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AMERIKOJ
Kiek milijonų prageriame?

Washington, 14 rugp. —S. 
Valstija vidurinių dalykų ko
miai jonierius išdavė atskaitą, 
kiek amerikiečiai praleidžia 
pinigų ant alaus ir degtinės.

1912 metais valdžia turėjo 
jeigu nuo ėliaus, alaus ir 
porterio $63.268.000. Perei
tais metais buvo vienas mili
jonas daugiau. Nuo likerio, 
degtinės ir vyno 1912 metais 
gauta $156.391.497. Sulygi
nus su pereitais metais gau
ta daugiaus.

Už cigarus ir cigaretus 
gauta $71 milijonas. Tuo 
tarpu korporacijos taksos iš
neša vos 28 Ą milijono.

Tai kiek dingsta mūsų pi
nigų ant vienų tik akcyžių!

Areštavo 7 skebus.
Chicagos policija priversta 

buvo areštuoti 7 skebus, ku
rie užmušė unijinį vežėją Ge
orge Hehr. Policija norėjo 
tą žmogžudžių darbą paslėp
ti, bet į dąlyką įsikišo dis
trict attorney. Vienas iš su
imtųjų kaltinamas užmuši
me Edw. Barretto, karo kon
duktoriaus. Tai vis atbal
siai presmanų ir išvažiotojų 
streiko.

Policijos šerifas visiškai 
nesirūpino teisybės su j ieško
jimu. Apskritai, Chicagos 
miesto valdžia ir policija pri
daro daugybę šunybių.
Ar dūšia “nesmertelna”?

Pastorius C. H. Swingle, 
narys tarptautiškos draugi
jos, kuri tyrinėja bibliją, lai
ke savo atskaitos Chicago j e 
pasakė, kad mokslas apie dū
šios nemirtingumą yra jau 
labai pasenęs. Tą mokslą pa
laiko kunigai dėl savo biznio 
reikalų. Mat, kunigai, išra
dę peklą, turėjo pagarsinti, 
kad dūšios griešninkų kan
kinasi joje per amžių-amžius.
Parduoda i nd i jonų žemę.

Washington, 13 rugp.
Valstijos sekretorius Ficher 
išdirbo pieną, sulyg kurio no
rima parduoti pusantro mili
jono akrų žemės, kuri ligišiol 
prigulėjo indijonų tautelėms. 
Už akrą bus mokama nuo 50 
centų iki $1.50. Toji žemė 
randasi valstijose Wyoming, 
Utah ir Montana.

Ir taip, indijonus pabaigti
nai apiplėš.

Motina 11-kos metų.
Iowa City, 12 rugp. Uni- 

vercity ligonbutyj tūla mer
gina, kurios pavardę profe
soriai slepia, turinti 11 me
tų, pagimdė kūdikį, kuris 
svėrė 8.į svarų.

Tai dar pirmas toksai atsi
tikimas lowos istorijoj.

Pusė “miesto tėvų’’ už 
grotų.

Detroit, Mich. — 17 narių 
miesto tarybos pabuvojo už 
grotų. Juos kaltina pasidar- 
vime gelžkelio kompanijai.. 
Išviso miesto taryboje yra 34 
nariai. Taigi pusė jų aiškus 
parsidavėliai. Sakoma, jog 
areštuos dar daugiau.
Garlaivis susitiko su le

dais.
Garlaivis “Corsican”, plau

kiantis iš Montreal į Liver

pool}, 12 rugp. po pietų susi
tiko su lediniais kalnais ties 
Newfoundland© sala. Ant 
laivo važiavo 287 pasažieriai. 
Laike susidūrimo su ledais 
garlaivis išvalios plaukė. Ant 
laimės, viskas pasibaigė be 
tragedijos, kadangi ledynas 
sužeidė laivą virš vandens li
nijos. Tokiu būdu, kaip te
legrafuoja kapitonas, laivas 
galėjęs toliau plaukti.
Kūdikis, kuris negimęs tu

rėjo tris milijonus.
New York, rugp. 14 d.— 

Žmona nuskendusio ant “Ti- 
tanico” milijonieriaus J. As- 
toro pagimdė vaiką, kuri am, 
dar negimus, buvo užrašyta 
trįs milijonai dolerių. Vaikui 
davė tėvo vardą.

Akloji laimė nevienam 
šiandien atgabena turtus, 
nors jisai jokių nuopelnų ne
turi.

Manevrai.
Stratford, Conn., 13 rugp. 

—Daugiaus, kaip 20.000 re- 
guliariškos kariu menės ir 
tautiškos gvardijos dalyvau
ja šių metų manevrose, kurie 
primena tikrą karę. “Mėli- 
nieji” gina kelią ant New 
Yorko, o raudonieji užpuola. 
Manevrų plotas labai didelis.

Sugedo trįs orlaiviai.
Sugedo trįs aeroptahai, ku

rie turėjo dalyvauti manev
ruose Connecticut valstijoje.

Apskritai, kariškiems orlai
viams Suvienytose Valstijose 
nekaip sekasi.
Areštavo 150 prostitučių.

Philadelphia, Pa., rugp. 13 
d. Šiandien policijos būrys 
po vadovyste Harry Jacob 
užpuolė prostitucijos lizdus. 
Kaip Philadelphia stovi, dar 
tokios medžioklės ant paleis
tuvystės namų ir šiaip jau 
visokių tamsių urvų niekuo
met nebuvo. Daugybė žmo
nių tėmyjo policijos darbavi- 
mąsi. Suareštavo per 150 
prostitučių (paleistuvių), ku
rias susodino į tam tikrai pri
ruoštus vežimus ir nugabeno 
į areštą.

Revoliucija Nicaraguoj.
Revoliucijonierių kariume- 

nė užpuolė ant sostapilio 
Managuo, vienok valdžiai iš
tikima kariumenė atmušė pa
sikėsinimą.

Sunku galų gale supaisyti, 
kas ten per do revoliucijos 
Pietinėje ir Centralinėje 
Amerikoje.

100 žmonių nu linčiavo 
vieną negrą.

Columbus, Ga., 14 rugp.
Beveik 100 žmoniŲ įsiveržė į 
teismo namus, iškoliojo tei
sėją ir kitus valdininkus ir 
nučiupo jauną negruką, ko
kia 16 metų. Negrukas bu
vo kaltinamas baltos mergi
nos užmušime.

Minia nutempė negruką 
iš teismo ir nulinčiavo.
Jūreivių streikas ant Ha- 

wai salų.
Honolulu, 10 rugp.—Pra

nešama, jog čia kilo jūreivių 
streikas. Vietinė “garlaivių 
draugija”, kuri yra apsiėmu
si pristatyti pačtą, negali at
likti savo priedermės. Jeigu 
streikas tęsis dar ilgiau, tuo
met gyventojams pritruks 
daugelio produktų, o ypatin
gai mėsos.

UZSIENYJ
Kiek žmonių ant žemes 

gyvena.
Apskaito, kad dabar ant 

mūsų žemės skritulio gyvena 
apie 1,670 milijonų žmonių. 
Iš jų Europoje 400 milijo
nų, Azijoje 870 mil., Afri
koje 200 mil., Šiaur. Ame
rikoj 105 mil., Piet. Ame
rikoj 39 mil. ir Australijoj

- 6! mil.
^Kasmet priauga 10 milijo
nų žmonių. Beto išskait- 
liuota, kad vidutiniškai ant 
žemos gali gyventi apie 6 
milijardus žmonių. Taigi 
per 2 šimtmečiu toji suma 
gali būti pasiekta.

Europoje vienam ketvirt. 
verstui atsieina 40 žmonių, 
Azijoje 18,6 žm., Afriko
je 5 žm., Amerikoje 3,7 
žm. ir Australijoje 0,7 
žmonių.

Kalbų išviso žinoma apie 
800. Daugiausia yra kal
bančių kynų kalba apie 
360 mil., angliškai 116 mik, 
rusų -- 95 mil., vokiečių 
89 mil., francūzų--52 mil., 
ispanų 51 mil. ir italų 38 
mil. žmonių.

Chinų atgijimas.
Charbine susitvėrė pirmu

tinė chinų darbininkų sąjun
ga. Ligšiol chinai darbinin
kai nei manyti negalėjo apie 
kokią nors savo draugiją. 
Dabar gi mat kitoki laikai ir 
Chinuose virto.
Nenori vaikščioti su dra

bužiais.
Mombasa. Afrika. 12 rug

pjūčio. Portugalijos guber
natorius Mombasa provinci
jos išleido įsakymą, kad ni- 
gerės moterįs, ateidamos j 
miestą, bent kuo prisideng
tų. Nigerkos nepaklausė ir 
nepildė prisakymo. Mat, 
joms parankiau vaikščioti 
J ievos drabužiais.

Bulgarai nori kariauti.
Iš priežasties bulgarų iš

skerdimo mieste Kotčana, 
bulgarai reikalauja, kad jų 
valdžia apskelbtų Turkijai 
karę. Ypatingai pakilęs ka
riškas ūpas pietinėj Bulgari
joj. Visame krašte padary
ta labai daug mitingų.
Susimušė du pasažieri= 

niai garlaiviai.
Amsterdam, Olandija. 12 

rugp. Vokiečių pasažierinis 
garlaivis “Frankfurt”, kuris 
vežė iš Bremem 1200 kelei
vių susikūlė su kitu garlai
viu Vardu “Barmen.” Abu
du laivu yra sužeisti, vienok 
dar galėjo priplaukti prie 
uosto. Tarpe pasažierių pa
kilo baisiausia išgąstis, bet 
gi katastrofos neįvyko.

Prancūzai protestuoja 
prieš Amerikos senatą.

Paryžius, 14 rugp. Phlip- 
pe Bunan, vienas iš francūzų 
inžinierių, kuris seniau kasė 
Panamos kanalą, - protes
tuoja prieš Suv. Valstijų se
nato nutarimą, kad svetim- 
žemių laivai būtų apdėti mo
kesčiais už kanalo perplauki- 
mą.
Taip-pat protestuoja didžiu

ma laikraščių.

Dar apie žemes drebėjimą 
Turkijoj.

Pereitame N-ry “Laisvės” 
jau buvo rašyta apie baisų 
žemės drebėjimą Turkijoje. 
Dabar prand7 ma “Berlyno 
Dienraščiui”, jog žuvo ne 
1000, bet 3000 žmonių.

Benamių-gi likosi 50,000, 
kurie neturi kur prisiglausti.

Mirė kompozitorius 
Massenet.

Paryžius, 14 rugp. Mirė 
profesorius Julius Fr. Mas
senet, garsus francūzų kom
pozitorius. Geriausi jo vei
kalai buvo “Thais”, “Don 
Caesar de Basar” ir “Hero- 
diade.” Jisai profesoriavo 
Paryžiaus konservatorijoj.
Bevielinio telegrafo sta

cijos.
Londonas, 9 rugp.- Angli

jos parlamentas išsiskirstė 
ant vakacijos iki 7 spalių die
nos. Prieš išsiskiriant, vy- 
riausis pačto viršininkas pra
nešė, jog valdžia padarė kon
traktą su bevielinio telegra
fo išradėju Marconi ant pa
statymo penkių naujų bevie
linio telegrafo stacijų. Jam 
bus užmokėta $3.000.000. 
Bus įtaisyta susinešimas be- 
vieliniu telegrafu ir su Aus
tralija.
Airijos savyvaldos prie
šams grąsina kalėjimu.
Londonas, 14 rugp.—Di

džiausi Airijos savyvaldos 
priešai yra atžagareivių va
dovai Bonar Law, Edw. Car- 
son, E. Smith. Jie išsijuosę 
agituoja prieš savyvaldą. 
Valdžia pasakė, kad jeigu jų 
kalbos sukels revoliuciją, 
tuomet juos pasodins į kalė
jimą.
Karalius linksminasi Pa

ryžiuj.
Paryžius, 13 rugp.- Moro- 

ko sultonas Mulai Hafid at
sisakė nuo sosto. Jo vietą 
užėmė Mulai Youchef. Atsi
sakęs nuo sosto sultonas bu
vo francūzų prietelis, kuris 
daug prisidėjo prie savo tė
vynės pardavimo Francijai.

