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‘Laisves” byla užbaigta
7 d. rugsėjo Suffolko pa

vieto Grand Jury (Bostono 
mieste)-perkratinėjo “Lais
vės” bylą su p. A. Ramanau
sku iš Lawrence’o. p. A. 
Ramanauskas buvo padavęs 
“Laisvę” į teismą būk tai už 
kriminališką šmeižimą.

Linksmi esame pranešti 
savo skaitytojams, kad Grand 
Jury po perkratymui bylą 
visiškai panaikino, tai yra 
išrado, kad “Laisvę” nėra 
už ką kaltinti. Ir išteisybės, 
minėtame straipsnyje “Lais
vė” niekeno neužgavo. Ji 
tik parodė savo skaitytojams 
tikrąjį dalyku stovį ir teisin
gai išaiškino Lawrence’o 
streiko reikalus. Todėlei 
Grand Jury nerado tame 
straipsnyje jokio prasikalti
mo.

“Laisvė”, stovėdama 
sargybos darbo reikalu, 
užsiima užgaudinėjimais 
skiru ypatų. Ir jeigu 
jaučiasi esąs užgautu, jisai 
visados gali atsiliepti per 
pačią “Laisvę”. Męs neno
rime niekam užkimšti bur
nos ir pripažįstame žodžio 
laisvę.

Taigi, tautiečiu pasikėsi
nimas ant “Laisvės” nuėjo 
ant vėjo. “Laisvė” gyvuos, 
kaip gyvavusi.
Aukos Roosevelto išrinki

mui.
New York, 10 rugs.—Roo

sevelto partijos vadai ap
skelbė, jog nuo 1 liepos iki 
l rugsėjo suaukauta rinki
mu agitacijai $53,327. Dau
giausia aukavo George W. 
Perkins, New Yorko milijo
nierius, ir Frank Munsey, 
:*avininkas Munsey magazi
no. Kiekvienas iš ju davė 
no $15,000. Net ir viena 
Bostono moteris paaukavo 
f5,000. Ir moterįs nenori 
ipsileisti, nes turi lygias tie
sas pono Roosevelto partijoj.

Pats Rooseveltas dabar 
Zakaruose sako pamokslus, 
cad už jį balsuotu. Labiau
sia prie to ragina moteris

Mažiau anglių iškasė.
Philadelphia, 10 rugs. — 

Kada balandžio 1 d. sustojo 
mamose darbai, tai iš prie
žasties to streiko iškasta aš- 
suoniais milijonais tonu an
glių mažiau, negu paprastai.

Ar liks beždžionė žmo
gumi?

Baltimore, Md., 20 rugs.— 
Neseniai Baltimorėje 
džionė paturėjo mažytį, 
imta jį į John Hopkins 
versitetą, kur auklės tą 
žytį, kaipo žmogų.

Ar pasiseks jis padaryti 
žmogumi, sunku atspėti. Tik 
Rooseveltas gali šį klausimą 
išrišti, nes jis ju prezidentas.

Išpuolė sniegas.
Denver, 10 rugs.—Šiandien 

Deltoje išpuolė sniego keli 
coliai. Denvere siautė baisi 
vėtra.

Jieško 23 merginų.
Tik per paskutinę savaitę 

Chicagoje pabėgo nuo tėvu 
23 merginos. Policija nori 
pagauti tas merginas, bet... 
gaudyk vėją lauke.

bez-
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Ettoro ir Giovannitti rei
kalai.

— Giovannitti serga kalė
jime ant akiu. Tamsi kalė
jimo kamera, stoka gryrto oro 
atsiliepia ant jo akiu sveika
tos. Betgi jisai uoliai darbuo
jasi ir labai daug skaito. "

—Ettoro-Giovannitti byla 
paskirta ant 30 d. rugsėjo. 
Apie tai viešai pranešama.

-Italai-darbininkai New 
Yorke, New Jersey ir Massa
chusetts sutvėrė Ęttoro-Gio- 
vannitti draugiją,
dinsis “gyvybės hr mirties 
draugija”. Vadox 
jos Edmondo Ross 
u

kuri va-

as draugi
ni pasakė: 

esame pasirengį visi nu
mirti, kad tiktai juodu iš- 
liuosavus.”

Bombos New Yorke.
New York, 9 rugs.—Va

kar New Yorke padėta trįs 
bombos. Dvi neišsprogo, nes 
laiku pastebėta. Viena gi 
taip smarkiai sprogo, kad to 
namo durįs ir langai tik iš- 
lekiojo.

Policija tvirtina, kad tai 
juodrankiu darbas.
Tarptautiškos lenktynės 

Chicagoje.
Chicagoje atsibūna dabar 

tarptautiškos lenktynės oro 
lakstytuvais (orlaiviais). Da
lyvauti lenktynėse suvažiavo 
daugybė aviatorių. Yra sve
čiu iš Anglijos, Francijos, 
Italijos ir kitu kraštu-

Francūzas Julijus Vedrinez 
įstatė naują rekordą, pralėk
damas į valandą 105 mylias.
Kardinolas--kapitalistų 

bernas.
Baltimorės kardinolas Gi

bbons viešai paskelbė, jog 
jisai yra priešingas, kad ge
ležinkeliai pereitu i valdžios 
rankas. Taip-pat priešingas, 
kad valstija paimtu į savo 
rankas telefonus, karu kom
panijas ir tt. Kardinolas no
ri, kad tuomi valdytu trus- 
tai. Didesnio parsidavimo 
kapitalo reikalams negali 
būti.

Apsivedė su dviem sese= 
rimis.

Waynesboro, Miss .—H. L. 
Clarke sykiu įsimylėjo į 2 se
seris ir sykiu su abiemdviem 
apsivedė. Mat, jisai negalė
jo išsirinkti vieną, taip jam 
patiko abidvi.

Dabar nabagas užtai pa
kliuvo į kalėjimą.

Masonų konvencija.
Indianapolis, 10 rugs. -1 

Atsibuvo metinės Su v. Val
stijų masonu sesijos. Vy
riausiu muliorium didžiošios 
tarybos išrinkta Albertas 
Blake iš Massachusetts val
stijos.

Prie audėjų streiko.
‘ ‘Boston American” pra

neša, jog New Bedfordo au
dėju streikas einąs prie pa
baigos. Iš 13,000 streika
vusiu darbininku 8000 jau 
grįžo prie darbo. Jie strei
kavo 8 savaites.

Nelaimė ant karo.
Cleveland, Ohio, 10 rugs. 

—Trisdešimts žmonių sun
kiai sužeista, kuomet susi
mušė gatvekaris su vežimu, 
kuriame vežta bačkos alaus. 
Karas visiškai sudužo. -

UZSIENYJ
t *

Italijos visuomene ir Etto- 
ro reikalai.

Rymas. Kasdien vis au
ga smarkyn judėjimas, rei
kalaujantis, kad Italijos val
džia užsistotu . už Ettorą ir 
Giovannitti. Parlamente tą 
klausymą pakėlė įvairiu par
tijų atstovai. Socijalistai 
grąsina generališku streiku, 
jeigu Italijos valdžia neužsi
stos už savo piliečius. Pa
našios žinios gautos ir iš 
Briuselio (Belgijos). Laik
raštis “Tribūna” sako, jog 
Ettoras ir Giovannitti yra 
aukos kapitalistu provokaci
jos.

Seno- 
atrasta 
stovyla 
Ją at

Kare.
Konstantinopolis, 11 rugs. 

Italijos kariški laivai vėl pa
sirodė pakraščiuose Mažosios 
Azijos. Jie bombardavo mie
stą Scalanova, kuris randasi 
50 myliu nuo Smirnos. Ita
lai nori užkenkti turku pre
kybai, bet šiuom kartu jie 
nieko nepešė. Vistik laike 
šaudymo daug žmonių už
mušta ir dar daugiau sužeis
ta. Daug namu suardyta.

Baisi nelaimė Chinijoj.
Shanghai, 11 rugsėjo. Du 

milijonai žmonių Chekiang 
provincijoj likosi be pasto
gės. Siautė baisiausia audra, 
jūrių bangos užliejo kraštus. 
Patviniai apėmė miestelius ir 
kaimus. Laike tu nelaimiu 
susilaukė mirties kokia 30 
tūkstančiu žmonių.

Skaičius gi abelnai nuken
tėjusiu žmonių siekia kelius 
milijonus. Suvirš 100 mies
tu, kaimu ir kolioniju likosi 
nušluota nuo žemės pavir
šiaus.

Senovės radiniai.
Atėnai (Graikija), 

vės mieste Pagassi 
puikiai užsilaikiusi 
dievaitės Pasicrata.
rado senovės miesto griuvė
siuose. Sakoma, kad pagal 
gražumo formos, tai stovyla 
gali prilygti prie puikiausios 
stovylos Veneros iš Milošo. 
Toji pirmoji stovyla randasi 
garsiame Paryžiaus muzejuj 
Louvre.

Ryme atrasta senoviškuo
se viešpatijos rūmuose vieta, 
kur karunavojosi senovės 
Rymo imperatoriai. Visos 
kolumnos ir pagražinimai 
beveik nesugadinti.
Važiuoja skarbo jieškoti.

Plymouth, Anglija. 10 d. 
rugsėjo. Dvi merginos, vie
na francūzė, kita anglė, va
žiuoja Amerikos skarbo jieš
koti. Pagal ju tikrą apro- 
kavimą tasai skarbas randa
si ant salos Cocos. Toji sa
la randasi Ramiamjam van
denyne, 500 myliu atstu 
nuo Panamos. Josios sako, 
kad ant tos salos senovės jū
ros razbaininkai yra užkasę 
baisiai didelius skarbus, 
$100,000,000 vertės.

Ar nepelnys juodvi 
tiek, kiek Zablackas 
muilo.

Popiežius serga.
1 Popiežius jaučiasi visai 

silpnu. Net mišias laiko sė
dėdamas ant kėdės. Dakta

ant

tik 
ant

rai sako, kad jo dienos su
skaitytos.

