buvo 
pragariškas, kaip nuo ser
gančiu, taip ir nuo mėsos su 
duona ir silkių galu, kuriu 
buvo visur išmėtyta.

Štai dar kas atsitiko su
*) Šitą laišką “Laisvei“ prisiuntė 

vienas skaitytojas iš Waterbury, Conn.

Todėl pagirtinas ju darbas, 
nes męs tik per lavinimosi 
einame prie pažangos ir išsi- 
liuosavimo. Taigi nesnaus
kime, draugai.

Viską girdėjęs

Dainuška.
Vyrai, glauskimės į ratą 
Ir už Sirvydo sveikatą, 
Kad priglaustu Diev’s si-

Daužkime stiklus, [ratą 
Už Balevičiaus sveikatą; 
Kad jam Dievas duotu 

cnatą 
Ir ilgiausiąjį živatą

Daužkime stiklus.
Už išminčių Jurgelionį, 
Kurs apleido velnio klonį, 
Nes suprato biznio skonį, 

Daužkime stiklus.
Tegyvuoja ši trejybė, 
Tegul bręsta jos galybė, 
Tegul šviečia jos skaistybė 

Ir nušviečia mus.
Žyduks.

tarnais. Besibaladodami gir
ti, padarė net gaisrą. Kad 
pasažieriai nedažinotu, užda
rė visas duris, vedančias į 
viršų. Laimė dar, dad jie 
užgesino. Šiaip būtume gyvi 
suspirgėję.

Štai svarbesni nuotikiai ke
lionės. Dar pridursiu, kad ir 
draugija buvo prasta. Dau
giausia važiavo vadinamu 
burlioku. Išėjus iš laivo, tu
rėjome dikčiai darbo nakties 
laike. Vaikams pritrūko pe
no, o išeiti negalima, nes 
tęsiasi tamožnės procedūra. 
Koleik išsiliuosavome ir nu
gabenome viską į stoti, tai 
užsikimšo visi pakampiai. 
Žmonių iš Liepojaus taip 
daug važiavo, kad ėmėme 
net tikietus II klesos, bet ir 
ten buvo pilna, kaip silkių 
jačkoje...

Dabar parašysiu dar, kaip 
geriausia keliauti tėvynėn. 
Kad mažiau turėti išlaidu ne
reikia važiuoti ant “gubern-
sko” pasporto, bet reikia Į Skaitytojams, 
gauti paliudyjimas, metrikai, Meldžiame visu tu “Lais- 
ar senas pasportas valsčiaus, ves” skaitytoju, kuriu prenu- 
Konsuliui reikia $1.75 ir $3.00 merata jau pasibaigė ir ku- 
ant rubežiaus. rie gavote nuo Administra:

Žinomo banko (New Yor- paraginirną panaujinti 
ke) sukčiai naėmė dėl konsu ^.ad pasiskubintumėte at- Ke) sukčiai paėmė aei konsu naUjint> nes męS būsim pn- 
lo pinigus, bet nepadarė pas- Versti Jums “Laisvės” siun- 
porto ir nesugrąžino pinigu, tinėjimą sulaikyti.
Męs Rotterdame turėjome “L.” Administracija, 
išnaujo mokėti. O tokiu ap---------- ------------------
gautu buvo gana daug. Tai RED. ATSAKYMAI.
nuo tokių apgavikų reikia Antanetai~aCi0tei (phii.dei- 
apsisaugoti. phia, Pa.) Nors raštelis ir gana kozo-

Įspūdžiai iš gyvenimo te-1 kiskoJ dvasi°j parašytas, nors kačiy 
z • n t v tz meile Šauniai nupiešta, nors matyti, kadVyneje (apie Subačių, Kauno jqs ]a|)aį smarki mergina, bet nematys 

gub.) tokie: girtuoklystė ge- jisai “Laisvės“ špaltŲ. Jūs sakote, 
rai gyvuoja. Rusifikacija ir “ nei '"f"“"1 vaUdnu!n«reikia uk5ti- 
uoliai platinama. Nekurie wiliui belaisviui (Chicagoje).
kaimai skirstosi vienasė- Straipsnis apie religiją gautas. Tuoj

• • I peržiūrėsime.džiais. Dėl to būna daug senam kareiviui (Pittstone.Pa.) 
peštynių ir net padegimu. “Nelaimingas senelis“ netilps.