Bijodamasis keršto moro- 
kiečių, Mulai Hafid apsigy
veno Paryžiuj, kur galės sau 
puikiai lėbauti.

Vokietija ir Olandija.
Vokiečių valdžia mano kas

ti kanalą nuo Koelno (ant 
Reino upės) per Dortmundą 
iki Emden. Tokiu būdu bus 
susisiekta su šiaurių jūrėmis, 
aplenkiant Olandiją. Kaipo 
pasekme to viso būtų nupuo
limas prekybos nekuriu Olan
dijos miestų, o ypatingai 
Rotterdamo ir Antverpeno. 
Šitą sumanymą labai remia 
V ok iet i j os j ū ri ninku kompa
nijos.
Už prigulėjimą prie suo° 

kalbiu gavo po 15 metų 
kalėjimo.

Alexandria. Egyptas. 14 
rugp. Trįs vietiniai gyvento
jai už prigulėjimą prie suo
kalbio, kurio tikslas buvo už
mušti Anglijos vietininką 
lordą Kitčinerį ir Egypto 
chedivą, gavo po 15 metų 
kalėjimo.

Tarptautiška prekyba.
Prekybos metinė apyvarta 

už 1911 m. (įvežimas ir išve
žimas tavorų) apsireiškė se
kančiose skaitlinėse. Angli
ja — 28,370 milijonų frankų; 
Vokietija — 22,595; Franci- 
ja —14,333; Belgija--,7,764; 
Rusija 7,211 frankų.

RUSIJOJ
Ba rba r i šk i persek i o j i m a i.

Redaktorius darbininkų 
laikraščio “Zviezda” už 
straipsnį apie visuotiną bal
savimą ir apie nupeikimą 
Dūmos veikimo gavo tris 
metus kalėjimo.

Neperseniai tris metus ga
vo kito laikraščio redakto
rius, taip-pat socijalistas.

Tokie darbininkų persekio
jimai už liuosesnį žodį net 
Rusijoj naujiena.
Naujas įstatymas apie 
kari u menės tarnavimą.
Caras jau užtvirtino naują 

įstatymą apie kariumenės 
tarnavimą.

Pagal naują įstatymą ne
tarnavusieji ligišiol mokyto
jai ir daktarai jau turės tar
nauti lygiai su kitais, baigu
siais mokslus.

Tarnavimo terminas--2 
metai. Bet-gi žmonėms, 
kuriems mokslas leidžia būti 
aficieriais, tarnavimas bus 
sutrumpintas iki 1 metų ir 8 
mėnesių. 

t

Rinkiniai V. Dūmon.
Artinasi rinkimai, valdžia 

taipogi ruošiasi juose daly
vauti: visokių “paaiškinimų” 
r “apribavimų” pakanka. 
Daugelis “piliečių” nustojo 
teisės dalyvauti rinkimuose. 
Be to reikia pažymėti ir rin
kikų nerangumą. Laikraš
čiai rašo, kad rinkimuose 
ruošiasi dalyvauti tiktai vie
ni tautininkai ir vyriausybė. 
Buvo tokių vietų, kuriose 
neatsirado buto samdytojų, 
norinčių dalyvauti rinkimuo
se (miestuose buto samdyto
jai turi teisę dalyvauti rinki
muose).

Susimylėjo.
Archimandritas Melkise

dekas (vyresnysai pravosla
vų dvasiškasis), išaikvojęs 
300 tūkst. rub., pravoslavų 
dvasiškojo teismo buvo nu
teistas ištremti į tolimiausį 
Rusijos vienuolyną. Bet Ki
jevo mitropolitas dovanojo 
ir sumažino jam bausmę, nes 
Melkisedekas turįs didelį 
nuopelną: šovus į Stolypiną 
jis, Melkisedekas, naktį at
laikęs pamaldas už ministro 
sveikatą.

Prašo pašelpos.
“Vii. Viestniko” redakto

rius Teplovas kreipėsi į vy
riausybę, prašydamas paskir
ti jam 10,000 rublių pašelpos 
nacionalizmo idėjai platinti 
Vilniaus gub. ir savo laikraš
čiui pakelti. Teplovas nu
rodęs, kad Stolypinas kit
kart buvęs jau bežadąs pas
kirti pašelpos. Rusų laik
raščiai, kurie tą žinią prane
ša, rašo, kad Teplovo prašy
mą užtariąs vidaus dalykų 
ministeris Makarovas.

Teismas.
Peterburge jūros karo teis

mas pradėjo svarstyti “Dvi- 
nos” laivo ir kitų jūrininkų 
revoliucijonierių bylą. Kal
tinami išviso 69 jūrininkai 
už priklausimą prie karo re
voliucijos sąjungos.

Galima iš anksto sakyti, 
kad nuosprendis bus baisus.

LIETUVOJ
Bitininkų draugija.

“Laisvei” rašo iš Vilkaviš
kio (Suv. gub.):

Bartininkuose buvo biti
ninkų susirinkimas. Tarta
si apie įsteigimą bitininkų 
draugijos, kas, be abejonės, 
atneštų didelią naudą biti
ninkystei. Betgi klausimas 
paliktas ant toliaus. Vei
kiausia, panaši draugija įsi
kurs sekančiais metais.

Ūkininkų ekskursijos.
Pereitais metais pradėta 

ruošti ūkininkų ekskursijos. 
Daugiausia panašių ekskur
sijų įtaisoma Kauno gub. 
Kauniečiai, susitelkę į būre
lius, važiuoja daugiausia į 
Suvalkiją. “Laisvei” pra
neša, kad neseniai panaši 
kauniečių ekskursija vėl at
silankė Suvalkijos Paprūsėj.

Valdžios “malonė’’.
Kauno gubernatorius ne

leido kuniginei “Blaivybės” 
draugijai įkurti knygynų. 
Taigi pasirodo, kad ir kuni
gėliams kartais ponai guber
natoriai iškerta šposą.

Kokių dar esama mo
kytojų.

“Liet. Žin.” rašo iš Igliau
kos (Mariamp. pav.): “Už
pernai Igliaukoj buvo įkurta 
mokykla. Mokyklą per di
delį vargą pasisekė išgauti iš 
valdžios. Mokytoją gavo 
jauną, vietinį žmogų.

Neilgai igliaukiečiai džiau
gėsi išgautąja mokykla. Iš- 
pradžių tiek daug privedė 
mokyklon mokinių, kad vie
tos nebuvo. Bet dabar liko
si vos keli mokiniai.”

Mokytojas žiauriausiai el
giasi su vaikais. Paveizdan, 
prasikaltėlis turi ilgą laiką 
rankas augštyn iškėlęs lai
kyti, arba padeda ranką ant 
žemės, o kitam liepiama trep- 
telti koja per tą ranką. Už 
ausų tąsymas, daužymas, 
ant kelių klupdymas tai pa
prasti baudimo būdai.

Kuomet tėvai pradėjo at
siiminėti Vaikus iš mokyklos, 
mokytojas pasakė: “nors ir 
vienas bus, vistiek man alga 
eis”. Tada igliaukiečiai nu
sisamdę kitą mokytoją. Bet 
anas padavė skundą ir nau
jam mokytojui buvo uždrau
sta mokyti.
Kagano fabrikos darbinin

kų streikas.
Liepos 10 d. Šiauliuose pa

sibaigė darbininkų laimėji
mu Kagano Saldainių dirb
tuvės darbininkų streikas. 
Visi jų reikalavimai išpildy
ti, būtent: padidinta alga 
20 kapeikų tiems, kurie gau
na į savaitę mažiau 3 rub., 
ir 40 kap., gaunantiems dau
giau 3 rub.; akordiniams pa
kelta mokesnis 10%; priim
tas atgal darbininkas, dėl 
kurio atstatymo kilęs buvo 
tasai streikas. Visi suimtie
ji dėlei streiko darbininkai 
jau paliuosuoti. Prieš tari- 
mąsi su fabriko administra
cija dėlei savo reikalavimų 
streikininkai pareikalavę, kad 
administracija pasirūpintų 
suimtųjų darbininkų paliuo- 
savimu, kitaip jie nepradėsią 
tarties. Streike dalyvavo apie

250 žmonių, t. y. visas fabri
kas ir nė vienas jo skyrius 
nedirbo; streikavo taip-pat 
ir meistrai.

Kyšiai.
“Liet. Uk kui” rašo iš 

švetošyno gm. (Naumiesčio 
pav.):

“Baisu ir manyti, kas pas 
mumis darosi, koks čionai 
kyšių ėmimas yra išsiplati
nęs. Štai nors gegužės mėn. 
mūsų vaitas B. Račkus, vie
nas šaltyšius ir kertamosios 
Švetošyno girios sargas ap
važinėjo tuos biednus žmo
nes, kurie da tiktai pernai, 
o kiti šiais metais, atsiėmė 
nuo Kauno Valstiečių banko 
seniau užrašytas žemės da
leles. Mat, jie, atsiėmę že
mę, pradėjo priiminėti gy
vulius ganyklon. Mūsų “vy
riausybė” panorėjo pasipel
nyti Sekminėms, taigi nuva
žiavo, gudriais žodeliais pa- 
gązdino, girdi, negalima sve
timų gyvulių priiminėti ga- 
noklon tiktai tegalite sa
vuosius ganyti. Kai-kurie 
eis “toliau” teisybės jieško- 
ti, o kiti įsvojo jiems po ko
kį rublelį. Tai Sekminių ant
rą dieną, rasi, “surinktais 
pinigais” ir pasilinksmino: 
alų gėrė, dainavo, toli buvo 
girdėti.”

. “Saulės“ namai Kaune.
“Saulės” namai statomi 

vien tik iš aukų. Aukų plau
kė vidutiniškai, galima pasa
kyti, kad maža. Tiesa, bu
vo aukotojų, kurie davė po 
1, 2, 3, 4, 5 ir daugiau šim
tų rublių, o kunigas Indrulis 
paaukojo daugiau, kaip 2000 
rubl., bet tai tik išimtis, 
daugiausia gi yra tik rubli
nių aukų. Pinigų stoka, iš
laidų daug! Jeigu aukų ne
padaugės, tai reiks paliauti 
namus stačius.

Šundaktariai. ♦
Manaitiškių sodžiuj (Zara

sų pav.) vaikinas A. O. pra
dėjo “stebuklais” gydyti vi
sokias ligas. Pašnabždės, 
lieps ligoniui užsimerkti, pa
pūs burnon, dabok, ligonis ir 
“sveikas”. Gydo akių ligas, 
priemėčius, patrūkius, saus- 
liges, bet šitas jau iš kny
gos. Taipogi jis galįs pada
ryti su žmogumi, ką jis no
rįs, net šunį užkalbąs, kad 
jis nelotų. Taigi žmonelės 
plaukte plaukia iš visų pu
sių pas stebukladarį gydytis. 
Mūsų parapijoj toks gydyto
jas nebepirmas. Jau treje
tas metų, kaip mirė Savytų 
kaime A. Kelbauskas, kuris 
nieko nevalgęs, tik viena 
alyva mitęs ir kitus ja gydęs 
ir taip išgulėjęs apie 10 me
tų, ir imdavęs, kas kiek duo
davo, Net davatkos šven
tuoju jį skaitė ir laukė ste
buklų. Bet jis, mirdamas, 
nė jokių stebuklų nepaliko, 
kaip tik gerokai pinigų 
ir naujus namus žmonai ir 
vaikams. Šis gi ima irgi, 
kas kiek duoda. Bet žmo
nės kalba, kad ir Amerikoj 
niekas tiek neuždirbą^.