Ar ne laikas tik bus sene
liui pas Abraomą keliauti.
Turkai su bulgarais jau 

kovoja.
Vienna, 11 rugsėjo.—Gau

tos žinios iš Turkijos sostinės 
Konstantinopolio ir iš Bulga
rijos sostinės Sofijos, jog pa- 
rubežyje abieju šalių priėjo 
ligi tikros karės tarp bulga
rišku ir turkišku kareiviu. 
Praneša, būk bulgarai užka
binę turku patrulę, kuri sau
goja rubežiu. Turkai atsakė 
šaudymu ir sužeidė penkis 
bulgarus. Kova tęsėsi ištisą 
diena. ,

Bulgarija nusiuntė Turki
jai griežtą pareikalavimą 
duoti Macedoni jai savy valdą. 
Mat, Macedonija yra po tur
ku valdžia, vienok ten dau
giausia gyvena bulgarai. 
Jeigu savy valdos neduos, tuo
met bulgarai apskelbs Turki
jai karę.

Apie tai Bulgarija pranešė 
visoms valstijoms.

Nuskendo laivas.
Monrovia (Afrikos pakraš

tys). Liberijos pakraštyje nu
skendo laivas “Kamerun”. 
Garlaivis prigulėjo Hambur
go -American linijai. Ar pa
sisekė kam išsigelbėti, nėra 
žinios.

Prancūzai rinks prezi-

Paryžius, 10 rugs.—Už ke
liu mėnesiu atsibus rinkimai 
Francijos prezidento. Iš tos 
priežasties tarpe laikraščiai ir 
partijų eina smarkus ginčai.

Pirmiausiu kandidatu sta
toma Raymontą Poincare, 
dabartinį pirmutinį ministe- 
rį. Ypatingai jo vardas pa
kilo, kuomet pasisekė pada
ryt sutartį su Rusija.

ramu.
Pereitame N-ry “Laisvės” 

rašėme, kad egiptiečiai bruz
da prieš anglus. Dabar vėl 
pranešama, kad bruzdėjimas 
apėmęs Sudaną, didžiausį 
kraštą vidurinėj Afrikoj. Su
danas yra po Anglijos globa.

Anglams, pasisekė susekti, 
kad į Sudaną gabenama slap
tai tūkstančiai karabinu.

Japonijoj.
Japonijon pribuvo visu 

kraštu speciališki pasiunti
niai, kad dalyvauti iškilmin
gose laidotuvėse mirusiojo 
mikado. Suvienytu Valstijų 
atstovu yra p. Knox, ku
ris atvažiavo sykiu su savo 
žmona. Juodu abudu gavo 
pasimatymą su naujuoju Ja
ponijos mikado ir juos labai 
maloniai priėmė.
45 žmonės ant orlaivio.
Zeppelino orlaivis “Hanza” 

Hamburgo apielinkėse turė
jo savo rekordinį pasivažinė
jimą ore. Ant orlaivio buvo 
42 žmonės, vienok viskas, 
galima sakyti, laimingai ap
siėjo. Tiktai nusileidžiant, 
orlaivis užlėkė ant stogo ir 
kiek - tiek pagadino vairą. 
Nei vienas iš pasažieriu ne
nukentėjo.

Tarybos apie karės už
baigimą.

Italiją jau siūlo Turkijai 
atlyginti kariškas išlaidas. Ji 
siūlo Turkijai $120.000.000, 
vienok griežtai nori, kad Tri
polis ir Cyrenaika būtinai pa
siliktu po Italijos valdžia.

RUSIJOJ
Lenkai ir žydai.

Pasirodo, kad Varšavoje 
yra daugiau rinkiku žydu, 
negu lenku. Žydu rinkiku 
priskaityta iki 25,000, lenku 
gi, rodosi, 19,000. Taigi žy
dai, jeigu panorės, galės iš
rinkti iš Varšavos Dūmon at
stovu žydą. Iš tos priežas
ties lenkai tautininkai grie
biasi už galvos ir baisiai ai- 
manauja. Ypatingai siunta 
vadinami endekai. Vienok 
ramesni tautininkai gatavi 
šiek- tiek nusileisti.

Socijalistai taip-pat stato 
savo kandidatą į Dūmą, bet 
gi jo vardą slepia, kad nesu
areštuotu.

Prieš rinkimus į Dūmą.
Žinomas socijalistas Ple- 

chanovas, patalpino sav8 
“Dienraštyje” atsišaukimą į 
rusu socijalistus, kad jie 
bent ateinančiuose rudens 
rinkimuose eitu išvien ir pa
liautu pešęsi.
Juodašimčiai gavo dovanų

Už ištikimą valdžiai tarna
vimą Dūmos juodašimčiai 
gavo puikius urėdus. Vie
nas juodašimtis paskirtas 
gimnazijos direktorium, ki
tas gavo vietą mokyklų ins
pektoriaus ir tt.

Kasžin kokią vietą gaus 
čebatlaižis P? Kuzma?

124 metų senelis.
Rostove ant Dono gyvena 

senelis Krasnoselski, kuris 
turi 124 metus. Senelis da
lyvavo karėje su francūzais 
ir kovėsi ties Smolensku. Se
nis išrodo visai gerai.

Popai ir rinkimai.
Pravoslavu vyskupai pa

siuntė popams priešrenka- 
muosius atsišaukimus. 32 
vyskupijose yra susidarę 
tam tikri dvasiškiu rinkimu 
komitetai, o 15 vysk, buvę 
jau ir suvažiavimai rinkimu 
reikalam aptarti. Paaiškė
jo, jog sinodas norįs pravesti 
Dūmon tik 4 vyskupus, ku
rie ištikimesnieji.
- Rusu laikraščiai, neišski
riant ir dešiniųjų, labai susi
rūpinę dėl tokio dvasiškijos 
veržimosi į Dūmą. Pabrie- 
žiama tas faktas, jog popai 
visur kaip ir paskiriami at
stovais: galės statyti savo 
kandidatūras tik tie ju, ku
rie patinka ir ištikimi sino
dui.

Dvasiškijos visur vedama 
stipri agitacija. Nors ta a- 
gitacija ne visur pasekmin
ga. Valstiečiai tyli ir visai 
nepasitiki dvasiškija. Net 
iš tokio Volyniaus, kur pats 
dešiniųjų lizdas, eina žinios, 
būk valstiečiai visai nemaną 
rinkti popu ir apskritai de
šiniųjų- Užteks jiems tre
čiosios dūmos.

Gali ir riestai būti vargšam 
juodaskverniam.

20 jūreivių areštavo.
Odesa, 11 rugsėjo. Prane

šama ‘ iš Sevastopolio, kad 
ten suareštavo virš 20 jūrei
viui Valdžia jau dabar pati 
neslepia, kad kariumenėje 
neramu.

Pradeda vėl jau pūsti vė
jas 1905 metu, ar tik neiškils 
audra Rusijoj.

LIETUVOJ
Kareivių sukilimas Lietu

voje.
Iš Peterburgo (9 rugsėjo) 

atėjo žinia apie didelį karei
viu sukilimą Varėnoje (Tra
ku pav., Vilniaus gub.). Va
rėnoje paprastai daug kariu- 
menės stovi vasaros laiku la
geriuose. Kilo tikras mūšys 
tarpe sukilusiu saperu ir val
džiai ištikimu kareiviu. Kaip 
pranešama, tai sukilėliu už
mušta suvirš 100 žmonių ir 
apie 200 yra sužeistu. Išpra- 
džtu saperams buvo pasisekę 
paimti visą stovyklą su bara
kais. Saperus nuveikė in- 
fanterijos pulkas, kuris bu
vo pasiustas prieš juos. Be 
abejonės ir valdžiai ištikimi 
kareiviai daug nukentėjo, 
nes mūšis buvo labai smar
kus.

Tiek apie tą mūšį praneša 
angliški laikraščiai. Plates
nes žinias paduosime, kada 
ateis Europos laikraščiai. Ka
reiviu sukilimas vis auga. 
Tik paskutiniu 'mėnesiu bu
vo saperu sukilimas Turkes
tane, pasibaigęs šimtais nu
žudytu ir nuteistu katorgom 
Pereitame “Laisvės” N-ry 
rašėme apie jūreiviu sukili
mą Juodosiose jūrėse.
Pastatė Bismarckiui pa

minklą.
Bismarckis—tai vienas iš 

didžiausiu stulpu, kuris daug 
prisidėjo prie Prūsijos sutvir- 
tėjimo. Tai buvo geležinis 
žmogus, kuris baisiai žiau
riai elgdavosi su visais, ku
rie nebuvo atsidavę prūsu 
karaliams.

Tam Bismarckiui, kaip 
praneša “Birutė”, pastatė 
dabar Prūsu Lietuvoj Ž Eise- 
liuose (Ragainės pav.) pa
minklą. Tai bokštas, kuris 
pavestas atminimui to gar
saus vokiško nacionalisto.

“Birutė” sako, jog lietu
viai neprisidėjo prie pasta
tymo paminklo.

Bismarckis išvijo lietuviš
ką kalbą iš Prūsu Lietuvos 
mokyklų.

Druskininkai.
“Viltis” rašo, kad Druski

ninkuose (Gardino gub.) pas
tatė naują bažnyčią. Nors 
Druskininku parapijoj yra 
gana daug lietuviu, bet lie
tuvišku pamaldų nebuvo.

Druskininkai plačiai pa
garsėjo, kaipo sveikiausiu 
maudynių vieta, todėl len
kai tautininkai kėsinasi juos 
apžioti.
Merginų ūkio mokykla.
Giedraičiu par. (Vilniaus 

pav.) įkuriama mergaičių 
ūkio mokykla. Tą mokyklą 
įkuria vietiniai susipratę lie
tuviai. “Viltis” pasitiki, kad 
valdžia leis įkurti tą mokyk
lą ir nedarys jokiu kliūčių.

Įkūrimas mokyklos Vil
niaus paviete išties yra labai 
svarbus, kadangi tasai pa
vietas yra bene tamsiausias 
visoje Lietuvoje.

Girtybė ir vagystė.
Užventis (Šiaulių apskr.). 