1 DILGĖLIUKUI (Waterbury). “Sap
ną“ gavom. Kada bus peržiūrėta, at
sakysime laišku.

BENDER (Bendl, III.) Netilps.
Atsakyta laiškais: K. Arminui, L.

New York N. Y. Į Grikštui, Z. A., K. Šeštokui, Senam
* Vincui, St. Biežiui ir V. Rinkevyčiui.

Viešėdamas New York n Į ___  . .— —
prie daug ko prisižiūrėjau, 
daug ko pamačiau. Žinoma, 
ten gyvenantieji, ar tankiau 
besilankantieji pripranta prie 
tu visu stebuklu, vienok vi
siems kitiems New Yorke I Kas apie juos žino, meldžiu duoti manži- 
yra kas pamatyti. Juk New 
Yorkas, tai antras po Londo- p. p. Box 312. Batavia, iii.
nui didžiausias pasaulio mies- „ or,. . . 1 .1 • Pajieškau pusbrolio Juozapo Survilos,
tas. Čia, Kaip bites avilyje, paeina iš Kauno gub., Panevėžio pav. 
knibžda milijonai žmonių, ir parapijos, Plukiy kaimo, 7 metai kaip 
čin nnk^čianąi nnqanlvip hnk- Amerikojl Kird®jau> ^yvena Chicago, čia auKsciausi pasaulyje dok ih Ji8 pata arba kas apie .. žino> ma. 
štai, ilgiausios ir tiesiausios lonėkite pranešti ant žemiau paduoto 
gatvės. New Yorkaspramo- adreS0, už kj*aš l,ūsiu |abąi dėkingas, 

ningiausias pasaulio miestas, kxjh Curtis avė., Roseland, Ohio. 
New Yorkas užima pirmą --------------
vietą savo portais (uostais)
SU Šimtais prieplaukų. New Triškiu parap. Pirmiau gyveno Cam- 
Yorkas turi plačiausius, ii- hridKei)ort-Ma"-> ° Pasku> ,Svažiavo i

. . . vv. . ... Chicago, 111. Labai norėčiau .su jaisgiaUSiUS ir augsčiausius tll- SUsižinoti, todėl meldžiu atsiliepti ant 
tus, elevatorius, tunelius. šio adreso:

Čia daug puikiu parku, Čia . Simonas Viukasas, ° ’ į 29 Dean st., Norwood, Mass.
daug žvėrinčiu. Čia daugy
bės muzėju, teatru, operų. 
New Yorke esama stambiau
siu knygynu, kur sudėta 
žmonijos išminties ir patirimo 
knygos. Per vieną tik New 
Yorką keliauja daugiau žmo
nių, negu per Rusiją, Turkiją, 
Italiją sykiu sudėjus.

Kas minuta ateina New 
Yorkan trūkis ir laivas. Čia 
gyvena daugiausia milijonie
rių, čia turtingiausia pasau
lio gatvė, vadinama Waal st. 
Čia daugiaus nieko nematy
ti, kaip tik milžiniškos mili
jonierių bankos.

Betgi čia ir milijonai dar
bininku. Jiem trūksta oro, 
jiems stinga maisto. Gyve
nimas vargingas, bet saliūnu 
yra. K. Armonas.

Binghamton, N. Y.
Vietinės L. S. S. kuopos 

draugai nutarė lavintis lietu
viškoj rašyboj, taip kad nors 
korespondencijas galėtu aiš
kiai parašyti ir tam tikslui 
išrinko komisiją iš trijų drau
gu, kurie peržiūrės raštus ir 
ant kiek įstengs, juos taisys.
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Jeigu norit, kad jūsų spaudos 
darbai būty atlikti greitai, 
gražiai ir suprantamoj kalboj, 
tai duokit spausdint į
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Mūšy agentai: J. A. Peldžius, J. Poci 
J. Pociūnas, Liudvikas Davalga ir 

F. S. Šimanskis.

Kurie busit užpulti nuo vaikuty arba 
su KITOKIAIS VISOKIAIS REIKA
LAIS kreipkitės pas
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OFFISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

A. G. Groblewski
COR. 111.M & MAIN STS., PLYMOUTH, PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų
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“ Laisves”

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

Mielai aš pa
klausiau jūsų 
patarimo ir iš- 
titryniau su

Dr. Richter’io
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LAIKRAŠTIS AMERIKOJE
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HARRISON GATVES 

DISPENSARE 
Jau 20 metu nuo įstelulmo.