Gaisras.
Alytuj (Trakų p.) liepos 18 

d. sudegė 6 grįčios, kaip ku
rie žmonės visai mažai ką iš
gelbėjo. Daug išneštų daik
tų buvo pavogta.
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Laisvamanybė ir krikš
čionybė.

“Laisvosios Minties” N 29 
gerb. J. Šliupas stato klausi
mą: “laisvamanybė ar krikš
čionybė”? Ilgokame straips
nyje daro gana nuoseklius iš
vedimus. Atmesdamas bi
blijos vertę, gerb. daktaras 
sako:

“tas visas knygas (šventraščius) 
skaitome natūraliu padaru gadynes, 
kurioje jos atsirado ir ten randame už
rašus j y žinios ir nežinios. ”

Šventraščiu vieton J. Š. 
stato mokslą, kuris veda į 
“didelį mokslu knygyną, ku
rį parengė žmonijai garbingi 
mokslavyriai.” Toliaus at
metama dievystės idėja ir 
svieto sutvėrimas. Atmeta
ma Kristaus mokslas, nors 
ant nelaimės, d-rasJ. Š. per 
patį Kristų nepamatė socija- 
lės krikščionybės reikš
mės. Tas viskas būtu gerai. 
Bet ar nenorėtu gerb J. Š. 
sale šitų dvieju klausymu 
“laisvamanybė ar krikščiony
bė” pastatyti dar trečią klau
simą: o gal socijalizmas?

Laisvamanybė naikina ti
kėjimą. Bet ar pakanka 
šiandien būti vien tik bedie
viu? Juk tuomet liksis ne
išrištas socijališkos skriau
dos ir išnaudojimo klausi
mas. Daugelis laisvamaniu 
mato savo priešą tikėjime, 
bet nemato kapitalizmo ne
teisybės. Daugelis laisva
maniu yra didžiausi darbi
ninku priešai.

ir bėdos.
Dar taip neseniai buvo 

šaukta, kad šių metu S.L.A. 
seimas esąs nepaprastos 
svarbos, atlikęs milžinišką 
darbą. Kiek tuomet buvo 
vilties, pasididžiavimo ir pa
sitikėjimo į savo spėkas.

Bet štai nenutilo dar be- 
gaudę linksmybės varpai ir 
Susivienyjimui pasidarė bai
sus... nekuriu laikraščiu juo
ku skyriai. Į tuosius juo
ku skyrius V. K. Račkaus
kas šauja iš “Tėvynės” ar- 
motu. Straipsnis parašytas 
jau ne pergalėtoju dvasioje, 
bet giliame nuliūdime. Nė
ra kas veikia, visur tyla, 
prakalbu negirdėti, atsida
vimo organizacijai nematyti.

V. K. Račkauskas su šird
perša mini tups Susivienyji- 
mo narius, kurie kadaise 
uoliai veikė, garsiai kalbėjo. 
O dabar nu tūlo nuo darbo.. 
net-gi pajuokia, kritikuoja. 
Ko-gi nori p. V. K. R. nuo 
tu senųjų nariu? Ar kad jie 
sutiktu su žmonėmis jiems 
visiškai svetimais, ar kad jie 
tylėtu, matydami,kad orga
nizaciją, kurios labui jie 
daug pasidarbavo, — užval
dė pp. Bračuliai, Tananevi- 
čiai ir jiems panašus?

Ne vyručiai! Jie tyli, 
kui ironiškai pasijuokia, 
kui visiškai nusitolina,
pasako: “dirbkite, sveiki, 
patįs.” O kaip “jie patįs” 
dirba, teperskaito skaitytojai 
“Tėvynės” atskaitą už tris 
mėnesius... Ta atskaita iš
ties gali pagimdyti p. VKR. 
galvoje labai liūdnas mintis.

Prašo pagelbėti.
Lenku darbininku laikraš

tyje “Dziennik Ludowy” at- 
' spausdinta lenku socijalistu 

partijos atsišaukimas, kuria
me prašoma rinkti auku, 
kad partija galėtu veikliai 
dalyvauti rinkimuose į Dū
mą.

Latviai jau surinko virš 
$600 ir pasiuntė savo parti
jai j Baltiją. Ar nevertėtu 
apie tai pagalvoti ir lietu
viams, ar ne laikas būtu at
siliepti apie tai per “Kovą”?

INTELIGENTIJA.
Inteligentija nesudaro at

skiros klesos. Ji tarnauja vi
soms klesoms, pradedant nuo 
pačiu augštuju, baigiant pro
letariate (darbininku) klesa.

Randasi rašytoju, kurie už
meta inteligentams nebūtus 
prasikaltimus. Tie rašytojai 
sako, kad inteligentija va
džioja už nosies visas klesas, 
visą visuomenę. Visur jinai 
įlenda, visur viską apuosto ir 
tik rūpinasi, kad gerai pasi
pelnyti. Vienok šita nuomo
nė neteisinga. Kapitalizmas 
eina savo keliu, o dalis inte
ligentijos jam tik tarnauja. 
Toji dalis inteligentijos jo
kiu būdu negali pakreipti 
kapitalizmo vežimą į vieną, 
ar kitą pusę. Taip pat dalis 
inteligentijos eina su darbi
ninkais. Bet ir darbininku ju
dėjimas eina savo vaga ir in
teligentijos dalis, einanti su 
darbininkais, nieko čionais 
negali atmainyti. Taigi inte
ligentija nėra kokia tai mil
žiniška apgavikė, kuri visus 
už nosies vadžiotu. Ji tik 
parduoda savo inteligentišką 
spėką, ir apsirenka sau tą kle- 
są, kuri jai daugiausiai atsa
ko.

Yra inteligentijos, kilusios 
iš kapitalistu klesos. Aišku, 
jog toji inteligentijos dalis 
suvartoja savo mokslą kapi
talo galybei pakelti. Prie tos 
inteligentijos dalies priguli' 
dar tie apšviestūnai, kuriems 
pavyko gauti pelningos vie
tos kapitalo fabrikuose ir ofi
suose.

Didelė dauguma inteligen
tijos linksta prie smulkiosios 
buržuazijos, taip sakant, prie 
vidutinės miesčionijos. Di
džiuma inteligentu išėję iš 
tos klesos ir todėl dvasiškai 
su ja suaugę. Tai daktarai, 
advokatai, mokytojai ir t. t. 
Jie turi savo darbo įrankius 
ir todėl neprigulmingi. Vie
nok jiems toli šaukia iki ka
pitalistu; jie taip pat nesu
pranta darbininku judėjimo 
dvasios. Jie liekasi, taip sa
kant, viduryje, pilnai prigu
lėdami nuo savo pacientu. 
Tarpe šitos miesčioniškos in
teligentijos mūsų laikais ei
na didelis bruzdėjimas. Kas 
skaitė Henriko Ibseno dra
mas, tasai gali suprasti, kaip 
blaškosi miesčioniškoji inte
ligentija. Tatai pilnai su
prantama.

Kapitalizmo laikuose vis
kas parduodama ant svaro. 
Mokslas irgi tavoras. Kaipo 
kiekvieno tavoro,taip ir mok
slo gali būti perdaug. Taip da
bar ir yra. Mūsų didmiesčiuo
se jau daug daugiau inteligen
tu (daktaru, advokatu, dai
lininku), negu jie gali išmisti 
iš savo amato. Čionais jau 
daugeliui inteligentu atsiras 
kelias prie darbininku klesos.

Darbininku judėjimas taip 
išaugo, kad be savos inteli
gentijos jisai neapsieina. At
siranda inteligentu iš pačios 
darbininku klesos, bet ju di
džiuma perbėga pas darbi
ninkus iš miesčionijos eilių-

Darbininkai turi jau savo 
laikraštininkus, parlamentu 
atstovus, uniju ir partijų ve
dėjus, savo teatro ir meno 
veikėjus, savo mokytojus. 
Toji inteligentija neturi savo 
darbo įrankiu ir iš to atžvil
gio visiškai panaši į benamį 
darbininką. Ji viršija jį tik 
savo intelektualiniu išsilavi
nimu, bet tą savo išsilavini
mą suvartoja darbininku kle
sos interesams apginti.

Praėjo laikai,kada karaliai 
varžėsi dėl filosofu, susiraši
nėjo su jais, klausė patarimu. 
Šitie aukso laikai jau praslin
ko. Inteligento darbas virto 
perkamuoju ir parduodamuo
ju tavom.

I Franci ją priprasta žiūrė
ti, kaipo į liuosybės šalį. Te- 
nais buvo lopšys revoliuciji- 
nės filosofijos, tenais ant vi
so pasaulio nušvito gaisras 
Didžiosios revoliucijos, tenais 
sužibėjo Napoleono žvaigždė, 
praskambėjo aidas dar dvie
ju revoliucijų ir, pagriaus, 
1871 metais tenais paskendo 
kraujuose pirmutinė darbi
ninkiška valdžia Paryžiaus 
Komuna.

Francija, tarytum, buvo 
veidrodžiu žmonijos kančių 
ir pasistengimu. Bet dabar 
Francijoj kas tai pairo, da
bar Francijai ko tai trūksta. 
Pirmą vietą civilizuotu tau
tu gyvenimo šiandien užima 
Vokietija ir Anglija. Fran
cija daugiaus gyvena praei
ties atminimais. Darbinin
ku judėjimas pergyvena ten 
krizį. Pastaraisiais metais 
męs matėme didžiausį darbi
ninku judėjimo išaugimą 
Vokietijoj ir Anglijoj, matė
me visuotiną streiką Švedijo
je ir sukilimą Ispanijoje. 
Matėme, kaip Austrijos de
mokratija iškovojo visuotiną 
balsavimą.

Francijoj gi, teisybė, atsi
tinka šis tas, bet stambios 
kovos nėra.

Ministeriją pamaino mini
sterija. Valdžia blaškosi į 
visas puses, bet jokiu refor
mų žmonių labui nėra. Ku
nigai apšaukė francūzu val
džią socijalistišką. Bet jai 
taip toli iki socijalizmo, kaip 
Brooklyno “Vienybei”. Fran- 
cijos valdžia yra pirmei- 
viu radikalu rankose. Ne
kurie iš ju vadinasi pirmei
viais socijalistais. Bet 
das čia nieko nereiškia.

Radikalai socijalistai 
miesčionijos atstovai,
miesčionija šiandien nemoka 
vesti aiškios politikos ir ją 
veda ant virvutės stambusis 
kapitalas. Naudai stambio
jo kapitalo Francijos val- 
džia tariasi su caru ir smau
gia morokiečius. Išlaidos ant 
kariumenės ir laivyno vis 
auga.

Kiekviena nauja ministe
rija žada visą glėbį reformų, 
bet už keliu mėnesiu ji turi 
pasitraukti, 
visuotinu 
balsavimu.
kas balsavimas paremtas ant 
to pamato, kad kiekviena 
partija gautu tiek atstovu, 
kiek už ją paduota balsu- 
Tokiu būdu ne tik didžiuma, 
bet ir mažuma turės savo at
stovus, ko reikalauja teisy
bė.

Tiktai dabar Poincare mi-

Daugeliui ateina galvon 
mintis: kas-gi bus, kuomet 
neteksime brangiųjų žvėrių? 
Iškur imsime tuomet kaili
nius? Išties brangus žiemiu 
kraštu žvėrįs mažinasi su pa
sibaisėtinu greitumu. Dau
giausia pristato rinkoms tu 
žvėrių iš Sibiro ir Šiaurinės 
Amerikos giriu. Bet ir čio
nais tie žvėrįs pradeda dary
tis retenybe.