Negana to, kad pas mumis 
girtuokliavimas yra smarkiai 
issięlėtojęs, bet prasideda 
dagi vagiliavimas. __ .

sitikusios kelios vagystės,štai 
13 rugpjūčio nakties metu 
apvogė vieną miestelėną, pa
skui laužėsi pas kitą, o rugp. 
16 d. naktį pavogė ganyklo
se 4 arklius. Jaunimas iš
tvirkęs. Vaikinai 16—20 me
tu sustoję gatvėse pinigais 
lošia. O atlaiduose tai taip 
ir vaikščioja pagaliais apsi
ginklavę. Žinoma, ne visas 
jaunimas toks. Ir nieko ste
bėtino, kiekvienas žmogus 
turi patraukimą draugijon; 
jos nėra, tai ir maudosi deg
tinėje, mušasi, paleistuvau
ja. Nieko nesakyčiau, jeigu 
žmonės be jokio apšvietimo 
taip elgtųsi, bet tarpe ju yra 
baigusiu šiokį tokį mokslą. 
Rodosi, kad jie turėtu ati
traukti kitus nuo blogu pa
pratimu, bet patįs kitus pri
traukia. Kiti mūsų šviesuo
liai tiktai žiūri į žmones “iš- 
augšto” ir stebiasi j u tamsu
mui. Pirmiau pas mus vei
kė kunigai. Girdėti, kad da
barties žadama čionai “Blai
vybės” skyrius įsteigti, var
totoju draugija ir t. t. Bu
vo manoma ir apie lietuviu 
vakarus, bet su dainininkais 
blogai sekasi, nėra kam j u 
mokinti.

Mokslas ir mokyklos.
Liackava (Šiaulių apškr.). 

1908 m. Liackavos seniūni
jos (Viekšnių valse.) valstie
čiai, norėdami įkurti pas sa
ve liaudies mokyklą, padarė 
nutarimą, kuriame pasižadė
jo nupirkti dešimtinę žemės 
ir nusamdyti namą. Tam 
tikslui ir paskyrė po 104r., 
pakol pastatys naują mokyk
los namą. Nutarimą rašti
ninkas užrašė taip: valstie
čiai apsiima nupirkti dešim
tinę žemės, nusamdyti na
mą ir duoti valdžiai kasmet 
po 104 rub. Dabar mokykla 
jau pastatyta ir iš valstiečiu 
vis viena reikalauja po 104 r. 
kasmet ir už praėjusius dar 
5 metus po 104 rub. žadėto
sios pašalpos. Valstiečiai at
sisakė mokėti, aiškindami 
tuo, jog jie davę pašalpos po 
104 r. metams direkcijai na
mus nusamdyti, kol nebus 
pastatytas mokyklai namas. 
Padavę skundą į suvažiavi
mą, bet sugrįžusieji pasako
ja, jog suvažiavime jiems 
nedavę ir kalbėti — palikę 
taip, kaip pirmiau buvo už
rašyta nutarime. Štai ką da
ro raštininko apsirikimas, o 
valstiečiu nemokėjimas skai
tyti ir nesupratimas rusu 
kalbos. Tuomet buvo rašti
ninku Vialis. Jis pats pasa
koja, kad apsirikęs arba ne
aiškiai užrašęs, vienok į tai 
nežiūri.

Ar šiaip ar taip, o Liacka
vos seniūnijos valstiečiai tu
ri sumokėti po 104 rub. už 
praėjusius 5 metus ir toliau 
mokėti po 104 rub. kasmet. 
Nestebėtina, l^ad paskui ir 
bijosi valstiečiai mokyklų, 
kaip velnias kryžiaus.

(“L. Ž.”) .
Perka dvarą.

Kauno valstiečiu banko 
skyrius perkasi sau Pakvis- 
čiu dvarą, Židikų valsčiaus;
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sakyti, 
andelį? 
nenori- 
supūtu

ŽYDIŠKA PASAKA
(Pagal G. Geršuni.)

Pranciškus Vaičaitis.
“Žvaigždėje” eina gana 

įdomus raštas apie mūsų ži
nomą dainių P.Vaičaitį. Ma
tomai, rašinys nusitrauks per 
kelis numerius. Raštą paga
mino paties velionio-poeto 
brolis, kunigas J. Vaičaitis.

Męs žinome, kad viena iš 
didžiausiu mūsų inteligenti
jos bedu buvo tėvu užsispy
rimas išleisti sūnų į kunigus. 
Taip buvo ir su P. Vaičaičiu. 
Musu visuomenė žino, kiek 
vargo reikėjo patirti poetui, 
kuomet jisai būtinai panorė
jo eiti universitetan, bet ne į 
Seinus. Tuo tarpu “Žvaig- 
dės” rašėjas stengiasi aplenk
ti tą faktą. Žinoma, čia tė
vus ne tiek jau galima kal
tinti, kiek dvasiškijos agi
taciją, kuri siūlydavo kleri- 
kams ir aukso * maišus ant 
žemės ir dangaus kara
lystę numirus. “Žvaig
ždės” rašėjas išgirta dvasiš
kuosius, nes šie būk buvę ar
timesni prie prastu žmonių. 
Tai visiškai neteisybė. Lie
tuvos svietiška inteligentija 
buvo pirmose eilėse, kuomet 
reikėjo žmones budinti ir 
tautiškai ir politiškai. Kuni
gai tik tuomet išlindo iš ka
napių, kada pamatė, kad nu
stoja savo įtekmės ant žmo
nių.

Jeigu P. Vaičaitis būtu 
ėjęs į Seinus, tuomet pas jį 
būtu atsiradę dėdžių, ku
nigu ir tetų ir giminiu. Tuo
met jam būtu pirštus nubu
čiavę. Bet jisai apsirinko 
kitą kelią... ant to kelio męs 
matome kapus V. Kudirkos, 
J. Biliūno, P. Višinskio... 
“Žvaigždės” rašytojas to ne
mato, nes jisai Rymo agen-

“Perlai“ doros ir išminties
Žemiau parašytą skiriame 

V. K. Račkauskui, kad pa- 
krapintu vandenėliu iš “žmo
niškumo” šaltinio. Ve fak
teliai:

“Katalikas”, aprašydamas 
Lawrence’o prakalbas, išva
dino S. Michelsoną ir L. Prū- 
seiką šmuilomis, žydais, begi
nančiais savo česnaku.

“Draugas” išvadino L. 
Prūseiką išgama, parduodan
čiu savo tautos reikalus tik
tai dėlto, kad “Laisvėje” bu
vo, kaipo faktas, paduota ži
nia apie Rodūnios parapijos 
lietuvišku davatkų muštjmes.

“Katalikas” išvadina jam 
nepatinkančius laikraščius iš
matomis ir sako, jog tie laik
raščiai pilni srutu.
Kritikuoti panašius “perlus” 

katalikiškos doros, žinoma, 
nėra ko. Tasai baubimas tik 
parodo, kad ant ju marketo 
blogi bizniai.

Bet mūsų “gerieji” kodėl- 
gi tyli ir sėbrauja dar su Ro- 
osevelto, Tafto čebatlaižiais? 
Kodėl gi vadinami pirmei
viai iš “Tėvynės” ir “Lietu
vos” tokie artimi giminės su 
šventablyvomis asabomis? 
Turbūt, ant vienos šakos tu
pi. Tiktai vieni kudakina, o 
kiti bliauja.

Pagailo kunigėlio.
“Lietuva”, “Draugas”, 

“Vienybė” ir kiti pranešė 
baisią naujieną, kad rusu 
valdžia nubaudė Kauno 
“Draugijos” redaktorių kun. 
A. Dambrauską 500 rubliu, 
iš to gailesčio nekurie tu 
aikrašciu išspausdino net ei

lutes, dėlei kuriu tą kunigą 
nubaudė.

Šitos amerikinės ašaros, 
tai tikros apsimetėliu aša
ros. Tie ponai labai gražiai 
tyli, kad darbininku laikraš
tija negali Rusijoj nei prasi
žioti. Štai “Šiaulių Balsas” 
net pasirodyti negalėjo.

Negrėbs “kvaraba” savo 
■vaiko. Dambrauską galėjo 
nubausti, bet ar paėmė iš jo 
pinigus, tai dar klausimas. 
Štai juk “Saulę” ir “Žiburį” 
buvo gi uždarius valdžia, bet 
tie naoašninkai tuoj kėlėsi iš 
numirusiu, nes varnas var
nui į akį nekirs! Taip, vei
kiausia, bus ir su Dambraus
ku. Nueis kur į kanceliari
ją ir bus viskas “all right”.

Kaip valdžios pra= 
siskolinę?

Dabartinė valstija suryja 
galybes pinigu. Tai tikras 
smakas, kurio niekuomet ne
prisotinsi. Didžiuma tu iš
laidu eina ne žmonių reika
lams pakakinti, bet kaip tik 
atbulai —žmonėms prislėgti.

Visame sviete yra tik ma
žutė valsti jelė, tokio didumo, 
kaip gera lietuviška parapi
ja. Tai kunigaikštija Reis, 
kuri priguli prie Vokietijos. 
Ji neturi skolos.

Vienas vokiečiu laikraštis 
apskaito, kad visos valstijos 
prasiskolinusios 15 milijardu 
markiu. Daugiausia skolų 
turi Francija, būtent 2į 
milijardu markiu. Fran
cija tiek skolų užsitraukė, 
kuomet jai nepavyko karė su 
Vokietija 1871 motais. Ant
rą vietą užima Vokietija, nes 
jos skolos siekia suvirs 2 mi
lijardu markiu.

Trečią vietą užima Rusija, 
kuri turi nepilnai du milijar
du markiu skolų. Tarpe 
Francijos ir Rusijos yra bet
gi didelis skirtumas, nes pa
tįs francūzai yra turtingi, 
tiktai juju valdžia ubagė. 
Rusijoj gi ir žmonės biedni 
ir valdžia turi ubagauti. To
dėl mokesčiu našta rusu žmo
gui stačiai nepakeliama.

Po Rusijai eina Anglija ir 
mūsiškės Suvienytos Valsti
jos. Anglija turi pusantro 
milijardo markiu skolos, o 
Suv. Valstijos daugiau, negu 
milijardą. Vienok, kadangi 
tuodvi šalįs turtingos, tai ir 
skolos ant ju taip neatsilie
pia.