229 Harrison Avenue 
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarimai DYKAI! 
šiokiomis dienomis atidaryta nuo O Iki S 
vul. vakare. Aventartlenials nuo 10 ryte 

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

Ateidamas atsinešk ŠĮ apgarsinimi}.

C
>N
t3 <- irt ^3 O T3 

2 'S 5;

Išeina kartą į mėnesį ir
prekiuoja tik 50c metams.

Lietuvių Žurnalas yra
tai savo rūšies laikraštis.

Jame nčra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien
Bet vienaįvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai.

Męs atsakysimjo ypatybe — tai užklausimai ir atsakymai.
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus T

Adresuokite:Tai yra ideališkas namų svečias.klausiama.

Lietuvių Žurnalas’ Chicago, III.1607 No. Ashland Avė

VIETINES ŽINIOS
19 liepos pasimirė Petronė 

Latvinskienė, visiems žino
mo Petro Latvinsko žmona. 
Du metai atgal ji turėjo net 
3 operacijas. Šiemet gi ap
sirgo vėžio liga ir išgulėjo 12 
savaičių. Kadangi vietiniai 
ligonbučiai atsisakė ją išgy
dyti, tai buvo išsiųsta net į 
Binghamton, N.Y. Bet ir 
ten nieko nepagelbėjo. Ve
lionė turėjo 48 metu£ am
žiaus. Gyveno nuosaviam 
name po numeriu 140 8 st.

jisai išties užsistos už strei- 
cierius, tai galima laukti 
streiko pasibaigiant greitu 
laiku. Bet jeigu jisai palai
kys kompanijos pusę, tuomet 
unijos, organizuoti darbinin
kai ir socijalistų partija stos 
į generališką streiką.

Seredoj,24 liepos, 7:30 vai. 
bus extra susirinkimas drau
gijos, kuri rūpinasi ištrem
taisiais Sibiran. Susirinki
mas atsibus po num. 376 
Broadway. Mėnesinė mo
kestis 25 c. Neužmirškite 
pristoti prie draugijos.

AGENTŪRA Pajieškau partnerio
* * Man yra reikalingas partneris prie če-

PIRKIT NAMUS
Turiu ant pardavimo kelis ŠIMTUS 

NAMŲ Bostono ir apielinkėj, todėl ku
rie norit nusipirkti NAMĄ PIGIAI ir 
patinkamo  j vietoj, atsišaukit pas mane, 
o gausit adresą DYKAI.

PIRKIT FARMAS
Turiu keliasdcšimta FARMŲ apie 

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

PIRKIT LOTUS
Kurio norit gerai pelnyti ant pirkimo 

lotę (plecię) dėl namų arba apsigyventi 
ant tyro oro, kur sveikata ir darbas lau
kia jūsę, atsišaukit ypatiškai ar per laiš
ką, o gausit pienus, adresus ir nuvažiuo
ti tikietus VISIEMS DYKAI.

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

Telephone So. Boston. 845 M. i

DR. F. MATULAITIS <
495 Broadway ]

SO. BOSTON, MASS. <
Valandos: (

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. <
Nedėliomis iki 3 vai. po piet. '
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lietuviška m
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarę. Tai vie
natinė lietuviška aptioka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisięsia per expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. BOSTON. MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Męs savo sandeliuose užlaikome puikiausių

SENĄ KENTUCKES DEGTINĘ
Pamėginkite ypatingai žemiau nurodytas:

MONOGRAM DEGTINE . . . kvorta 50c gorčius- $2.00
B . . . ,, 65c ,, .2.50
LYME BEACH ,, .................................... 75c ,, 2.50
EGG ROCK 1.00 ,, 3.50
ROWES WHARF ,, 1.00 ,, 3.50
BOSTON LIGHT ,, . . . ,, 1.00 ,, 3.50
SHOEMAN’S FAVORITE 1.00 ,, 3.50
KEITH’S PRIDE ...................................1.25 ,, 4.50

Taipgi užlaikome Vyną, Džinę ir Brandę.

BURKE, GALLAGHER & CO
396 ATLANTIC AVE., Ni;A,t,„\,LY'-s BOSTON, MASS.

21 liepos viename name ant 
Dresser st. laike vestuvių du 
vaikinai sukruvino stiklais 
savo rankas. Tuomet kilo 
ermideris ir daugybė žmonių 
likosi raudonai nudažyta. Į 
ką tik pažiūrėsi, vis raudo
nas. Pas daugelį dėlto kilo 
kerštas.