Bet žmonės niekados ne
nurimsta. Jie jau sugalvojo 
kokiu būdu privaišinus tu 
žvėrių. Nekuriose vietose 
Kanadoje, Aliaskoje, net 
šiaurinėse mūsų krašto val
stijose įtaisoma taip vadina
mos “žvėrių farmos.” To
kiu farmu užvis daugiausia 
Kanadoje. “Žvėrių farmo- 
se” ypatingai auginama juo
dosios lapės, kuriu kailis ant 
Londono rinkos parsiduoda 
už $2000.

Laikraštis “Gentry Life in 
America” aprašo vieną iš 
tokiu farmu Ontario valsti
joj Canadoje. Jisai pasako
ja, kaip juodosios lapės tvar
sėsi ant saulės, kaip slapsto
si tam tikrai padarytuose ur
vuose. Vieta, kur jos gyve
na, iš visu pusiu aptverta 
aukšta dratu siena. Urvai 
betoniniai; į juos negali pri
bėgti vandens. Ant tos far
mos yra 6 patinai ir kožna 
pora atneša per metus 3 6 
vaikus. Tai jau gera pinigu 
krūva. Lapės maitinamos 
mėsa: kasdieną kiekviena 
gauna po pusę svaro mėsos 
ir rieškes duonos ar vaisiu. 
Jeigu jąs perdaug maitinti, 
jos pradeda darytis pikčiur
nomis. Lapės daugiausia y- 
ra auginamos iki trijų metu • 
Tuomet jos visubrangiau- 
sios. Lapių kailiniai pasiro
dė esą dar geresni, nei ant 
laisvės, nes medžiu šakos 
juos taip neužgaudavo. Pas
kutiniu metu toj farmoj bu
vo parduota lapių už $8000.

Buvojau atsitikimu, kad 
tą pramonę norėjo paglemžti 
kompanijos. Bet joms tas 
darbas nepavyko. Užtat far
mer iams gerai sekasi.

Dabar liekasi pasirūpinti 
apie paukščius. Nes ir ju 
jau greitai neužteks ant 
skrybėlių-

Bostonietis.

PROMETEJAUS LAIZYBOS
Pagal G. Leopardi.

KARDINOLO DUKTĖ

tą billiu per parlamentą, bot 
ir tai apkarpytą.

Nekurie, pažįstą francu- 
zus, sako, kad tai tyla prieš 
audrą. Visur auga neužsi- 
ganėdinimas, kaip tarpe dar
bininku, taip ir tarpe kaimo 
bėdžių.

Reikia tikėtis, kad pas 
Franci jos liaudį atsiras spė
kų parodyti savo galybę ir 
būti pavyzdžiu. P.

“Boston American” pa
garsino turtingiausiu Ameri
kos žmonių pavardes. Di
džiausi turtuoliai — naftos ir 
tabako trusto savininkai. Pir
mą vietą užima John D. 
Rockefeller, karalius naftos 
trusto. Jisai nebe milijonie
rius, bet jau bilijonierius. 
J.Rockfeller turi $1,000,000,- 
000; And. Carnegie— $500,- 
000,000; J. Morgan — $300,- 
000,000; W. Rockefeller

G. Baker
J. Duke - 

Vander-

(Užbaiga).
Momusas. Aš visiškai nesuprantu. 

Jeigu žmogus skaitosi vienas iš augščiau- 
siu ir tobuliausiu sutvėrimu pasaulyj, tai 
kamgi jam tuomet taip ilgai civilizuotis, 
kad nevalgyti savo vaiku ir nedeginti sa
vęs ant laužo? Juk negalima atrasti tokį 
kvailą gyvulį, kuris iš liuoso noro eitu į 
ugnį, kad susideginti. Taipgi sunku su
rasti tokį gyvulį, kuris gimdytu vaikus 
tik dėlto, kad paskui juos suėsti. Paga
lbaus, iš penkių daliu svieto jau męs dvi 
pamatėme ir nieko jose gero neradome. 
Tiesa, jeigu tu sakytum, kad tavo sutvė
rimas vienas iš seniausiu ir kuris per ilgą 
savo gyvenimą pasiekė augštesnį išsivy
stymą, negu kiti gyvūnai, - aš gal su tuo- 
mi sutikčiau., Bet visgi aš turėčiau pažy
mėti, kad žmogus- tai vienas iš barbariš
kiausiu pasaulio sutvėrimu. Jis turi tiek 
žiaurumo, kiek tik jame gali tilpti. Aš 
esu persitikrinęs, jeigu tavo brolis Epime- 
tėjus būtu atnešęs asilo arba varlės pa
veikslus, kuriuos jis sutvėrė, be abejonės, 
jam būtu buvus paskirta dovana. Už ta
vo gi sutvėrimą jokiu būdu negalima duo
ti dovana. Ir jeigu teisėjai būtu ją nu
sprendę, tai jie būtu pasirodę nieko nesu
prantą apie tavo sutvertą daiktą.

Gal Prometėjus vėl'būtu aiškinęs žmo
gaus naudingumą ir tobulumą, bet jau' 
nebebuvo jiems laiko. Jie tuojaus atsidū
rė arti Londono, pačioje civilizuotoje ša
lyje. Kuomet jie apsistojo apsidairyti, 
tai prie vieno namo pamatė daugybę susi
rinkusiu žmonių. Jie susimaišė tarpe tu 
žmonių, įėjo į vidurį namo ir pamate žmo
gų, kuris gulėjo nukritęs ant grindų, o 
rankoj laikė revolverį. Krūtinėj buvo žaiz
da ir jis buvo negyvas. Ten buvo keletas 
ypatų iš tos šeimynos, buvo taipgi ir tei
sėjai, kurie klausinėjo to namo gyvento
jus, o raštininkas viską užrašinėjo. Tuo
met Prometėjus pradėjo klausinėti.

Prometėjus.—Kas pervieni šie nelai
mingieji? •

Tarnas.- Mano ponas ir jo vaikai. 
Prometėjus. —Kas juos nušovė? 
Tarnas.—Visus nušovė pats ponas. 
Prom.—Tu nori pasakyti, jog -tavo 

ponas pirma nušovė savo vaikus, o paskui 
ir pats nusišovė?

Tarnas.- Taip ir buvo.
Prom.—Turbūt jis buvo nelaimingiau

sias pasaulyj ir gal turėjo didelį vargą 
kentėti?

Tarnas.- Nieko panašaus, ant kiek 
man yra žinoma.

Prom. — Gal jis buvo biednas? Gal jo 
visi neapkentė? Gal jis neturėjo pasise
kimo tarnystėje?

Tarnas.- Jis buvo turtingiausiu žmo
gumi ir, man rodosi, jį visi gerbė ir tar
nystėj turėjo pasisekimą.

Prom.-—Tai kodėl jis taip padarė?
Tarnas.-Kaip jis rašo savo palikta

me laiške, tai stačiai jam nusibodo gyven
ti ir viskas.

Prom.— O ką-gi daro dabar teisėjai?
Tarnas. -Jie dabar tyrinėja, ar mano 

ponas buvo pilno proto, kuomet nusišovė, 
ar ne. Jeigu jis tą padarė pilname prote, 
tai visas jo turtas bus atimtas ir perduo
tas valdžios nuosavybėn. Ant kiek aš ži
nau, tai, man rodos, jo turtas pateks val
džiai.

Prom. — Pasakyk man, argi jis netu
rėjo giminiu arba gėry draugu,' kuriems 
butu pavedęs savo vaikus, vieton juos nu
šauti?

Tarnas.—Kaipgi, turėjo ir giminiu ii* 
draugu, kurie buvo labai artimi; vienam 
iš artimiausiu savo draugu jisai atidavė 
savo šunį.

Tuomet Momusas norėjo Prometėju 
pasveikinti su jo tobuliausiu išradimu; jis 
norėjo jam priminti, kad nei vienas gyvu
lys nenužudo savo vaiku ir pats savęs, 
bet Prometėjus jį pertrauke. Jis atsisa
kė toliaus keliauti ir tyrinėti žmonių civi
lizaciją, ju tobulumą ir užmokėjo Momu- 
sui praloštas laižybas.

Ryme vėl atsitiko istorija, kuriu 
mūsų dienose šimtai atsitinka. Raudon- 
kepuris kardinolas, dar būdamas prelatu, 
įsimylėjo į merginą, kurios vardas labai 
gražiai skambėjo. Tai buvo Ida. Kaipo 
pasekmė to viso, atsirado mažas aniolėlis, 
skaistus ir malonus. Betgi,, o dievuliau! 
Kaip netikęs šio svieto surėdymas! Kū
dikis negalėjo likties prie tėvu, netgi tė
vu vardai turėjo likties paslaptybėje. Ki
taip svietas būtu išbadęs juodviem akis, 
nors tasai pats svietas, rasit, dar bloges
niu darbeliu yra pridirbęs.

Mažąjį aniolėlį išsiuntė į sodžių ir pa
vedė jį auklėti tūlai sodietei. Kas metai 
gerasis tėvelis atsiųsdavo savo kūdikiui 
tiek aukso, kad jo užtekdavo ir ant “raš

Ir taip viskas būtu buvę gerai; anio
lėlis būtu sau augęs, nežinodamas nei kaip 
jisai ant svieto atsirado. Bet pikta dva
sia nesnaudžia. Josios yla ir auksinį mai
šą praduria.

Prelatas buvo pakeltas j kardinolus. 
Nabagėlis turėjo pasidaryti šventesnių. 
Saldžiai pabučiavęs savo Idą, kardinolas 
tarė:

—Dabar, sesyte, bus gana. Prižadėk 
man tylėti. O tu ir mūsų kūdikis kas mė
nesį gausite savo dalelę.

Gailiai apsiverkė Ida, bet prieš dievo 
valią nebepūsi gi. Ir nuo tos dienos ji 
gyveno pati viena. Kardinolas pildė sa
vo žodį ir taip viskas būtu gerai nusibaigę.

Bet vėl tie liucipieriaus žabangai. Ji
sai gaudo žuvis drumstame vandenyje. 
O jau, mieli broliai, nėra drumstesnio van
denio, kaip senmergės meilė. Pasišovė 
koks tai valkijozas į jaunikius. Idai nusi
bodo našlauti. Žodis po žodžio,ir ar juodu 
neapsivedė, ar neprasidėjo vėl medaus 
mėnesis? Ir vėl viskas būtu buvę gerai, 
nes kardinolas dar siuntė pensiją.

Bet jaunavedžiai sumanė pareikalau
ti didesnės pensijos. Ne tiek prašė, kiek 
grąsino: “jeigu neduodi, girdi, daugiaus 
pinigu, tai išduosime visus sekretus.”

Kunigas užsinaravijo. Nekelia pen
sijos ir gana. Čia sekretas ir paplito po 
svietą, surado ir tą mergaitę, sužinojo, 
kaip jai buvo siunčiama pinigai, žmonių 
liežuviai dar viską apdailino ir vargšas 
kardinolas taip užkaito, kad jo veidas pa
sidarė toks jau raudonas, kaip ir jo ke
purė.

O svieto liežuviai- tai gyliai, kurie 
baisiai gilia. Meilės jie nešėnavoja. Jie 
viską nudrasko ir palieka žmones Adomo 
ir Jievos rūbuose.

Gerasis popiežius, išgirdęs šitą isto
riją, gailiai susidūmojo: “Et, durniukas, 
ar negalėjo pakelti pensijos...”