Toliaus eina Italija, Ispa
nija, Portugalija ir Japonija, 
kurios skolos paskutiniu lai
ku labai kįla, nes japonu val
džia permier rūpinasi kariu- 
mene ir laivynu. Palyginant 
nedaug turi skolų Austrija, 
Vengrija ir Turkija. Bet 
Turkijai sunku išmokėti ir 
mažos skolos, nes šalis labai 
nuskurusi, nors žemė ten 
derlinga.

Vienas francūzu moksli
ninkas sako, kad jeigu ir to
liaus taip smarkiai kils skolos, 
tai valstijos turės bankrūtyti. 
Taip gali išeiti, padėkime, su 
Rusija, Chinija, Turkais. 
Juk jau Rusija vienu laiku 
buvo labai artima prie ban- 
krūto.

McNamarų bylos 
atbalsiai.

Iš Californijos ateina ži
nios, būk norima paliuosuoti 
brolius McNamaras.

Męs atsimename dar, ko
kią audrą sukėlė McNamary 
suokalbis ir kiek tuomet nu
kentėjo darbininku organiza
cijos. Bet dabar dalykas 
pradeda krypti kiton pusėn. 
Žinomas McNamary advoka
tas C. Darrow, kuomet jį 
kaltino už papirkimą teisėjo, 
pasakė puikią prakalbą. To
je prakalboje jisai dar kartą 
pabriežė, jog jo nuomone Mc 
Namaros nekalti. Kaip ži
noma, Darrowo prakalba pa
darė didelį įspūdį net ant tei
sėju. Nekurie iš ju net apsi
verkė.

Dabar vis garsiau pradeda 
kalbėti, kad McNamaras pri
kalbėjo prisipažinti prie kal
tės, nors jie ir buvo nekalti. 
Jiem grąsino elektriška kė
dė, jeigu jie neprisipažins 
ir, žadėjo tik kalėjimą, jeigu 
prisipažins. Ir juodu prisi
pažino. Tuomet kapitalo šei
mynoje prasidėjo gausus del
nu plojimas. Tuomi norėta 
nužeminti darbininku judėji
mą. Nors męs visi gerai ži
nome, kad darbininku judė- 
jimas nieko bendro neturi su 
dinamitu.

Dabar iškilo viršun naujas 
reikalas. Californijoj viršų 
paėmė naujoji Roosevelto 
partija. Jai pavyko paimti į 
savo rankas valstijos legis- 
latūrą. Naujoji partija nori 
gauti kuodaugiausia balsu. 
Tuo tarpu, ligišiol American 
Federation of Labor dar aiš
kiai nepasakė, už ką balsuo
sianti. Taigi tarp Rooveltie- 
čiu ir federeišiu vadu eina 
derybos. Federeišiai duos 
balsus, o Rooseveltiečiai pa
leis iš kalėjimo McNamaras.

Kągi męs galime 
matydami panašu 
Pirmiausia męs visai 
me, kad McNamaros 
kalėjime. Galimas daiktas, 
kad jie ir nekalti, nors kol 
kas to dar negalima stačiai 
tvirtinti. Bet iš ko galima 
pasibjaurėti, tai iš federeišiu 
vadovu. Jeigu jie nori pa- 
liuusuoti McNamaras ir tiki į 
ju nekaltybę, tegul kovoja, 
tegul šaukia, tegul reikalau
ja bylos atnaujinimo. Bet 
parduoti darbininku bal
sus, politikieriauti užkampė- 
je, tai jau didžiausia gėda. 
Teisybė, Gompers, Morrisson 
ir kiti gėdos nepažįsta, bet 
patįs federeišiai, kurie vie
nur-kitur pradeda susiprasti 
—turėtu panašius vadovus 
išmesti laukan.

Saules karštumas
Saulė — tai vienatinis erd

vės kūnas, kuris palaiko mū
sų žemę ir ant jos visus gy
vius. Jeigu tik saulė užge
stu, tuomet momentališkai 
visas mūšy žemės kamuolys 
apmirtu.

Kuomet saulė pradeda va
saros laike kaitinti, tuo
met męs skundžiamės, 
kad labai karšta. Bet dau
gelis iš mūšy visai nežino, 
koks yra saulės karštis ir ko
kią galę turi jos spinduliai, 
kurie puola į visas puses.

Męs žinom, kad saulė kas
dien, ar tai būtu lietus, ar 
miglos, ar vėjas, ar didžiau
si šalčiai, vienodai šildo mū
sų žemės kamuolį, kitaip sa
kant, kasdien tiek pat išaik- 
voja savo energijos, nežiū
rint, ar tai vasara, ar tai 
žiema. 'Apsireiškimas ant 
mūšy žemės permainų, kaip 
tai karščio ir šalčio, ne nuo 
saulės priklauso, bet nuo pa
čios žemės, kuri, keliauda
ma aplink saulę, tai prisiar
tina prie jos, tai vėl atsitoli
na. Per tai-gi ir apsireiškia 
permainos.

Kuomet saulė leidžia savo 
spindulius į begalinę erdvę, 
tai mūsų žemė pagauna ju 
labai mažą dalelę — tik vie
ną pusmilijoninę dalelę, t. y. 
jeigu visus saulės spindulius, 
arba karštį, išdalinti ant mi
lijono daliu, tuomet mūsų 
žemė gautu tik pusę tos da
lelės. Rodosi, visiškai ma
žai ir nuo ko čia turėtu būti 
taip karšta? Kaip sunku y- 
ra suprasti ir išaiškinti karš
čio galybė ir tos dalelės, ku
rią gauna mūsų žemė! Kad 
išaiškinus karščio galybę, 
kurią gauna žemė, daug rei
kėjo tyrinėjimu ir galvosū
kiu, vienok mokslo galybė 
daug ką pergali ir žmonės 
prie savo tikslo prieina; taip 
ir šis klausimas nepasiliko be 
pasekmių. Vienas mokslin
čius per savo tyrinėjimus 
priėjo prie to, jog sulygino 
degančiu anglių karštumą su 
saulės spinduliais. Todėl ir 
pasistengsime čia padaryti 
išvedimą, kokį karštį gauna 
mūsų žemė.

Pagal paskutinius ištiri- 
mus 1911 metu, astronomo 
Abbo, išeina toks palygini
mas.

Dabartiniuoju laiku visa
me pasaulyj kasmet iškasa
ma vienas ir vienas penktada
lis milijono anglies tonu (t°- 
nąs turi 2400 svaru). Todėl 

męs turime persistatyti, kad 
nuo Kristaus gimimo kas
met buna iškasama po vieną 
ir vieną penkdalį milijono 
tonu, t. y. per 1911 mėty, 
tokiu būdu viso labo bus iš
kasta 2293 ir vienas penkta
dalis milijono tony. Tai bai
sus kalnai būtu iš tokio 
skaitliaus anglies. * Vienok 
jeigu męs tokius anglies kal
nus uždegtume, tai jie nega
lėtu pilnai išduoti tiek šilu
mos, kiek saulė duoda mūsų 
Žemei tik per penkias dienas. 
Ir tas saulės karštis lyginasi 
tik prie vienos pusės milijo
ninės dalies. O kas kalbėti 
apie visą saulės karštį, kurį 
ji išleidžia į erdviu bedugnę?

Dabar męs aiškiai matom, 
kokią rolę lošia saulė dėl 
mūsų žemės. Jeigu tik sau
lė momentališkai užgęstu, 
tuomet męs ir valandos ne
galėtume išsilaikyti su savo 
šiluma, kuri randasi ant že
mės ir kurią męs galėtume 
pavartoti.

Nors žmonijos progresas 
kįla vis augštyn ir žmonija 
stengiasi užkovoti gamtą, 
kas iš dalies ir pavyko, nes 
jau užkovota sausžemės, 
vandenai ir jau prieina prie 
oro, vienok sulyginus su 
gamtos spėka —tas nieko ne
reiškia. Gamtos galybė ga
li mūsų žemę panaikinti a- 
kies mirksnyje.

Astronomai praneša, kad 
saulė eina vis šaltyn, t. y. 
atsiranda ant jos tamsus plė
niai, per ką ji išduoda vis 
mažiau spinduliu ir mūsų že
me gauna mažiau šilumos. 
Su laiku gali būti ir taip, jog 
neišduos užtektinai šilumos 
ir viskas ant žemės turės už
šalti.

Tuomet žmonės susilauks 
tos “sudnos dienos”, apie 
kurią aprašo šventraštis ir 
kunigai skelbia žmonijai.

V. Paukštys.

Gabrys nesnaudžia.

Paryžiuje jau nuo pereitu 
metu gyvuoja lietuviškas 
biuras, kuris yra po pantap- 
liu p. Gabrio. Ligišiol dėl 
lietuviu tautos tasai biuras 
nepadarė nei per sprindį nau
dos. Užtad netik susipratę 
darbininkai, bet ir Vilniaus 
pirmeiviai yra tam biurui 
priešingi.

Tasai biuras, teisingiau ę. 
Gabrys, parūpina laikraš
čiams (ypač francūziškiems) 
sieksninius straipsnius. Tuo
se straipsniuose jisai taip ra
šo, kaip jam liepia jo patro- 
nai-kunigai. Tasai pats Gab
rys sykiu su kitais paryžie
čiais, kurie neturi ką veikti, 
surengė šiemet tautu kon
gresą. Bet iš to kongreso 
tiek buvo naudos, kiek iš ožio 
pieno. Valdžios, o ypač ru
siškoji, visiškai nesiskaito su 
tuom? ką plepa visokie “pro
fesoriai” Gabriai; josios sle
gia žmones, kaip ir slėgė.

Kuomet p. Gabrys atva
žiavo Paryžiun, jam reikėjo 
pelnytis duona. Kaipo žmo
gus gudrus, jisai sumanė 
naują madą. Tąja mada bu
vo—agitacija už skriaudžia
mųjų tautu tiesas. Paryžiu
je tai buvo dar negirdėta 
mada, a Vienas kitas pamate, 
kad iš to galima pasidaryti 
vardą, o pridėti nieko ne
reiks. P-nas Gabrys trynė 
iš džiaugsmo delnais.