Ar taip yra reikalinga?

Prie L. S. S. 60 kuopos or
ganizuojasi scenos mylėtojų 
būrelis, kuris patsai rūpinsis 
scenos reikalais. Išties, tas 
labai yra reikalinga, nes sce
nos reikalai So. Bostone yra 
gana apleistame stovyje. 
Chicago mus seniai pralenkė, 
taip-pat Brooklynas. Vienu 
iš pirmųjų veikalų bus stato
ma Gogolio “Revizorius”. 
Vertėtų pratinti publiką prie 
rimtų veikalu.

PIRKIT BIZNIUS
Turiu daug Grocernię, Icecreamo ir 

Drygoodsštorių ant pardavimo arba pa- 
randavojimo PIGIAI.

PIRKIT IR PARDUOKIT
Kurio norit pirkti ar parduoti savo 

savastis, PATARNAVIMAS visiems 
DYKAI musę LITHUANIAN AGENCY.

PIRKIT Š1PKORTES
Važiuoti į Lietuvą arba atvažiuoti į A- 
meriką ant geriausiu liniję ir PIGIAI 
mūsų AGENTŪROJ.
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Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisvės” 

siuntinėjimo adresą, malonėkite neat
būtinai prisiysti savo sena adresų, 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.

21 liepos Lietuvių Ukėsų 
Kliubas turėjo pasivažinėji
mą ant laivo “Martha”. 
Žmonių buvo labai daug ir 
būtų buvę dar daugiau, 
jeigu ne blogas oras, kuris 
pranašavo lietų iš pat ryto. 
Vienok vienu tarpu išrodė, 
kad vėjas išvaikys debesius. 
Tečiaus virto kitaip ir lietus 
lijo per visą dieną, taip jog 
negalima buvo išlipti ant sa
los. Ekskursija sugrįžo 6 
valandoj vakare.

Iš pinigiško atžvilgio ek
skursiją galima pavadinti pa
vykusią. Nesmagu tik, kac 
radosi tokių sportelių, kurie 
neturi supratimo apie žmo
nišką apsiėjimą. Nekurie iš 
tų vyrukų, parvažiavę, šau
niai susipešė. Kelis net areš
tavo. Pavardes jų dėl pir
mo sykio apleisime. Bet jei
gu jie dar vieną kartą taip 
pažemins savo vardą, tai 
viešai juos pagarsinsime, 
kad neturėtų įėjimo ant jo
kio pasilinksminimo.

Neužmirškite, vyručiai, 
kad męs gyvename dvide
šimtame amžyje.

Kaslink laivo šeimininko 
ir užveizdų, tai jie atliko sa
vo priedermes labai gražiai.

Paskutinis išpardavimas 
vasarinių čeverykų, kuriuos 
galima gauti už pusę prekes. 
Nepamirškit užeiti pas mus. 
Tamošaitis ir Yurgeliunas 

233 Broadway, So. Bostone.

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

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

So. Boston, Mass.

Apsaugoki! gyvastį ir 
turtą.

Prirašinėjam į geriausias ir didžiau
sias kompanijas ant visokiy skyriy GY
VASTĮ ir TURTĄ.

ORDERIUOKIT ANGLIS.
Kurie norit PIGIAI PIRKTI ANG- 

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

Lžtvirtinkit dokumentus.
Padarau DAVIERNASTIS ir kitokius 

DOKUMENTUS, taipgi suteikiu RA
MYBES TEISMĄ ir pasirašau ant vi
sokių popiery ir pridedu ženklą (pečėtį) 
PIGIAI, kurie atsišauks pas lietuvišką 
RAMYBES TEISĖJĄ (Justice of the 
Peace.)

Supraskit Angliškai
Kurie nemokat, angliškai, kreipkitės 

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

Būkit ūkėsais
Skubinkitės tapti piliečiais (citizens), 

nes jau laikas pradėti užsiimti politika. 
Prie išsiėrnimo .popiery PAGELBSTI- 
ME visiems DYKAI.

Draugijos 
ir Biznieriai!

Dr-stė Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu 
L,. K. Gedemino IN o- 1 
Ant Town of Lake, Chicago, III.