Brooklyno Dėdė

(Motyvas iš II. Heines)

Sudrožkie j būbną, broleli, 
Mergelę bučiuokie saldžiau. 
Tuomet tik filosofu tapsi, 
Išminčiumi virsi greičiau.

Sudrožkie j būbną, o skardas 
Prikels alkanuosius,basus 
Ir, liaudžiai iš miego pabudus, 
Kas gyvas darbuotis subrus.

Et, Hėgelis, knygų gudrybė, 
Sena filosofija ta...
Man būbnas suteikia narsybę, 
Man būbnas, kaip jums sveikata.

Don Alberto.

Vyrus nori pakeisti mo
terimis.

Vokietijos viršiausioji pač- 
tos valdyba’sumanė pačtojo 
tarnaujančius vyrus pakeisti 
moterimis, kuriu skaičius sie
kia net 9.000. Ir galima bū
tu moterims mažiau mokant 
sutaupinti kasmet po 1,500,- 
000 dol. O sutaupintus pini
gus paskirti karės reikalams.

Mat, kam 
lingos!

P. S.

$250,000,000; 
$250,000,000; 
$200,000,000; W. 
bilt $150,000,000.

Pelnas nuo trijų
skaitant tik po 5 nuošimčius 
išeina 150 milijonu dol. To
kio pelno devyni didžiausi 
bilijonieriai negali suvartoti 
ir todėl ju kapitalas vis au
ga. Vienok reikia atsiminti, 
kad 5 nuošimčiai, tai ma
žiausias pelnas; jį galima 
padvigubinti ar patrigubinti. 
Čionais kalbama apie desėt- 
ką pačiu turtingiausiu, vie
nok kokia galybė yra papra
stu milijonierių.

O jie valdo visus turtus, 
visą šalį. Ju rankose daž
nai būna žmonių gyvybė.

Apie grybus.
Valgomieji grybai yra gana maistin- 
Mūsu šeimyninkės su didele nauda 

savo šeimynoms galėtu tu grybu žiemai
kuodaugiau prisidžiovinti, apraugti ir pri- 
sūdinti. Grybai savyje turi nemaža bal
tymo, t.y. tos pačios maistingosios dalies, 
kurios yra vištos kiaušinyje, piene, mėsoj. 
Jeigu atsvert 100 svaru nedžiovintu bara
vyku, tai rasime juose 4 6 svarus balty
mo. Džiovintuose baravykuose baltymo 
yra daug daugiau, apie 50 daliu iš 100. 
Dėlei to baravykai ir esti tokie brangus.

“Sveikata.

Mirė tėvelis ir motužėlė, 
Kas paguos mane, vai dievuliai! 
Broliai, sesytės Dausu kalnelyj... 
Vai, neatkelsiu viena vargelio.

Vai, aš ne viena, ne našlaitėlė! 
štai vasarėlė man motinėlė. 
Ji mane glosto šiltais vėjaliais, 
Kaišo galvužę skaisčiais žiedeliais.

Mano tėvelis tai rudenėlis
Duos man kraitelį, gausiąją dalį: 
Vaisiu, grūdeliu didį maišelį, 
Tik išleis mane tolimon šalin.

O tas piktasis šiauriu vėjalis 
Bus priverstinis mano bernelis. 
Kiauras nakteles man beliūdėti, 
Jaunas dieneles tik beminėti.

Vai, kad pasklydo paukščiu dainelės, 
Vai, kad suskambo žalios pievelės— 
Štai ir aplankė miels bernužęlis. 
Linksmas tai skaistus pavasarėlis.

Sveikina mane stambiu lietuliu. 
Vedinas mane rūtų darželin. 
Pinsiu vainiką žaliu rūtelių, 
Nusiraminsiu liūdną širdelę.

M—sė.
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Laisvoji Sakykla.

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.

Korespondencijos

RED. ATSAKYMAI

t

Nuo Red .—Vardan beša
liškumo duodame vietos J. 
P. R. straipsniui, kuriame 
autorius išreiškia savo ypa-

M-

M. A f i c i e r i u i (Grand Rapids). 
Apie tą atsitikimą vaikino ir merginos 
nesphusdinsime. Plačiai visuomenei ne
rūpi.

D i r — I) i r . Kitas smulkmenas ko
respondencijoj apleidžiame. Tų žmo- 
niy visvien nepataisysime. Reikia tik 
smarkiai dirbti ant apšvietimo dirvos.

L e v i n s k u i . Nesvarbu.
Lašui. Mažai juoko.
Motery Dr-jai M o n t e I I Q . 

Netilps.
A. M i z a r a i. Netilps.
C h. Wilkes (Chelsea). Netilpa.

Moterų judėjimas 
Chin i joj.

Motery judėjimas Chinijoj 
yra dar jaunas, tečiaus savo 
kankiniu istoriją jau turi. 
Kan-In-Bei, direktorius re
formatu mokyklos Chinijoj, 
savam rašte, 1891 m. “Kriti
ka chinišky klesiky” privedė 
tokią mintį, kad besivysti- 
mas žmonijos linkui demo
kratiškumo, verčia ir moteris 
tapti lygiom su vyrais. Toji 
idėja rado sau šalininkes tar
pe pažangesniu motery, ku
rios ir pasišventė pravesti ją
ją gyvenimam Viena iš to
kiu pionierių motery judėji
mo Chinijoj buvo valdininko 
Kiu- Kcin žmona. Jinai ap
leido vyrą ir išvažiavo Japo- 
nijon universitetan mokintis. 
Sugrįžus tėvynėn, išleidinė- 
jo laikraštį “Naju Bao”, pa
švęstą gvildenimui motery 
klausimo, atidengė mokyklą, 
suorganizavo vakarinius kur
sus suaugusioms ir pati kar
štai dalyvavo visuomeniška
me šalies gyvenime. Bet ne-

ti išvedimai: jug “markė” 
vokiškas žodis, o “merga” 
lietuviškas! Nedidelė tame 
bėda, - jug męs gerai žinom, 
kad vokiečiai ir lietuviai ka
daise turėjo bendrus protė
vius. Pagaįiaus, męs galim 
ir nežengti į tViip tolimą pra
eitį. Mat, tarp vokiškos 
“markės” ir lietuviškos “mer
gos” randasi kaipir tiltas, 
gulintis Prūsy žemėj. Tą, ką 
vokiečiai vadina “marke”, 
prūsai (ne dabartinieji vokiš
ki, bet senobiškieji lietuviš
ki) vadino “merge”. Mergė, 
kaipo visuomeniška vienata, 
galėjo vartotįs ir pas kitus 
lietuvius; padėk., į Vilkmer
gę galima žiūrėti, arba kaipo 
į “vilky mergę” (markę) ar
ba kaipo į vilky mergy sody
bų vietą. Ar taip žiūrėsim, 
ar kitaip, bet tąrp mergos ir 
merges markės męs visgi 
.matysim labai didelį artimiš- 
kumą.

Paskutiniais laikais mer
gos jau perstojo būti markiu 
pamatu: markėse užviešpata
vo vyriškiai. Markiu reikalus 

ir padaryti šiokias tokias re- j vedė visuotini markiy nariy 
formas mokykly gyvenime, susirinkimai. Tokius susirin- 
Vienas motery laikraštis, iš- kjmus rusai vadina “mirskim 
einantis sostapilyj, atkreipei . , suqirjnki.
plačios visuomenes atydą irisc n fiiauciies sumirimu 
patraukė] motery judėjimo mu> susiejimu), o pačius ty 
eiles daugybę, kaip iš bied- susirinkimu dalyvaujančius 
ny, taip ir turtingu klesyi vadina “mir”. Tokiu būdu, 

m i r” pilnai atsako vo- 
“ markės” nariams.

Veikiausiai, žodžiuose “mir” 
“marke” toji pat šaknis, 

nes tie žodžiai panašys tarp 
savęs ne tik skambėjimu, bet 
taipogi ir savo prasme. Jei 
taip,, tai greta rūsy “mir” 
męs galim pastatyti lietuviu 
“mergą”.

Tai ve, koks bendrumas 
tarp rūsy “mir” ir lietuviu 
“merga”. Z. Aleksa.

no už varimą revoliucijoniš- 
kos propagandos ir pasmerkė 
miriop. Valdžia, nežiūrint 
motery prasimu susimylėti 
nužudė ją. Jos nužudimas 
sukėlė motery pagiežą. Iš 
tos priežasties, visą šalį, kaip 
tinklu padengė įvairios są
jungos, rateliai įvairiais var
dais ir programais. Nežiū
rint ant valdžios slėgimo,' 
moters kas kart ėmė dau
ginus dalivumo politikoj ir 
varė agitaciją už savo teises.

Kadangi Chinijoj nebuvo 
mokykly mergaitėms ir mo
terims, abelnai, buvo uždrau
sta mokintis, tai motery or
ganizacijos pradėjo šimtais 
siusti-jaunas chinietes į už- 
rubežines mokyklas. Ačiū 
savo nenuilstančiam darba- 
vimuisi motery judėjimas vis 
augo; iškart augo ir jy reika
lavimai, pagalios 1907 m. 
chinietes privertė valdžią 
duoti tiesą lankyti mokyklas

veikėjy. Ir jau pastarajam rūsy ‘ 
laike judėjiman įsitraukė ]<įeciy 
net augštyjy sluogsniy mote- — 
rįs. Pirma moteris daktarė, .\ 
poni Jamei Kin, baigė mok- ir 
sius New Yorke 20 mėty tam 
atgal.. Jinai atsižymi savo 
gaoumu, plačiu žinojimu ir 
deda visas pastangas, kad ge
riau sutvarkius Chinijos li- 
gonbučius ir medikališkas 
mokyklas, kuriuos ji pati 
įsteigė.

Prie stdtymo ligonbučiy ji
nai pati atlikinėjo užduotis 
architektoriaus ir inžinie
riaus. Ir jau pastarajam lai
ke minėtas mokyklas lanko 
gana žymus skaitlius moki
niu. Ir tas viskas daroma 
plačiai Chiny visuomenei. Iš 
tojnatyt, kad Chinijos me

gyvenimą, negu lietu vi y mo 
terš. A. Jurevičia.

Mir=Merga.
Gal kas pasakys: "kas gali 

būti bendro tarp rūsy “mir” 
(svietas, pasaulis, žmoni y mi
nia) ir lietuviu “merga”. Aš 
gi pasirūpinsiu čia rasti ką 
nors bendro, o kartu gal man 
pasiseks ir kokį nors žingei- 
dy išvedimą padaryti.

Pradedant savo išvedžioji
mus, tuo tarpu numesiu į šalį 
ir rūsy “mir” ir lietuviu 
“mergą”, o vieton to paim
siu vokiečiy markę*) .Dar ne- 
taip seniai vokiečiai gyveno 
markėmis. Markėse žymę 
rolę lošė gentiškos tvarkos

) Marke—tai apakritye, tūla apy- 

surėdymas; kiekviena markė 
be to turėjo savo laukus, gi
rias, pievas ir vandenis, ku
riais naudodavosi visi kokios 
nors markės nariai. Iš viso 
ko matyti, jog markės arti 
rišasi su gentišku gyvenimu. 
Centuose gi ju žydėjimo lai
kais pirmenybėmis naudojo
si ne vyriškiai, bet moters. 
Per tai nieko nebus keisto, 
jei męs rastum ką nors ben
dro tarp markiu ir motery. 
Ir iš tikro, lietuviu moters 
prieš savo ištekėjimą vadina
si mergomis. Dabar gal kil
ti klausimai: ar mergos, kai
po svarbiausios markiu ypa
tus, gavo savo vardą nuo 
markės? Ar markė, suside
danti iš mergy ir ju giminiy, 
apturėjo savo vardą nuo ty 
mergy? Man atsukimas ne 
svarbus, -man gana to, jog 
senobinės visuomeniškos vie
nutes rišasi ne su vyriškiais, 
bet su moterimis.