Jo lietuviškas pienas pa
vyko. Dabar vėl “Viltis” ra
šo, jog Paryžiuje susitvėrė 
lietuviu ir latviu prekybos 
draugija “Baltia”. Draugiją 
šelps Koks tai bankas. Drau
gija pardavinės Francijoj lie
tuviškus tavorus, o gabens į 
Lietuvą visokias mašinas. 
Kaip matote, vienas kitas 
francūzas padarys iš to gerą 
biznį, nes ras savo mašinoms 
naują rinką.

Tai matote, kuo kvepia vi
si tiei patriotiški šauksmai. 
Pakrapštyk žievę, tuoj dvo
kia kapitalistiška smala.

Kuomet darbininkas pradeda skustis, 
kad jam sunku gyventi, kad jis kenčia al
kį, gyvena dvokiančiuose kambariuose,— 
tuomet visi duoda jam patarimus, kaip 
gyventi, kad išsigelbėti iš to vargo, ku
riame jis tebesiranda. Kad neaiškinti tu 
visu patarimu, kokius jam duoda buržua
zija ir dvasiškija, aš čia paduosiu žydišką 
pasaką apie ožką.

Gyveno viename miestelyj nuskuręs 
žydelis Joškė. Pinigu jis visai neturėjo, 
bet užtai turėjo nesuskaitomą pulką vaiku 
ir labai mažą grįtelę. Joškė pirkinėjo aus- 
skarius, kaulus ir visokias šukes, o jo pati, 
Sorė, laikė ožką. Vaiku pas juos tiek 
daug buvo, kad jie jokiu būdu negalėjo 
sutilpti savoj grįtelėj ir turėdavo nakvoti 
pas gerus kaimynus. Maišai su skarma
lais ir kaulais būdavo ant kiemo; ten-gi 
stovėdavo pririšta ir ožka. Labai buvo 
bjaurus Joškės gyvenimas.

Vieną kartą Sorė sako Joškei:—Ar 
tu girdėjai, Joškė, kad už miesto gyvena 
šventas ir augščiausio proto rabinas, kuris 
visiems pavargėliams duoda patarimus, 
kaip galima būtu lengviau ir laimingiau 
pragyventi. — Joškė tuojaus nuėjo pas 
šventąjį žmogų ir su ašaromis išpasakojo 
visus savo vargus. Jis išpasakojo, kad 
vaikai turi gulėti pas kitus, kad nuo kaulu 
eina didelė smarvė, kad ožka mažai duo
da pieno, nes ant šalčio pririšta būna ir t. 
t. ir 1.1. Dvasiškasis vis klausėsi, kaip 
Joškė jam pasakojo.

—Kaip manot, dvasiškasis, ar yra pas 
Dievą mielaširdystė dėl manęs?

—Dėl tavęs pas Dievą neišpasakyta 
mielaširdystė yra. Dabar gi eik namo ir 
surink visus savo vaikus, kad daugiau jie 
nenakvotu pas kaimynus, bet pas tave.

—Dvasiškasis! Kurgi aš juos sutal
pinsiu? Juk pas mane visai vietos nėra,— 
atsakė nusiminęs Joškė.

—Nemurmėk, bet daryk taip, kaip 
sakau!—sušuko dvasiškasis.

Joškė surinko visus savo vaikus ant 
nakties. Gulti nėra kur, vaikai verkia, 
trošku, padėjimas kuoblogiausias.

Ant rytojaus Joškė vėl eina skustis 
pas dvasiškąjį.

—Na, kaip praleidai naktį?—užklau
sė dvasiškasis.

—Lai būna palaimintas Viešpats aug- 
ščiausias, bet labai blogai! Daug blogiau, 
negu pirmiau buvo.

—Tuojaus sunešk visus maišus su 
skarmalais ir kaulais grįtelen!

—Skarmalai ir kaulai grįtelėj laiky
ti?!...

—Nemurmėk, bet pildyk tą, ką aš 
tau sakau!

Joškė susinešė visus maišus su skar
malais ir kaulais savo grįtelėn. Pasidarė 
didžiausia smarvė, oras dėl kvėpavimo su
gedo. Vyresnysis sūnus, perpykęs, iš
mušė langą, kad nors kiek įeitu šviežio 
oro. Baisus padėjimas. Kas daryti? Rei
kia vėl eiti pas dvasiškąjį.

—Na, kaip tau gyvenasi, Joškė?
—0, labai blogai, dvasiškasis! Nega

lima kvėpuoti... Sūnus net langą išmušė...
—Eik namo, įdėk langą ir nelaikyk 

ožkos ant kiemo, bet įvesk ją į savo grį
telę ir ten laikyk dieną ir naktį.

-Kaip, ožką į grįčią?... Dieną ir 
naktį laikyti?...

—Daryk taip, kaip aš tau sakau!
Nenoromis eina namo Joškė ir sako: 

“Ką męs, tamsus žmonelės, galime žino
ti... Gal bus ir labai gerai... Juk jis yra 
dvasiškasis ir augščiausio mokslo vyras.”

Įsivedė ir ožką grįtelėn. Dabar jau 
pasidarė ne gyvenimas, bet pekla. Smar
vė pakilo baisiausia; vaikai pradėjo sirgti. 
Sorė nesavo balsu šaukia: “geriau numir
ti, negu taip gyventi. Ožka pribjauriojo 
pilną grįtelę. O kas svarbiausia—ožka 
visai paliovė davus pieno.

Joškė buvo labai mandagus. Kaip 
gali tolydžio lįsti į akis augščiausiam 
mokslo vyrui. Ilgai jis kentė, bet paga- 
liaus pritrūko kantrybės ir vėl nuėjo pas 
dvasiškąjį.

—Na, kaip tau dabar gyvenasi?
—Lai būna palaiminta tavo gudrybė! 

Nebežinau, kur męs dabar gyvenam. Lai 
neužsirūstina ant mūšy Dievas, bet labai 
sunku. Pasigailėkit, dvasiškasis!

—Paprašyk savo kaimynu, kad jie 
priimtu ant nakvynės tavo vaikus, o pas
kui ateik vėl pas mane.

“Atiduoti vaikus ant nakvynės, tas 
labai gerai”, mislijo sau Joškė.

Atidavė vaikus pas kaimynus, 
darė lengviau ir vietos daugiau, 
ir sako: “Nebe reikalo žmonės ii

augščiausio mokslo vyru. Reikia eiti ir 
padėkavoti jam.”

—Na, kaip tau dabar gyvenasi, JoŠke?
—Dabar gerai! Daug geriau!—link

smai sako Joškė.
—Ar matai! O tu vis sakei, kad pas 

Dievą nėra dėl tavęs mielaširdystės? Da
bar gi išneškie visus maišus su skarmalais 
ir kaulais laukan, o paskui vėl ateikie.

“Išnešti laukan maišus su supuvusiais 
autskariais ir kaulais! Koks jis išmintin
gas! Stačiai auksinė galva! Dabar pas 
mus bus rojus, o ne gyvenimas!...”

Joškė bėga, kaip drūtas, namo ir me
ta laukan visus maišus.

Sėdi vakare Joškė, parėjęs iš darbo, 
su Sore ir džiaugiasi, kad pas juos dabar 
rojus pasidarė, o ne gyvenimas. Jie kar
štai dėkavoja Dievui už jo tokią didelę 
mielaširdystę. Stačiai rojus! Tik trupu
tį kenkia ta ožka, bet jau tas patįs niekai. 
Reikia eiti ir atidėkavoti augščiausio mok
slo vyrui.

—Na, kaip dabar tau, Joškė?
—Ak, dvasiškasis, dabar taip gerai, 

taip gerai, kad nė nežinau, kaip atidėka
voti ! Tik ką truputį...

—Tu nori pasakyti, kad ožka? Iš
vesk ją ant kiemo ir pririškie ten, kur ji 
pirmiau buvo.

Iš džiaugsmo Joškės kraujas pradėję* 
virti. “Koks jis geras, koks protingas! 
Ožką išvesti laukan! Juk tai bus rojus, 
o ne gyvenimas! O kaip nudžiugs mano 
Sorė!...”

Išvedė ožką ant kiemo. Stovi Joškė 
su Sore ir džiaugiasi iš savo laimės. Jie 
dėkavoja Dievui už jo mielaširdystę, kad 
neužmiršo ir suteikė jiems geresnį gyve
nimą.

Joskė su Sore rado mielaširdystę pas 
Dievą ir savo augščiausį mokytoją, per 
kurio pagelbą įgijo gerą sau gyvenimą. 
Darbininkas gi suranda tą pačią mielašir
dystę su pagelba kunigu ir tokius-pat pa
tarimus, kaip Joškė, nuo mūšy geradėju 
kapitalistu ir tautininku. Bet darbinin
kas turi būti truputį protingesnis už Joškę 
ir turi pasvarstyti, iš kur atsirado tie var
gai ir skudurai ir ar negalima buvo nuo ju 
nusikratyti be pagelbos augščiausio mokslo 
vyro? Jeigu jis pripažins, kad Joškė ga
lėjo tą padaryti, tuomet aš pasakysiu, 
kad kiekvienas darbininkas gali nuo savęs 
nusikratyti, reikia nebūti tokiu “protin- 
čium”, kaip Joškė.

V. M. Čibiras.

NAŠLAITE.
(NAKTIS).

Vai, tai ne šaltos, gaižios rasužės— 
pievų perlai!

Vai, tai ne slaptos miško dainužės 
skamba nūnai...

Vai, tai našlaitės ašaros vilgo 
smėlio kapus...

Vai, tai bedalės raudos taip dilgo 
širdį—jausmus.. .

Vai, tai ne šmėkla slenka besielė 
tyloj nakties...

Vai, tai apleista klaidžioja vėlė— 
įieško dalies...

15—VIII- 1912 St. Strazdas.

Pasi- 
Joškė 
skaito

IŠ meiles dainų
HENR1CHO HEINES.

u.
Mano skausmu ramus lopšeli, 
Takeliai brangus ir šventi, 
Lik sveikas, mylimas miesteli! 
Man liekas vien dalis karti.