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas K. K. Strzyneckis, 

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

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

4623 S. Marshfield Ave., Chicago, Ill.
Finansų Rašt. F. Yaugel,

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

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

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

§ s s s §

“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bot visiems suprantamus straip
snius.

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

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

“KOVA” tikriausias darbininkę laikraštis.
“KOVA“ paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams 4J42.CX) Amerikoj ir kitur.

Prisiyskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo nauję metę “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

1^15 E. Moyamensing Avė.
IVU V d PHILADELPHIA, I'lifNIN’A.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA

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.

LITHUANIAN AGENCY
233 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Telephone, So. Boston 1236-W

Vedėjas šios Agentūros (Manager)
ANTANAS IVAŠKEV1Č.

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus 
Visokius Darbus.

Ypatingai atydą atkreipiau: 
į draugijų darbus. Niekad 
nereikia duoti darbą į tokias 
spaustuvėles, kurių darbiniu-. 
kai nemoka liėtuviškos kalbos 
ir nepažįsta savo amato, nes 
ten tik sudarko darbą. Jeigu 
turit kokį spaudos darbą, tai 
siųskit jį mums šiuo adresu:

19 liepos, nežiūrint į di
džiausi lietų Arena Building 
buvo didelis susirinkimas, 
kuriame dalyvavo 5.000. 
Streikierių advokatas prane
šė, kad jisai gavo atsakymą 
nuo district attorney, kuris 
praneša, jog bus sušaukta 
Grand Jury ištiri mui kompa
nijos suktybių. Advokatas, 
streikierių varde, kaltino 
kompaniją sekančiuose pra
sižengimuose:

1) Ji kreivai prisiekė prieš 
arbitracijos komisiją. Tenais 
ji prisiekė, kad pavarė dar
bininkus dėlei disciplinos lau
žymo. Bet tai aiškus melas. 
Kompanija nenorėjo leisti 
darbininkams susiorganizuo
ti į uniją.

2) Kompanija atgabeno iš 
kitų miestų daugybę streik
laužių, kurie yra paprasti 
kriminališki prasižengėliai ir 
vagiliai.

3) Kompanija esanti kalta 
teisių laužyme, kadangi tei
sės užtikrina piliečiams lais
vę rištis į partijas ir unijas.

Tokiu būdu galime laukti 
šio viso pasekmių.

Klausimas apie visuotiną 
streiką yra atidėtas iki kito 
nedėldienio. Centrališka 
Darbo Unija lauks, ką darys 
dabar valdžia. Arbitracijos 
komisija, kuri išklausinėjo 
kompanijos ir streikierių at
stovus, išduos savo raportą 
šią savaitę. Tuomet, pasi
remiant tuo raportu, pradės 
veikti gubernatorius, Jeigu

Neliks Blakių!
Petras Bartkevičia turi to

kių proškų, kad kaip tik iš- 
barstysit, kur yra blakių, tuo- 
jaus neliks nė vienos. Blakės 
į minutą prapuola.

Prisięskit 40 centų stampom, 
site ty prošky.

P. BARTKEVIČIA
877 Cambridge St.,

E. Cambridge, Mass.

Parsiduoda Forničiai
Parsiduoda visai geri forničiai už pi

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

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

242 W. Broadway
So. BOSTON, MASS.

Susirinkimas.
So. Bostono Lietuvių Jaunuomenės 

Ratelio susirinkimas atsibus utarninke, 
23 liepos (July), 1912, po num. 339 W. 
Broadway, So. Bostone. Visi Ratelio 
nariai malonėkite atsilankyti, nes bus 
daug svarbių reikaly.

Sekr. J. Lekavičius.

Lietuviška KRIAUCKA
Gerbiamos Lietuvaitės, pranešu jums, 

kad ikišiol gyvenau ant D st., o dabar 
persikėliau ant Broadway po No. 242į, 
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 CZEPULION1S
242į Broadway, So. Boston, Mass.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
tojų prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanų 
sekančias knygas: “Čensta- 
chavo Klioštoriaus Slapty
bės”, 
šiai”, ' 
tės”,“ 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus siųs
kit Money Orderiais šiuomi 
adresu:

Jieškotojams.
Šiuomi atkreipiame atydą gerbiamyjy 

“Laisvės” skaitytojy, kad pajieškoji- 
mus giminių ir draugų talplnam ant mė
ty 1 sykį dovanai. Už bizniškus pajieš- 
koiimus imam po 50c. už 1 vieną sykį ir 
1 dol. už 4 sykius. Neskaitytojams pa- 
jieškojimus dykai netalpinam.