Trupinėlis.
Žmonija, kaip ir visos gy

vuliu veislės, be persto jimo 
savo skaitliu didina, nežiū
rint ant gyvenimo aplinky
bių. - Vaisinimos tarpe civili
zuotu veisliy yra daug skait- 
lingesnis, negu žemesniyjy. 
Prie gyvenimo sąlygy žmoni
jos skaitlius pasididina ketu
rioms eilėms bėgyje šimtme
čio, taip, kad už keliu šimt
mečiu visas gliobas būty ap
gyventas milžiniškame skait- 
liuje, bet gamtoje gimtis ir 
myris yra neaprubežiuoti. Y ra 
išrokuota, kad apie septyni 
šimtai milijonu žmogišku 
gaivaly sugrįžta atgal į savo 
elementus bėgyje šimtmečio, 
nei nejaučiant niekam, kad 
jie yra gyvenę.

Žodžiu sakant, vaisingu
mas ir skaitlius yra sumaži
nami per kares, katastrofas, 
ligas, badą ir draugijos surė- 
dimb įvairias funkcijas. .

Nemunas.

hurrah

LAISVE

IŠ “BOSTON AMERICAN Diena po dienos yra lau
kiama gatvekariy kondukto
rių ir motormanu visuotino 
streiko, nes jie veik vienbal
siai nusprendė streikuoti, 
jei kompanijos neišpildys ju 
reikalavimo, t. y. pakėlimo 
mokesties. Reiškia, byle 
momentą gali sustoti miesto 
gatvinis judėjimas, jeigu 
tik darbininku atstovai duos 
darbininkams ženklą, kad 
kompanijos atsisako išpildyti 
j y reikalavimus.

Nemunas.

27 liepos apie 11 valandą 
nakties kooperatyviškoj 
krautuvėj susirinko visi 
smarkesnieji kooperacijos 
didvyriai. Padare rokundas, 
suskaitė pinigus. Paskui pa
darė maža baliuką dėl savo 
sveikatos. Ir viskas būty 
buvę gerai, jeigu ne pono S. 
ginčas su p. A. J. Žodis po 
žodžio prasidėjo gana smar
kus ginčas. Užgesino švie
są, nuo gatvės pusės
visi į kampą. Tuomet pra
sidėjo patsai baliukas. Gė
rė vienas už kito sveikatą. 
Betgi ginčas tarpe pp. Š. ir 
J. vis didinosi: Š. pradėjo va
ryti J. laukan. Tasai nepa
siduoti. Ginčas vis augo ir 
pagalinus prasidėjo mušty- 

buvo 
Apsi- 
ispa- 
tatai

kreipia atydos. Bet visgi ne 
malonu įspūdį reikia atjaus 
ti. Taip ubagauja ne vien * 
tik vyrai, bet ir merginos; 
nekurtos gal tikisi pastoti 
gaspadinėmis nebuvėlio kle
bono. Su vyriškais elgeto
mis, tai dar tik pusė bėdos; 
jiems davei centą kitą ir at
liktas kriukis. Bet su mer
ginomis, tai jau kas kita, nes 
negali nei suprasti,ko jos no
ri, gal Smetonos ar kiaušinio, 
o gal ir taip ko nepaprasto. 
Žinoma, čia ne Lietuva ir čia 
Dievas karvutės neužaugino; 
viską, ką turim, tai vis iš sa
vo darbo ranku ir negalima 
suprasti, koks tu parapijony 
per veikimas, kad dar nėra 
nei bažnyčios, nei kunigo, o 
jau jie smetonauja.

Visu draugas.

Viršuj ant paveikslo matote valtelėj besiirstantį žmogy. Tai yra darbininkas amat- 
ninkas. Jisai džiaugiasi, kad gauna bent 2 savaites ant mėty pakvėpuot tyru oru.

Apačioj jūs matote antrą darbininką-neamatninką. Jisai, nedirbęs ištisus metus, 
norėty užimti amatninko darbą bent laike dvieju savaičių, bet ir tai jam atsako. Iš to 
galite suprasti, kokis didelis skirtumas tarp amatninko ir nemokančio amato. Todėl pa- 
sistengkime visi būti amatninkais.

Ir vėl nori suviliot.
, Pasirodžius “Tėvynėj” ir 

kituose laikraščiuose S.L.A. 
centro sekretoriaus apgarsi
nimui ir paraginimui rašytis 
pašelpinėms draugystėms 
prie S.L.A.,—man puolė į 
galvą praėjusieji laikai, kada 
pašelpinės draugystės prigu
lėjo prie Susiv. ir ką jos iš to 
per naudą turėjo, ir kokią 
jos už tai padėką gavo. Pa
imsim dėl paveizdos, kad ir 
draugystė D.L.K. Vytauto, 
So. Bostone, kuri, prigulėda
ma prie Susiv. per 10 mėty, 
įmokėjo į Suv. suvirš 3 tūk
stančius dol., o posmertinė- 
mis gavo atgal iš Susiv. tik 
apie tūkst. dol.., tai reiškia, 
jog 2 tūkst. dol. griny dr - 
stės pinigu žlugo Susiv. ka
soje. Ar tai normališka? Ir 
ar tai neverta dabar tai pa
čiai dr stei atkreipti atydą į 
Centro Sekretoriaus šauk
smą! Ištikryjy. reiktu būti 
draugystėms spangoms, kad 
nematyti tokios skriaudos, 
kokią apturėjo jos nuo S. L. 
A. Aš čia kalbu apie visas 
draugijas, kurios tik tapo 
nuskriaustos ir kurios da vėl 
gali tapti nuskriaustos, nes 
tokiy dr čiy buvo ne viena.

Kits dalykas dar tame, 
kad jau dabar bekalbinant 
dr stes rašytis prie Susiv. 
galima tikėtis visko, t.y. ga
li atsitikt panašiai, kaip at
sitiko kiek mėty atgal New 
Philadelphijoj Strimaičiui su 
Gegužiu, kad bemaž ko, lyg 
šv. Steponas,ne tapo užmušti 
akmenais. Ir išrodo, kad jūs, 
tautos pilioriai, nemokate 
tvert, o tik griaut ir, sugrio
vę, kaltę nuversti ant soči j a- 
listy. Jūs žinot kibai gerai, 
kad tie keturi sky riai ir ta 
nauja konstitucija sugriovė 

S.L.A. Socijalistai tą matė 
ir protestavo, o jūs juos ap- 
šaukėt rėksniais, suspenda- 
vot čielas kuopas ir apskri- 
čius užtai, kad priešinos blė- 
dingam sumanymui. Su
griauti, mat, nereikia gud
raus, bile kvailas patropyt 
gali, ir dabar, ant galo, da 
rūgojat ant mūs, kad męs 
iš seniau buvę S. L. A. san- 
darbininkai ir da prigulėda
mi prie jo,—pašiepiam jūsy 
tokią puikią taktiką.

Taip, ponuliai, jūs nu- 
skriaudėt ne vieną kuopą, ne 
vieną vyrą,moterį ir ne vieną 
mažą kūdikį, našlaitį, kuriy 
tėvas ar motina, prigulėda
mi gal net per kelias dešim
tis mėty prie S.L.A., mokėjo 
sunkiai uždirbtus centus, ti
kėdamiesi mirdami palikti 
keletą dol. savo kūdikiams, 
gal ant mokslo, ant apsišvie
timo, o gal, ant sausos duo
nos plutos. Bet jūs dėl savo 
aklo užsispirimo, kad nepasi
duot socijalistams, atstumėt 
jį nuo S. L. A. ir palikot jo 
kūdikius be materijališkos 
pagelbos. Dėl tokiy priežas
čių ir aš, pasipiktinęs, su gai
lesčiu pasitraukiu iš Susiv., 
mano milinio Susiv., kur aš 
prigulėjau per 18 mėty, kurį 
aš rėmiau, už kurį aš agita
vau ir į kurį aš savo pinigus 
mokėjau. Ir dabar, ponai, 
jūs galit džiaugtis, kad ir vėl 
vienas jums negeistinas rėk- 
snis atsitraukė iš jūsy pulko, 
kad ir vėl jūs nuskriaudėt 
keletą jauny lietuvišky kūdi
kiu, už ką jie jum bus dėkin
gi ir už ką jumis neužmirš.

Jonas Raulinaitis.

Chicago, III.
4 rugpjūčio įvyko L. S. S. 

VIII rajono konferencija. Iš 
svarbesniu nusprendimu: — 
paskatinti Sąjungą, kad grei
čiau prisijungtu prie angly 
socijaiisty partijos.

i Parsikviesti už kalbėtoją 
Michelsoną arba Perkūną. 
Prašalinti drg. F. J. Bagočiy 
iš L.S.S., jeigu neatsisakys 
nuo savo “urėdo” “Justice 
of the Peace,” katras yra 
paskirtas per Mass, valstijos 
gubernatoriy Foss. Pasta
rasis nusprendimas bus pa- 

tiškas mintis apie dabartį- 'duotas’ Sąjungos referendu
mus S.L.A. ponus. mui. ••

Kada Lawrence’o vadovai 
Ettor ir Giovannitti 

bus teisiami.
Jeigu tą dieną visos šalies 

darbininkai sustotu dirbę, 
tad telegramos, pasiekusios 
teisėjus, sudrebintu ju sąži
nę,—ir ar tik nebūtu geriau
sias vaistas ju gyvasties pa- 
liuosavimui. Nors ir priešin
gai išeity nuteistu ant mir
ties, vienok kapitalistu val
džia, matydama tokį apsi
reiškimą, pabijotu: ar ne
gali kilti visuotinas genera- 
liškas streikas ar politiškas 
sukilimas? Tuomet kituose 
panašiuose atsitikimuose ap
sieitu daug švelniau. Juk 
žmogui, dirbančiam per me
tu eiles, vieną dieną išlikti 
puo darbo -tai tik atsikvėpi
mas, kuomet gautume gar
džiai pasijuokti iš kapitalis
tu strioko, o save jaustume 
didžiausiais galiūnais, svieto 
palaikytojais.

Šitą dalyką organizacijos, 
ypatingai unijos turėtu pla
čiau apkalbėti ir nutarti sto
ti kovon su darbininku per
sekiotojais ir prispaudėjais.

Širšinas.

nės. Iš šalies žiūrėti 
gana graži regykla, 
draskę ir kruvini, kai 
niški buliai. Ponui Š. 
ne pirmu sykiu.

29 liepos visas dalykas už
sibaigė tuomi, jog A. J. išė
mė varentą ant Š., kuris pa
skui gavo užsimokėti $10.

Matote, draugai ir šėri- 
ninkai, kas darosi jūsy koo
peracijoj. Po baliukui už 
jūsy sveikatą į savo žyvatą 
kaip visados būna — 
pasiekia teismą. Ko' verti 
tokie vedėjai, kaip pp. Š., K. 
Rus., pigu suprasti. Stebė
tinas dalykas: Kr Lawrence’o 
visuomenė į viską žiūri taip 
ramiai per pirštus, kaip į ne
kuriu pony negražius dar
bus?

Nuo šio laiko jūs nepasi
slėpsite su savu bjaurais 
darbais.

Pažvelsio Sūnus.
Norwood, Mass.

10 rugpjūčio atsibuvo Lab. 
Dr-tės šokiai. Labai greitu 
laiku buvo surengta šokiai, 
todėl negalima buvo plačiai 
išgarsinti ir buvo tokiy gai
valu, ką atkalbinėjo publiką, 
kad neity.

Bet nežiūrint į tai, pasitai
kė gražus oras ir daug pu
blikos prisirinko iš kity mie
stu ir vietiniu skaitlingai.