Sudiev, slenksteli man brangiausias, 
Kuriuo mieloji vaikštinė’ 
Ir kur jos žvilgis maloniausias 
Man švietė, kaip aušros žvaigždė.

Ak, jeigu būt nesusiėję 
Mūsų gyvenimo takai! 
Tiek vargt ir kęst nebūt reikėję, 
Nesi vai zdintu man kapai.

Aš neprašiau mylėt ugningai, 
Širdies liepsnos neužgavau.
Šalę tavęs gyvent laimingai, 
Tave matyt—vien sapnavau.

Bet tavo lūpos sudrebėjo, 
Rūsčiai atstūmei tu mane. 
Ir vis’, ką viltis man žadėjo, 
Išnyko tamsiame grabe.

Nuvargęs kūnas jau nekviečia 
Užžiebti kibirkštį drąsos, 
Žvaigždelė mano jau nešviečia 
Ir nebešvies jau niekados.

8—IX—12. Don Alberto.
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“Mūsų Takai” 
ir gi nesnau-

• Bendradarbiauti ‘ ‘ Mūšy

Laike balsavimo tą dieną visi politikieriai, kaip Wilsonas, taip Taftas, taip Rooseveltas, atkišę rankas, maldau
ja darbininku balsy. Bet per ištisus metus visi jie siunčia darbininkus pas velnio močiutę. Pažiūrėkite ant paveik
slėlio, kaip jie spardo darbininką savo čebatais.
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Jeigu šiandien kokiame 
mieste rengiamos prakalbos, 
rengiamas teatras, keliama 
koksai-nors protestas,—visa 
tai, galima sakyti, atlieka 
vyrai. Tiktai teatruose ret
karčiais pasirodo moterįs.

Kodėlgi mūsų seserįs snau
džia, kodėl jos tyli? Negali
ma sakyti, kad jau jos visiš
kai snaustu. Vienur-kitur 
yra įsteigta motery draugi
ja. Per ištisus metus ji su
rengia vieną balių ir ant to 
pasibaigia jos visuomeniškas 
veikimas. Vienur kitur at
siranda dabar pašelpiniy 
draugijų, kur priklauso tiek 
vyrai, tiek moterįs. Bet vi
sus draugijų reikalus veda 
tie patįs vyrai. Jie viską su
mano, jie viską apgalvoja ir 
įvykdina.

Aš visai nieko neturiu prie
šais vyrus. Tesidarbuoja, 
nes kiekvienas darbavimasis 
itneša naudą. Bet aš, kai
po moteris, meilyčiau, kad ir 
moterįs pasirodytu ant pa
grindu, kaipo veikėjos.

Jeigu motery draugija 
įkurta dėl susišelpimo, tai 
labai gražu. Bet ji neturė
tu apleisti ir platesniu reika
lu. Bent kelissyk į metus 
pašelpinės motery draugijos 
turėtu surengti prakalbas, 
paskaitas. Motery draugi
jos turėtu kurti savo knygy
nus ir ypatingai daryti įvai
rias diskusijas (ginčus). Tiek 
laike prakalbu, paskaitų ir 
ginču reikėtų kuodaugiausia 
budinti savo užsnudusias se
seris, raginti jas prie darbo 
dėl savo ir visuomenės nau
dos. Reikėtų svarstyti mo
tery vargai, reikėtų nurody
ti, kaip tie vargai sumažinti. 
Gyvas žodis visados greičiau 
užgauna širdį, negu agitaci
ja per laikraščius. Tuomet 
merginos ir moterįs pajustu, 
kad jos irgi turi tiesą gyven
ti, darbuotis ir būti lygios su 
vyrais. Didelė daugybė mer
ginu veržiasi prie šviesos, no
ri išgirsti ko-nors naudingo. 
Taigi pamokinkime jas, nu
rodykime joms kelią, o jos 
bus mums dėkingos.

Motery draugijos, tai cent
ras (vidurys), kur susirenka 
mūšy veiklesnės seserįs. Jos 
jau daugiau išmano ir šiek - 
tiek moka vesti viešus reika
lus. Todėlei motery drau
gijos ir turėtu atkreipti savo 
akį į darbavimąsi ant visuo
menės dirvos. ‘Ypač dabar, 
kada artinasi ilgi rudens ir 
žiemos vakarai, reikėtų su- 
brusti dirbti. Tosios drau
gijos, kurios pirmos pradės 
tą darbą, užsipelnys didžiau
sią garbę.

Bet tu draugijų dar netaip 
daug yrą. Reikia kurti nau
jos draugijos ten, kur jy nė
ra. Tame darbe moterims 
galėtu padėti ir susipratę vy
rai, kurie užjaučia moterims.

Taigi, sesės, prie darbo!
Ona Adomaitienė.

Kartą, išbėgęs iš beprotna
mio beprotis, eidamas pro 
laily nedidelį sodnelį, užsi
manė pažiūrėt, kas jame yra. 
Priėjęs prie tvoros, pamatė 
/iduj vyrą, kuris, pasilenkęs, 
iailino taką. Sodnelis buvo 
mažas, bet švarus ir pilnas 
žydinčiu kvietky.

Vyras atsitiesė ir šluosty
damas nuo veido prakaitą 
pažvelgė aplinkui.

—Gerą vakarą, — pratarė 
beprotis;—-kokią gražią vietą 
tamsta turi.

—Taip. Čia gana gražu.
—Ar seniai tamista čia gy

veni?
Apie dešimtį mėty.

--Manau, daug laiko rei

kia, kad viską taip gražiai 
užlaikyt.

—Taip. Aš praleidžiu ant 
to visą savo atliekamą laiką.

—Vienok, grožė atlygina 
už darbą; ar ne taip?

—Žinoma taip. Kuomet aš 
čia atėjau, visas tas plotas 
buvo vieni akmenai ir šiuk
šlės. Niekas juomi nesirū
pino.

—Aš manau, tamista nu
pirkai tą žemę gana pigiai?

—O, tai nėra mano žemė.
—Ne tamistos? Tai tamis

ta tiktai čia dirbi?
—Iš dalies ji yra mano, 

kolei aš moku randą.
—O, tai tas sodnelis ir na

mas neyra tamstos savastis?
—Ne. Jie priguli bankie- 

riui Kiauramaišiui. Ana va 
jo namas tame dideliame 
sodne.

— O, taip. Aš patėmijau tą 
sodną. Jam tai daug laiko 
ima išdailinti savo sodne ta
kus ir viską jame atsakančiai 
prižiūrėt.

—Jis dailins takus? Aš 
manau, kad ne. Jisai samdo 
tris ar keturis sodauninkus, 
kurie tą viską atlieka.

—Jeigu taip, tai kadangi 
ši žemė yra jo,—jis užmoka 
tamstai už tamstos darbą?

—Nemanyk, kad taip. Aš 
moku jam už daleidimą man 
čia gyvent.

—Tuomet, žinoma, jis ati
duoda tamistai už daug pi
gesnę randą, neg tiems, ku
rie laikė apleistą žemę?

—Cha, cha! Juokingas ta
mista, ištikro. Gi, jis man 
dar pabrangino, kaipo page
rintą vietą.

—Ar-gi ištikryjy tas na
mas ir sodnas niekados nebus 
tamistos?

—Nesitikiu. Viskas, ką aš 
dabar galiu daryt, tai mokė
ti randą.

Beprotis atidarė vartus, 
priėjo slėpdamosi prie vyro 
ir šnibždomis tarė:

—Papasakok, kaip tamis
ta ištrūkai iš beprotnamio?

(Iš “Appeal to Reason’’)
Vertė J. Stropus.

Chicagos chronika.
Chicagiečiai nesnaudžia! 

Visi ženklai rodo, kad mūšy 
viešasis gyvenimas lieka la
biau džiuginančiu. Susirin
kimai, projektai nepabaigti- 
ni!

Štai mūšy “Aušra” net išsi
juosus darbuojasi! Liko į- 
steigta f iii ja ant “Town of 
Lake.” Fili jos uždavinys tas 
pats, kaip ir įsteigėjos: skai
tykla, knygynas, krautuvė, 
mokykla ir 1.1.

Dabar filijos naudai ren
giama du pasilinksminimo 
vakaru. Valio, vyručiai, va
lio!

* **
Nagi L. S. S. Dramatiškas 

Ratelis? Jis jau nuo vidur
vasario pradėjo rengtis prie 
sekančio sezono. Matyt ra- 
teliečiai būtinai nori sukelti 
“revoliuciją”! Dabar moki
nasi Pleirio “Vagįs” Ir Gor
kio “Ant dugno.” Rengiasi 
prie “Marija Magdelietė”, 
“Vilius Tell” ir keliu kitu 
mažesniu. Reikia mūšy sce
nos mylėtojams palinkėti — 
pasisekimy!

*
Gi žurnalo 

sumanytojai
džia! Jy darbas, reikia pri
pažinti, vienas iš sunkesnių
jų. Vienok sumanytojai ne
nusimena. Jau įvyko keli 
susirinkimai iš eilės. Išrink
ta laikinė komisija, kuri tu
rės atsišaukti viešai per 
spaudą. Sumanytojai tikisi 
pravesti savo pienus gyveni
mam Bostoniečiai ir krako- 
viečiai labai prielankiai atsi-

THE GLAD HAND!

neša link to sumanimo. Rei
kia tikėtis, atsišaukus vie
šai, jy skaitlius padidės ir ki
tose liet, kolonijose.

* *
*

Moksleiviai irgi juda-kru- 
ta. Štai, po klerikalu moks
leiviu suvažiavimo, pirmei
viai sumanė įsteigti atskirą 
moksleiviu draugiją-są jun
gą. Inicijatorius tos sąjun
gos p. K. Gugis. Toji są
junga būsianti priešstatas 
klerikaly moksleiviu sąjun
gai. Jau įvyko du susirinki
mu “Aušros” svetainėj, pir
mas 3, antras 7 rugsėjo.