Administracija.

“Revoliucijos atbal- 
“Mokslas Rankažinys- 
Lekci jos apie atskirimo

I IFTITVIf Ko(W1 m°ki $15.00 ar LILI U V !• $18.00 už ruimus So. 
Bostone ir dar turite bijot valkatę, at
eikite pas mane, o aš duosiu 4 ruimus 
su gazais, skalbynėm ir šaltierium už 
$9.00, o 5 tokius pat ruimus—už $10.00 
ant mėnesio. Priimame su vaikais. Į 
Bostoną galima nueit pėkščiam i 15 mi
nutę. Ateikite pas

ZH. FINSTEIN
Į18 Jordon Place, arti South Street 

Cambridge, Mass.

“Liaudies Dainos”
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.

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

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

Jei nori sveikų gėrymy 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 prisiysim orderius per expresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

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

ir

Cl

<u

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 motery ligose.

Perkant žiūrėk, kad butų ta markė, 
o Kausi teisingai-

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

I.U’TUVIŠKAI-I.I-NKIŠKAJ-RUSIŠKAS

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

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

Telephone Richmond 1967-R.

J. D. rUIINIUA
Užlaikėm didelę

Krautuvę
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šliūbinių Žiedų. Užlaikėm 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatėm j namus. Užlaikėm 
taipgi Didelę Sankrovų DRAPANŲ:Vy- 
rams Siutus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant barge ir ant išmokesčio.

Egiutero No. 1. _ - - 25c.
Egiutero No. 2. ... 5()c.
Žmijecznik - 25c., 50c. ir $1.00
Gumbo Lašai ... - 35c. 
Meškos Mestis - - - - 25c.
Trejanka ----- 25c.
Linimentas Vaikams - - 25c.
Gyduolės nuo Kosulio - - 25c.
Liepę Baisumas - - . 25c.
Antylakson dėl Vaikę - _ - 25c.
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių ■ 25c.

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusiy*35c.
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - - - -
Skilvio Lašai -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios - 
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo -
Gyd. dėl nemalitno Pilvo - 
Milteliai apstabdymui 

Galvos Skaudėjimo
Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojy
Geležinis Sudrūtintoias Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky 
Vaistas nuo Paliauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepeny 
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 
Rožės B a Įsam as -
Kinder Baisumas -
Bobriaus Lašai -
Švelni ntoj as - 
Kraujo Valytojas 
Nervy Ramintojas - - -
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus -
Groblevskio Pleisteris 

(Kaštavolo) -
Pamada Plaukams -
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįso 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų -• 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstę Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės -
Gydymas nuo uždegimo Danty arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

75c.

gaunamos “Laisves” spaustuvėj.

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

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

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

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

ką ir iškeliaujantiems.........  15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c
AR YRA DIEVAS?................... 25c
GREIČIAUSIAS PAMOK 1NTO-

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL-

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

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

tiškos giesmės.......................30c
PASAULIŲ RATAS................... 25c
POKAHONTAZA Indijonę Kara- 

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

Taipgi galite gauti įvairiausiu laiš
kams popiery su gražiausiomis kviet- 
koinis ir pasveikinimais. Tuzinas 
25c., šimtas—70c., tūkstantis—5 dol.

Ką-nors užsisakydami visada ad- 
resuokit taip:

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

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

DAKTARAS
B. U- BERNARD

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

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

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

$2.00 
$1.00

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

$1.00
25c.

Feelind Better Already
II2ZZZ22Z3ZZJZBZZZZI& 0^1 (I fl rpll 1 \7
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$2.00 
$2.00

$50
Kiekvienas lietuviškas štornikas taip

gi privalo užlaikyti visada mūšy puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūšy tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi- 
Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
ovanai kokiems nors apgavikams tose 

apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir narduokite musę tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. BLM A MAIN STS.. PLYMOUTH, PA.

Dingo skaudėjimas, kaklo ir 
mas šono, jaučiuos visiškai garai, 
valo būti kiekvienos šei nynos sopoje 
Sergėkis nuo pamėgdžiotų. 25o. ir 5Ue.

P. ĄD. RICHTER & CO., 215 Pead Street, New York
RicLtor io CoUįjo Pilka y.% gurod nuo viduriu suklulejiuio. ik-1, ir 50a.