Publika buvo labai links
ma ir mandagiai užsilaikė, 
kaip dar Norwood’e nebuvo. 
Visi liko užganėdinti iš gra
žaus pasilinksminimo, iško 
matomai draugijai bus dik- 
čiai pelno.

Keliatas gaivalu laukia 
minėtos dr-jos mirties, bet 
ji, matomai, kįla augštyn ir 
gal ne poilgam laikui susi
lauksime Norwood’e tautiš
ko namo. Aidas.

Norwood, Mass.
Pas mus pastaruoju laiku 

priviso daug elgety. Nebū
ty ko stebėtis iš to, kad jau 
lankosi vien kriminališki u- 
bagai. Bet tik reikia stebė
tis iš to, kad apart pirmyjy 
lankosi ir dvasiški ubagai. 
Taip, keliatas norwood’ieciy 
patėmijo, kad čia vietiniai 
socijalistai ir šiaip svarstan
tieji žmonės perdaug pradė- 
dėjo darbuotis kas link dar
bininku labo. Kad apmal
šint darbininku judėjimą ir 
užkenkti jy darbui, sumanė 
sutverti čia parapiją. Iš to tai 
lizdo išaugo ir tie protiški el
getos. Su tuo tiek to; dar
bininkai ant to suvisai neat-

Des Moines, la.
160 L.S.S. kuopa parengė 

prakalbas 28 d. liepos. Kal
bėtojais buvo vietiniai iš 
Highland Park kolegijos mo
kiniai.

Pirmiausia deklamavo J. 
Račkauskas su J. Klimavi
čium. Potam Petronis papa
sakojo apie santikius lietu
viu su latviais darbininkais. 
Seniau latviai baisiai neap
kęsdavo lietuviu darbininku. 
Bet dabar jau daug geriau 
žiūri.

Paskui buvo sudainuota 
pirmą sykį lietuviškos dai
nos.

Toliaus kalbėjo Kasparka 
apie apskritą gyvenimo bėgį 
Prakalba labai patiko. Pas
kui priimta protestas prieš 
Rooto biliy.

Darbai šiuom laiku eina 
vidutiniškai. Anglių kabyk
lose dirba tik pusę laiko. 
Darbą iš kitur atvažiavusiam 
galima gauti, bet darbai ne
pergeriausi. J. Lapas.

Pas mumis susitvėrė pašel- 
pinė draugystė po vardu 
“Lietuvos Sūnų Draugystė”. 
4 d. rugpjūčio buvo pirmas 
naujosios draugijos susirin
kimas.

Turi jau savo čarterį, ku
ris kaštavo 12 doleriu. Turė
sime viltį, kad greitu laiku 
parengs ir prakalbas. Veik 
visi nariai pirmeiviai ir lai
svamaniai. Dir-Dir.

Brangus Draugai:—
Patraukimas “L.” į teismą 

per Lawrence’o tautiečius yra 
ne tik Lawrence’o, bet ir vi
su tautiečiu darbas. Nuo ši
tos ryšies žmonių negalima 
nieko daugiau tikėtis. Jie 
visados glostė šiandieninę 
kapitalistu valdžią.

Draugai, atminkite, kad 
Jūsų idėja yra gryna, todėl 
ji visados pergalės tautiečiu 
melagingąją ir veidmainin
gąją idėją. Nenustokite vil
ties. - Šį rudenį vėl išvažiuo
ju su prakalbomis. Tikras 
esu, kad tūkstantį nau
ju “Laisvės” skaityto
ju gausiu.

Linkėdamas geriausio pa
sisekimo kovoje su priešais, 
pasilieku

Jūsų K. šeštokas.



(SEVERA’S GOTHARD OIL)

ant

Kaina 50 centų.

yra pamatu sveikatos atastatymui. Vienas ymis po kožnarn 
valgiui, imant tūlų laikų, prašalina paprastus virškinimo 
organų suirzimus, sugrųžinn jaknoms ir žarnoms svei
ko ir normalio veikimo jiegų, žodžiu, užtikrina žmo
gui sveikatų.

Orutiniam vartojimui, intrinant arba užpilant 
aprišalo.

VIETINES ŽINIOS

Aptiekorius ir Savininkas
1 Ižinę ir Brandę.

Telephone So. Boston 21011 ir 21013.
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LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

OFPISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.
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Cambridgeporte vasaros 
laiku darbavosi tik Ūkėsy 
Kliūbas. Jisai kas utarnin- 
kas laikė savo susirinkimus. 
Dabar L. Ū. K. rengia dis
kusijas ant temos: “Kur ge
riau gyventi Amerikoj, ar 
Lietuvoj?” Diskusijos atsi
bus 20 rugp., paprastoj liet, 
svetainėj. Įžanga veltui. 
Kliubo piknikas atsibus La
bor Day (2 d. rugsėjo).

K. Arminas.

pagal išmintingiausias formulas

| Skausmas t koks nebūk, kur nebūk, kada nebūk ^veikiai numalšinama 
ar prašalinama

Severos Gothardiniu Aliejumi
žl (SEVERA’S GOTHARD OIL)

Brightone įeina madon SS 
moterų pabėgimas. Štai vėl 
pabėgo p. L. su šešių metų « 
mergaite. Pabėgo su jaunu 
vaikinu. Žinia apie pabėgi- 
mą paduota tik į anglų laik- 
rašeius. iUS

I paprastą susirinkimą R 
K. dr stės šv. Kazimiero

savo šešiais kūdikiais. Drau
gija paskyrė jai iš savo iždo 
$10. Beto dar buvusieji su
sirinkime sumetė $4.09. Tai
gi našlė likosi sušelpta $ 14.09.

Kun. Krasnickas vėl iškei
kė “Laisvę” ir “Keleivį” a- 
kyvaizdoje savo davatkų ir 
davatkiny. Išvadino laik
raščių skaitytojus girtuok
liais ir paleistuviais. Neži
nia, kas būtų atsitikę su juo- 
mi iš to piktumo, bet staiga 
atnešė kelis kūdikius prie 
krikšto. Čia jau kitaip pa
kvipo...

Tą pačią dįeną (11 rugp.) 
atsibuvo trejos vestuvės ir 
visos katalikiškos. Tonais ne
skaito bedieviškų laikraščių. 
Apie 7 vai. vakare, kada jau 
visi buvo gerai išsitraukę, su- 
siginčyjo ir pradėjo dalintis 
antausiais. Pašaukta polic- 
manai ir keli suareštuota.

Tarp šitokių gaivalų ponui 
Kr. tik ir viešpatauti.

Burdingieras.

“Laisvės” byla su p. Ra
manausku atidėta ant 28 d. 
rugpjūčio. P-nas R. nesiro
do teisme.

Neužmirškite pasivažinėti 
ant boto, kuriuom išplauks 
socijalistai; tai jau bus pas
kutinė šįmet ekskursija. Bo
tas išplauks iš paprastos vie
tos 9:30 valandoj ryte, 18 d. 
rugp. Pasiskubinkite nusi
pirkti tikietus, nes šį kartą 
gali pritrūkti. Tikietų gali
ma gauti ir “Laisvėje.”

Vienatinis So. Bostone lie
tuvis šiaučius, kuris taiso če- 
verykus, uždeda robus ir šai- 
nina paprastomis dienomis ir 
nedėliomis. Darbą atlieka 
gerai ir pigiai. Taipgi užlai
ko cigarus ir cigaretus. Pra
šo atsilankyti. Antanas Aba- 
zorius, 207 C st. kamp. Sil
ver st., 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.

Paskutinis išpardavimas 
vasariniy ceveryky, kuriuos 
galima gauti už pusę prekės. 
Nepamirškit užeiti pas mus. 
Tamošaitis ir Yurgeliunas

233 Broadway, So. Bostone.

Neliks Blakių!
Petras Bartkevičia turi to

kiu proškŲ, kad kaip tik iš- 
barstysit, kur yra blakių, tuo- 
jaus neliks nė vienos. Blakės 
j minutą prapuola.

Priaiųskit 35 centus. Su prisiunti- 
mu per pačtą 60c. Siųskit stampoms.

P. BARTKEVIČIA
877 Cambridge St.,

E. Cambridge, Maas.

“Severos (iothardinis aliejus geriausias už visus tepa
lus. Išgydė man rankas, nes baisų skausmų turėjau 
pečiuose. Išvartojus dvi bonki mano rankos yra svei
kos. daliu pasakyti aleivienam, kad Severos (iothardinis 
Aliejus yra tikriausiu vaistu kiekvienam kenčiančiam.’’ 

Stan. Pacholski, Union City, Mieli.

Severos Gyvasties Balsamas
(SEVERA'S BALSAM OE LIFE)

Kaina 75 centai.

Reikalaukite musų knygeles: 
kata Moterims’’, 
reikalausi.

Visi Severos Vaistai pardavinėjami ap 
vardas yra ant kiekvieno vaistų pakelio, kurį perki, 
kininkas negali parūpinti, rašyk tiesiog į:

W- F. Severą Co. ““KT
Bostono Lietuvių kriaučių 

atydai.
Šiomi pranešame visiems 

Bostono Jkriaučiams unijos 
149 skyriaus, jog ateinan
čiam utarninke, rugpjūčio 20 
d., 1912, atsibus didžiausis 
metinis susirinkimas, 7:30 
vai. vakare, salėj po num. 
339 W. Broadway, So. Bos
tone. Bus renkami nauji vir
šininkai: Prezidentas, Vice 
prezidentas, Sekretoriai, Ka- 
sierius, užžiūrėtojas organo, 
7 prie Executive Board of 
Directors ir vienas delegatas 
į District Council. Ant prezi
dento nominuoti: J. R. Ne- 
vulis, P. Urbša ir F. Žardec- 
kas. Kiekvienas narys būti
nai privalo pribūti ir atsineš
ti unijos knygutę. Už nepri- 
buvimą būsit nubausti nema
žiau, kaip ant 50c.

Prezidentas J.R.Nevulis, 
U. G. W. of Am.

Dideles Prakalbos!
Parengia L.S.S. 64 kp., 18 

rugpjūčio (Aug.), 5-tą vai. 
vakare, Lexington svetainėj, 
182 Lawrence st., Lawrence, 
Mass. Kalbės St.Michelsonas 
ir L. Prūseika (galbūt ir F. 
J. Bagočius). Tarpuose bus 
įvairys pamarginimai, k. t. 
piano skambinimas, dainos ir 
deklamacijos.

Kviečiam atsilankyti kuo- 
skaitlingiausiai Komitetas.

Koncertas ir Šokiai!
Jungia D.L.K. Gedemino 

I&naš. Atsibus 14 d. rugsė
jo (September) 1912, t. y. 
subatoj, 7:30 vai. vakare, 
svetainėj Bethesda Hall, po 
num. 409 Broadway, So. Bo
ston. Meldžiame visus lie
tuvius ir lietuvaites atsilan
kyti kuoskaitlingiausiai.

Taip-gi meldžiame kitų 
kuopų ir draugysčių ant tos 
dienos nieko nerengti.

Kviečia Komitetas.

Jieškotojams.
Šiuomi atkreipiame atydą gerbiamųjų 

“Laisvės” skaitytojų, kad pajieškoji- 
mus giminių ir draugu talpinam ant me
tų 1 sykj dovanai. Už bizniškus paiieš- 
koiimus imam po 50c. už 1 vieną sykį ir 
1 dol. už 4 sykius. Neskaitytojams pa- 
jieškojimus dykai netalpinam.

Administracija.

Balius.
S. L. Šv.K. Dr-tė rengia di

delį baby, kuris atsibus ant
rą dieną September (Labor 
Day), svetainėj Odd Fellows 
Hall, 515 Tremont St., Bos
ton. Prasidės 2 vai. po piety 
ir trauksis iki vėlybai nak
ties. Įžanga porai 50 c., pa
vieniams 25c.