Manoma sušaukti ir suva
žiavimą. Suvažiavimas bū
siąs, rodosi, tame pačiame lai
ke ir vietoje, kaip ir liet, lai
kraštininku suvažiavimas. 
Dagy vensime— pamatysime.

Stasys.
Gerbiamieji koresponden

tai atleis mums, kad atide
dame jy žinias ant toliaus. 
Dar kartą primename, kad 
žinias daugiau trumpintu
me!. Red.

į Apšvietos Mylėtojus.

Gyvenimas — tai kova, pa
sakė tūlas mokslo vyras. 
Taip, toji kova, pradedant 
nuo netobuliausios organiš
ko svieto būties, baigiant 
gamtos viešpačiu žmogumi, 
tęsiasi nuo amžiaus amžiais. 
Toje kovoje tas, kuris apsu
kresnis, kuris moka geriau 
prisitaikyti kovos už būvį 
reikalavimams — iškįla. Gi 
silpnieji, neapsukrieji be pa
gailos eina pražūtim Tai ne
išvengiama gamtos teisė.

Beje, šiandieną žmogus, 
rodos, jau nepriklauso tie- 
siok nuo gamtos, antraip — 
jis net pajungia ją dėl savo 
gero. O vienok męs pasa-

LAISVE

FOOT »
me. Kurie, jei negalėtu at
važiuoti, tai lai išreiškia raš
tu savo nuomonę kaslink su- 
sivienyiimo ir t. t.

Visokiu informacijų dėlei 
kreipkitės šiuo antrašu: An
tanas A.šliakis, 3321 So. Au
burn avė., Chicago, Ill.

Suvažiavimo vieta bei ki
tos smulkmenos bus vėliau 
pranešta.

Užkvietimo komisija:
A. A. Šlakis, Pr. sivickas, 

S. Naikelis, P. Sinkus, K. 
Gugis.

Permatydami ta, męs, chi- 
cagiečiai, kreipiamės į jus — 
Apšvietos mylėtojai: prie 
bendro darbo bendromis spė
komis! — štai mūšy devizą.

Manome, skaitytojai jau 
iš laikraščiu maž- daug žino, 
kad Chicagoje yra manoma 
įsteigti gerą mėnesinį lietu
viu kalboje žurnalą. Žurna
lo formatas 6x9 talpinantis 
savyje 80 puslapiu. Kaip 
matote, tokio žurnalo įstei
gimas yra ne žaislas. Čia 
reikia spėky ir apsukrumo. 
Taigi męs, chicagiečiai, su
manėme štai ką: įsteigti 
bendrovę ant kooperatyviš
ku pamatu, kurios tikslas — 
išleidinėti mėnesinį liet, žur
nalą 1 ‘MŪSŲ TAKAI.” 
Tam pamatą męs jau padė
jome. Vienok mūšy vieny 
spėkos prie tokio darbo kol- 
kas persilpnos. Draugai, ap
švietos mylėtojai, siekite 
mums ranką! Męs tikimės, 
kad jums apšvietos darbas 
taipgi brangus, kaip ir 
mums.

Iškalno pranešame mūsų 
rėmėjams ir priešams (ko 
męs tikimės) — mūšy žurna
las nebus 4 ‘beparty viškai- 
moksliškas.” Męs žinome, 
kad apie vidurinį “aukso ke
lį” negali būti kalbos, kuo
met draugija esti pasidali
nusi į klesas. Trumpai ir 
aiškiai— “MŪSŲ TAKAI” 
bus moksliškai - marksistiš
kas. Jame bus gvildenama 
klausimai rymanti ant mark
sizmo bei darvinizmo papė
dės. Prisidengimą “bepar- 
tyviškumo” skraiste męs lai
kome meškeriavimu ir rizi
kavimu ant visuomenės neži- 

kyšime, daug kas jam dar 
nežinoma, daug darbo dar 
laukia jo ranky... Žinija, 
mokslas tolydžio žengia į 
priekį. Jis nė kada nepasi- 
kakina tuo ar kitu patyrimu 
— atradimo toje ar kitoje ži
nijos šakoje. Tankiai šian
dieninis patyrimas - atradi
mas yra priežasčia naujo to
bulesnio patyrimo. Tokiu 
pavyzdžiu būty galima pri
vesti visą eilę. Vienok męs 
pasikakinsime su keliais; 
męs imsimės tik už ty, kurie, 
mūšy nuomone, stovi mums 
arčiau širdies.

Turbūt nevienas mūšy dar 
atmename laikus, kuomet 
mūšy visuomeniškas gyveni
mas rodėsi esąs gyvu lavo
nu; kuomet jame tarsi nieko 
kito ir nebuvo apart “Tėve 
mūšy”... Ak, ir to męs ne
turėjom ir tą mums reikėjo 
įgyti slapta... Net dėl nekal
čiausio turinio “šaltinėliu” 
mums grąsindavo ištrėmi
mais ir retežiais!...

Skaitytojas, turbūt, su
pranta, kad čia kalba ei
na apie viešą žodį, apie spau
dą. Tad nevarginsime jo. 
Pasakysime tiek: męs turi
me teisę ir norime gyventi! 
Męs jau pergyvenome tuos 
tamsiuosius ūkany laikus, 
kuomet mums norėjo atimti 
paskutinę vilties žiežirbą mū
šy gyvenime! “Aušros”, “U- 
kininkai” ir ,,Varpai” buvo 
pirmieji pranašai, kurie pra
našavo mums naują, švieses
nį gyvenimą. Šiandieną jy 
pranašavimas įsikūnijo. Bet 
ar to mums jau pakanka? 
Ar męs galime ištarti savo 
žodį “gana”?! Ne, ir dar sy
kį ne! Turėdami tiesą ir no- nios. 
rėdami gyventi, męs būtinai 
tirime tokią jau teisę ir norą Takuose” manoma pakviesti 
tobulintis! geresniuosius Europos bei A-

merikos rašytojus. Todėl 
žurnalo įtalpa, galima tikėti, 
bus žingeidi.

Taigi, prie darbo draugai! 
Męs tikimės, kad jūs stosite 
drauge su mumis. Norintieji 
gauti platesnes žinias ir in
formacijas apie įstojimą ko- 
operacijon, lai kreipiasi šiuo 
adresu:

St. Strazdas, 2030 Canal- 
port avė., Chicago, Ill.

Mums norėtus, kad mūsų 
rėmėjai praneštu mums ne
vilkinant, kiek kuris mano 
imti akcijy. Akcija 10 dol. 
Pinigu tuoj nereikia siusti. 
Dėlto, juo greičiau, tuo ge
riau, — siekite mums ranką!

Laikinė žurnalo “Mūšy 
Takai” Komisija:

St. Strazdas.
J. Naudžius.
T. L. Dundulis.
P. Kurklietis.

P. S. Atsitikime, jeigu ne- 
susirasty pakaktinai akcijy— 
pirkusieji akcijas savo pini
gus atsiima atgal.

Komisija.

Susivažiavimas Amerikos 
Lietuviu Moksleiviu 

Chicagoje.
Seniai jau yra kalbama 

per laikraščius, jog reikalin
ga lietuviu moksleiviams su
sirišti vienan rišin, bet ligi- 
sioliai tai buvo balsas tyruo
se.

Męs Chicagos ir aplinkiniu 
mokykly moksleiviai nutarė
me turėti visu Amerikos Lie
tuviu Moksleiviu suvažiavi- 
mąs, kuriame galėsime tvir
tai susiorganizuoti. Laiko 
suvažiavimą skiriame 27, 28, 
29 rugsėjo, 1912 m.

Šiuomi kviečiame visus lie
tuvius moksleivius Ameriko
je, neatsižvelgiant į pažiūras 
nei lytį, dalyvauti suvažiavi

Kudločiaus prakalba a- 
vinų draugijoj.

(FeljetonWa)

Jūs, broliai-avinai, pada
rėt man garbę ir užkvietėt 
kalbėti avinu draugijoj. Na, 
jau kad kalbėti, tai kalbėti, 
rėžšiu, ką tik liežuvis žino.

Esu geras katalikas, krik
štytas, dirmavotas ir šiy die
nu galijotas. Nors Merike 20 
mėty gyvenu, bet ūsai, kaip 
kadugiai, plaukai,kaip šeriai. 
Nors išrodau, kaip lapsardo- 
kas, bet mano galva, broliai- 
avinai, česnaku nesmirdi. 
Mano galvoje visa evanali- 
ja tris sykius apsisuko ir pa
liko savo dūko. Tuo šventu 
dūku aš patepsiu dabar jūsų 
galvas.

Myliu tauta, škaplierius, 
kunigą ir jo gaspadinę. My
liu lietuvišką trejanką, bet 
kada jos nėra, tai gerai ir 
amerikoniška wiskey. Ant 
visko dievo valia. Pačiam 
popiežiui siunčiu tiligramas, 
kada būna aviny seimas. Te
gu žino senis, kad aš, Kudlo- 
cius, dar gyvas! Esu pilniau
sias blaivininkas. Kad aš 
sykį žodf daviau, tai vartai 
peklos jo nepergalės. Kad aš 
sykį pasakiau: daugiau mano 
akįs nematys rudžio ir balta
kės, tai ir laikausi. Ir nuo tos 
dienos, tegul mane devyni 
karaliai nutrenkia, kad me
luoju,—jeigu ragauju, tai tik 
užsimerkęs. Užsimerkęs nu
dūlinu į saliūną ir užsimer
kęs parsirepečkioju... Aha, 
tai bent vyras.

Oi, broliai-avinai, nesūdy
kite ir nebūsite sūdyti. O už
vis labiausia tikėkite ir ne
būkite neviernais Tamošiais. 
Evanalija sako, kad patriar
chas Jokūbas lipo per sapną 
ant kopėčių i dangy. Ali 
right, kad lipo, tai Tipo, tai 
galimas daiktas. Ir aš kaip- 
kada lipu ir užlipu, tik ne 
ant kopėčių ir ne i dangy. O 
kad būsiu vyrs, tai nulipsiu 
ir į rojaus krūmus.

Kad bedieviai jums akis 
badys, jūs nenusiminkite, o 
drąsiai jiems rėžkite. A vi
ny veislė pati Viešpatį matė. 
Pats Jėzus ant asilo įjojo į 
Jeruzalę, o juk avinai daug 
kytresni, kaip asilai. Ar su
prantate?!