Kviečiame visus lietuvius 
atsilankyti kuoskaitlingiau- 
siai.

Kviečia Komitetas.

Koncertas ir šokiai.
Rengia D. L. K. Vytauto Benas. At

sibus 31 rugpjūčio (August), 1912 m., 
t. y. subatoj, svetainėj Dahlgren Hali, 
kampas E ir Silver sts. 
Prasidės 7 vai. vakare, 
nas duos puikų koncertų, 
sides šokiai. Meldžiame 
kyti kuoskaitlingiausiai.

Su pagarba Komitetas.

So. Bostone.
Išpradžių Be-

visus atšilau-

IIFTHVII K<)llčl moki $15-(,() ar L1E1UV1. ,$|8.()() už ruimus So. 
Bostone ir dar turite bijot valkatų, at
eikite pas mane, o aš duosiu 4 ruimus 
su gaznis, skalbynėm ir šaltierium už 
$9.00, o 5 tokius pat ruimus už $10.00 
ant mėnesio; Priimame su vaikais. Į 
Bostonų galima nueit pėkščiam i 15 mi- 
nutų. Ateikite pas

. H. F1NSTE1N
13 Jordon Place, arti Sixth Street 

Cambridge, Mass.

PaiipąLmi Antano Vusiliausko’ 
1 djlvdivciu kuris pabėgo nuo teis
mo. Aš už jį uždėjau $40(1 kaucijos. 
Minėtas vyras yra 38 metų senumo, 5 
pėdų 6 colių augščio, balto veido, ma
žais nusileidusiais ūseliais, dešinėj kak
tos pusėj turi didelę duobę; tokiu pat ir 
už ausies yra. Kas jį suras arba duos 
man žinią, gaus $10 dovanų.

Juozapas Kibartas,
262-3-rd st., So. Boston, Mass,

ant antro gyvenimo.

Ei, Lietuviai!
Kuriems reikia maliavoti (paintyti) na
mai iš lauko ar iš vidurio, ar popiero- 
mis išlipinti ruimai ir t. t., kreipkitės 
pas lietuviškų painterį, nes atliekam 
darbų gerai ir pigiai. Žinokit, kad pas 
mus meisteriai dirba net iš paties Lon
dono. Visada kreipkitės pas:

Jackus Starkevichia
125 Bolton st., So. Boston, Mass.

Ar turi protą?
Jeigu turi bent kiek proto, tai 

nesiduok save išnaudoti kazokams 
arba žydeliams, bet atsišauk pas 
gerai žinomus lietuvius,kurie par
duoda Nonius, FMeoiiiM, 
l'arinus, Storus, 
vakortes ir pasiunčia pini
gus, apdraudžia gyvastį ir turtų; 
pripildo visokias blankas (aplika
cijas), pertluinočina Lietuviškų, 
Lenkiškų ir Rusiškų kalbų į Ang
liškų. Padaro ir užtvirtina Do- 
viernostis ir kitokius dokumen
tus. Taipgi galima dykai gauti 
adresų, kur parsiduoda arba pasi-

Kreipkitėfi pas

Lithuanian Agency
233 Broadway, So.Boston,Mass.

Telefonas So. Boston 1236-W
A. IVAŠKEVIČ, Mnnuger

e. to

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
gaukit i “Laisvės” red., 242 Broadway, 
So. Boston, Mass.

(2.
one So. Boston. 845 M

F. MATULAITIS
405 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12 2 dieną ir nuo 7 -9 vakare.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
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viską KRIAUCKA
Gerbiamos įetuvaitūs, pranešu jums, 

 

kkd ikišiol gyvei u ant D st., o dabar 

 

persikėliau ant Brdxjway po No. 242į, 
ant antrų lubų. S i visokius mote
riškus žieminius ir vasarinius drabužius 
(rublis), taipgi ir del jaunavedžių. Vis
ką atliekam kuonogeriausiai. Prašome 
visada kreiptis po šiuo adresu:

ONA CZEPULIONIS
242į Broadway, So. Boston, Mass.

KNYGOS 
gaunamos “Laisves“ spaustuvėj. 

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

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

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

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

kų ir iškeliaujantiems........... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c 
AR YRA DIEVAS?.......................25c
GREIČIAUSIAS PAMOK1NTO-

JAS ANGLIŠKOS K A LBOS... 25c 
^OCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL- 

GOS IR REIKALAVIMAI..  l()c
NAUJAUSIOS DAINOS ir EI

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

tiškos giesmes........................... 30c
PAŠAU!JŲ RATAS ......................25c
POKAHONTAZA Indi jonų Kara- 

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

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

Kų nors užsisakydami visada ad
resuoki! taip:

“ L A I S V E ”
242 Broadway, So. Boston, Muhh.

Draugijos

ir Biznieriai!

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

“ Laisves
Spaustuvę

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

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

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

“LAISVE
242 W. Broadway

So. BOSTON, MASS.

Sutaisau reęeptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natine lietuviška aptinka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresu.

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisvės” 

siuntinėjimo adresą, malonėkite neat
būtinai prisiųsti savo seną adresą, t. y. 
kokiu buvo laikraštis lig šiol siunčiama 
ir naują, t. y. tą, kuriuo norite, kad bu
tų Jums laikraštis dabar siunčiamas, 
kitaip adresą permainyt negalėsimi'.

Administracija.

Dr-ste Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu

Ant Town of Lake, Chicago, 111.
ADMINISTRACIJA:

Prezidentas K. K. Strzyneckis, 
46G2 So. Ashland Ave., Chicago, 111.

Vice Prez. St. Ragauskis, 
4G12 S. Woods!., Chicago, HI.

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

Finansų Rašt. F. Yaugel, 
4606 S. Paulina st., Chicago, 111.

Iždininkas A. J. Beržynskis, 
4600 S. Paulina st., Chicago, II).

Organo užžiūrėtojas A. M. Barčius,
464!) So. Ashland Ave., room 5

Chicago, 111.

; o

Akušerkas
. _______  -______________ to

F. STROPIENE
Pabaigusi kursų Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

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

*
Jk

Męs savo sandeliuose užlaikom puikiausią

SENĄ KENTUCKES DEGTINĘ
Pamėginkite ypatingai žemiau nurodytas:

MONOGRAM DEGTINE . kvorta 50c gorčius $2.00
B 65c > > 2.50
LYME BEACH 75c 9 9 2.50
EGG ROCK ,, : 1.00 9 9 6.50
ROWES WHARF ,, 1.0(1 9 9 3.50
BOSTON LIGHT ,, 1.00 9 9 3.50
SHOEMAN’S ŲAVORITE . 1.00 9 9 8.50
KEITH’S PRIDE 1.25 9 9 4.60

Taipgi užlaikome Vyną

BURKE, GALLAGHER & CO
396 ATLANTIC AVE., NI!A„VA‘Lr':s BOSTON, MASS

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

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

“KOVOJ“ rašoma apie viskų teisybę ir (Irusiai skelbiama socijalizmo 
idėja.

“KOVA“ tikriausias darbininkų laikraštis.
paduoda žinias iš viso svieto.
metams 4^.2.(M) Amerikoj ir kitur.

risiųskit savo adresų, o gausite vienų “Kovos“ num. pažiūrėjimui 
AI. Nuo naujų metų “Kova“ išeina tokia kaip “Keleivis“.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

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

Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.

Jei nori sveikų gėrynių ant Velykų, kurie tavo sveikatai nekenktų, tai 
ateik pas mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 

Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 
isiųsim orderius per expresu. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.
ce

Smja're e,<>'‘ BoStOU, MaSS
co

i

LIETI I\ IŠK A t-l liNKIŠK AI-RUSIŠK AS

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

SAVININKAS* IR FABRIKANTAS

Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

l<U

>N

c
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O

<u
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5 
m

Perkant žiūrėk, kad laitų ta markė, 
o Kausi telHlngal.

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

Egiutero No. L 
Egiutero No. 2. 
Zmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Most.is - 
Treianka 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
U gn i atrauk i s -
Skilvio Lašai - - - -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios - 
“Uicure.“ arba gydymas

Reumatizmo . - - 1
Gyd. dėl nemalitno Pilvo - 
Milteliai apstabdymui 

Galvos
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mestis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrutintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui 
Vaistas nuo Paliauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Gripno 
Plaukų Apsaugotojasi 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 
Rožės Balsamas 
Kinder Balsamas 
Bobriaus Lašai 
Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas - - -
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus
Groblevskio l’leisterfh

(Kaštavolo)- - 
Pamada Plaukams - 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausjse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesne) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akines Dulkeles 
Gydymas nuo uždegimo J)antų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto i“ 
Gyduolės ir Mestis nuo Parkų 

ir Niežų -
Gyd. ir Mestis nuo Dedervinės 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada musų puikins 
Lietuviškas gyduoles savo štoruose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi
pirkti ir nereik liautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems noPs apgavikams tose 
apielinkese. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras' už
darbis, ir narduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite Šiuo antrašu:

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

25c., 50c.
50c.

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

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

75c.

$3.5(1 
50c.

ėjimo 10c.

<y

25c.
50c.
25c.

$1.25 
50c. 
10c.

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

Išeina kartą į mėnesį ir 
prekiauja tik 50c metams.

“Lietuvių Žurnalas", yra 
tai savo rūšies laikraštis.

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

“Lietuvių Žurnalas”, 1607 No. Ashland Ave., Chicago, III.

myk!!! Neik jieškot 
manę j aptinką ant 
kampo po mano ofisu, 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras“. Ol’fiso va
landos: nuo 9 iki II ryto, nuo I iki 2 po 
piet ir nuo (i iki 9 vai. vakare.

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

Telephone Richmond IOO7-R.

Vienatinis mus tau

>. TU UNIILA
Užlaikom didelę

steite. Jau arti 18 j 
metų, kaip aš pasek ; 
mingai gydau ir at

bet lipk vienais

X.-ir

Deimantų, Laikrodžių Waltham Ir 
I ilgiu, ir Šliubinių Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
niam ir pristatėm į namus. Užlaikoni 
taipgi Didelę Sankrovų l)RAPANŲ:Vy- 
rams Siutus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant burgu ir ant iSmokesčio.

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

1''. S. Šimanskis.

riARklSON GATVES & 

DISPENSAREI 
Jan ?0 metų nuo jstelciitx*. hi

229 liarriso.i Avenue S
Aril Broodv ay, BOS I (IN, MASS. *’ 

Patarimai DYKAI! | 
šiokiomis dienomis atidarytu nuo Q iki K » 
vai. vakare. Šventadieniais nuolOtyte Bj 

iki 4 t<o riet. E

Gydome visokias ligas Vyru. Mo- K 
terų ir Vaiky ir taisome DANTIS. fl

Ateidamas atsinešk Aį apKarsinlniq. S
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Feeling ”Fif'Every Day 
rlnfluenzos arba irme- 

dies užpuolimai naktimis 
arba kosulys ir die
gimai jūsų raume
nyse iš nusidirbi* 
mo, nepaguldys 
jus, jeigu turėsit

Dr.

Pain- 
Expelleri 
savo namuose ir 
tuoj aus imsite
vartot. 25o. ir 50c. aptiekose. 
Sergėkis pamėgdžiotų vaistų-

F. AD. RICHTER & CO.. 21S Pearl Street New York
Rlcbter'io Congo P1116a yru. geros nuo 

viduriu sukietėjimo. 25c. Ir 50o.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

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

“L A I S V E”
242 Broadway, So. Boston, Mass.

-xiX. rtofur 1 riHrt*I į.r.. • >-, M. . ' ■ k