Apsiryjimas, nečystata, lo- 
kamstva—dideli griekai. Bet 
pasakykite, kas negriešyjo. 
Šv. Petras, kada gaidys tris 
sykius užgiedojo, taip drebė- 
J'o, kad jo kinkos sulinko. 
3et jeigu tu būsi parkuotas 

žydas, šmuila ar nedaverka 
cicalukas, tai tegul tave že
mė praryja, o šv. Magdelena 
apspjauja. Kada parkuočius 
nueis po smerties pas šv. Pe
trą ir prašys įsileisti į dan
gų, tai šv. Petras kad paims 
raktus, kad rėžš į kaktą,— 
tai parkuočius nugarmės pas 
Belzebubą į Sodomą ir Go- 
morą.

Bobas savo pavožokit, bet 
ne taip, kaip kunigai gaspa- 
dines. Jeigu kunigas gaspa- 
dinei kudlas išvelty, tai ta 
paleistu savo liežuvį ant viso 
stryto. O mūšy biznis pras
tas ir nėra sekrety. Ir ma
ne, brolučiai, į džėlą pasodi
no, kad bobai kudlas išvė- 
liau. Tada pasišaukiau vy
riausią Bostono Aviną ir ant 
jo pilvo išplaukiau iš tos 
Egypto žemės.

O dabar, broliai-avinai, 
užbaigsiu savo prakalbą. At- 
siduskime už dūšias čyščiuje 
kenčiančias, o cicilikus tegul 
spirgina smaloj. Jūs gi, a- 
vinai, už iškiausimą mano 
prakalbos gausite po 300 die
nu atlaidų
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VIETINES ŽINIOS
“Laisvės” N72 “Vietinėse 

Žiniose” tilpo neteisinga ži
nia iš Cambridgeport. Te- 
nais buvo pasakyta, kad “tū
lą kazirninky kompaniją su
areštavo ir nubaudė”.

J “Laisvės” redakciją bu
vo atėjęs p. C. Salemonavi- 
cia ir griežtai pasakė, jog ta 
žinutė apie jo nubaudimą yra 
visiškai neteisinga. Todėl 
“Laisvė” mielai atitaiso sa- 
V(T korespondento apsirikimą 
ir gailisi, kad išėjo toks ne
malonumas.

Šiuomi pranešame Visiems 
korespondentams, kad kur tik 
bus ypata užgaunama, reika
lausime padėti savo tikrą pa
vardę.

Paantriname, kad 15 dieną 
rugsėjo atsibus didelė de
monstracija ir susirinkimas 
ant Common sodno. Daly
vaus daugybė organizacijy.

Lietuviai pradės maršavi- 
mą 1 val> po piety. Jie turi 
susirinkti ties 376 Broadway, 
So. Bostone. Dalyvaus 60 
L.S.S. kuopa, D. L.K. Vytau
to draugija ir Cambridge’iaus 
Lietuviu Sūny draugija, ku
ri nutarė dalyvauti demons
tracijoj su savo benu.

Laukiama prisidedant ir 
Lietuviy Ūkėsy Kliubo. Kal
bėti ligišiol pasižadėjo F. Ba- 
gočius ir L. Prūseika.

Nuteistojo ant elektriškos 
kėdės B. G. Spencerio moty na 
padavė prašymą prezidentui 
Taftui, kad jisai ant jo susi- 
mylėty ir pamainyty mirties 
bausmę amžinu kalėjimu.

Dalykas dar turės pereiti 
per gubernatoriaus tarybą ir 
tuomet tiktai bus žinoma, ar 
Spenceris žus, ar nežus 15 
d. šio mėnesio.

Į Bostoną subatoj ketina 
atvykti William Haywood, 
vyriausis organizatorius I. 
W. W. Jisai nori prisidėti 
[Trie vedimo hoteliy darbinin- 
<ų streiko.

11 rugsėjo Bostono mokyk- 
losna sugrįžo 118.000 vaiky. 
Angliški laikraščiai plačiai 
aprašo tą dieną ir josios svar
bą mūšy gyvenime. Tegul 
ir lietuviai pilnai supranta 
visą svarbumą mokykly rei
kalingumo.

11 rugsėjo atsibuvo Sibiran 
ištremty šelpimo draugijos 
susirinkimas. Skaityta laiš
kai prisiysti iš Sibiro. Drau
gija jau išsiuntė apie $30, 
kurie skiriami broliams,varg
stantiems Sibiro giriose. Dr 
ialiy, Icūrio 
ant lapkričio mėnesio.

jS 4 Severos vaistai pagelbsti daugybei žmonių kas metai. 2į|
I----------------------- _---------------------------- s--------------I
g NESIKRIMSK! JokiS Galvos Severos |

Susikrimtimas yra tavo nervu 
silpnumo davadu. Protas nuo 
jo rudyja, jis kasa duobę tavo 
organizmui, trumpina gyvas
tį. Pamesk rūpinėsi, būk link
smas, sustiprink nervus su 
pagelba seno, ištikimo nervu 
stiprintojo, vadinamo.

Severos
Nervotonu

(SEVERĄ’S NERVOTON)

Jo stiprinančią veikmę patir
si visame organizme.

Kaina $1.00

Skausmas
nežiūrint į tai, nuo ko jis pa
eina, negali ilgai atsilaikyti 
raminančiam nervus ir praša
linančiam skausmą veikimui

Severos Plyckeliu nuo 
Galvos ir Neuralgijos 
Skausmo
(Severa’s Wafers for Headache 

and Neuralgia)

Imk juos kaip tilepajausi gal
vos skaudėjimą.

lž plyckeliy 25c.

Gyvasties Balsamas
(Severa’s Balsam of Life)

dėlei savo jungtiniy ypatybiy 
virškinti, atstatyti ir gamti
niu budu suliuosuoti.

Prašalina Kepenų Vangumą, 
Stabdo Vidurių Sugedimus, 
Suteikia Palengvinimą už

kietėjimuose,
Padeda Virškinti Valgius

ir tuo patim prašalina viso
kius sugedimus skilvio, kepe
nų ir žarnų >r podraug apsau
goja nuo ju. Kaina 75c.

g

Pardavinėjama visose aptiekose. Jai negali gauti jų savo apielinkej, rašyk pas

W. F. ŠiEVEi?A;W
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.

KONCERTAS IR
SMAGUS ŠOKIAI

Parengė

D. L. K. Geriem i no Benas
Atsibus Subatoje

14 Rugsėjo |Sep. | ’12
Prasidės 7:30 vai. vakare

Bethesda Hali svetainėj
409 Broadway, So. Boston, Mass. 

Širdingiausiai visus užkviečia atsilan
kyti ant šio pasilinksminimo. /

D. L. K. GEDEM1NO BENAS.

Reikalingas Barbens.
Reikalauju gero barberio, kuris mo- 

kėty atsakančiai atlikti visokį barber- 
nės darbą.
adreso. Taipgi 
nori mokytis.

J.
148 B st.,

JĖZAUS DRAUGIJA
ARBA JĖZUITAI

Kas jie per vieni Ir kaip jie baž
nyčią gelbėjo?

Knygelėj suprantama kal
ba išaiškinta jėzuitu brolijos 
įstatymai. Tie įstatymai pa
rodo, kad jėzuitai buvo 
didžiausi veidmainiai ir nei 
kiek nepaisydavo tikru Die
vo prisakymu. Tuo tarpu, 
ant jėzuitu ilgai rėmėsi ka
taliku bažnyčios galybė. Kri
tikuodami jėzuitus, męs tuo- 
mi pačiu judiname pačios 
bažnyčios pamatus.

Kiekvienas privalo nusi
pirkti šią knygelę netik sau, 
bet ir savo giminėms Lietu
voje. Cenzūra tą knygelę 
praleis. Lietuvoje gi ypa
tingai reikia kritikuoti kuni
gija

Kaina tik 10 c. Kreipki
tės į “Laisvės” Redakciją, 
242 W. Broadway, South 
Boston, Mass.

Pirkite
Didžiausis ir seniausis bekernės 

biznis parsiduoda visai pigiai už
tai, kad savininkas serga ir nori 
išvažiuoti gydytis, o neturi kam 
palikti savo biznio. Įplaukų yra 
nuo 800 iki 900 dolerių per savaitę 
(cash), 2 dideli Storai su visais 
įtaisais ir bekernė su visomis ma
šinomis dėl kepimo, taipgi 2 ark
liai ir vežimai su visais pakttlki- 
mais. Geriausia proga Lietu
viams įgyti vieną iš didžiausių biz
nių So. Bostone už $7000, todėl, 
kurie norėtumėt platesnių žinių 
apie tai, kreipkitės greičiaus pas:

Lithuanian Agency
233 Broadway, So.Boston,Mass.

Telefonas So. Boston 1236-W

A. 1VAŠKEVIČ, Mnmigęr

Perskaityk ‘Jėzaus Draugiją’
Gaunama “Laisves” Red.

Atsišaukit greitai ant šio 
gali atsišaukti, kurie

Jasonis,
So. Boston, Mass.

Parsiduoria Vargonai.
Kas nori nusipirkti pigiai visai gerus 

vargonus, lai kreipiasi šiuo adresu:
Ch. Roman, (1)2,)

250 4th st., So. Boston, Mass.

TEATRAS IR ŠOKIAI.
Brightono Teatrališka kuopa “Per

kūnas” rengia tetarą su šokiais ir lekuo
jančia krasa, Panedėlyj 23 Rugsėjo 
(Sept.), 1912 m. Prasidės 7:30 vai. va
kare, svetainėj Temple Hali (finy soc. 
svetainėj), 521 Cambridge st., Allston 
(Brighton)^ Mass. Bus perstatyta 
“Prostitute”, “Knarkia paliepus”, 
“Negryna sąžinė” ir “Girtuoklis grįž
ta iš baliaus”. Kviečiame visus aplin- 
kiniy misteliy lietuvius atsilankyti, nes 
bus daug ko pasižiūrėti ir pasijuokti.

Važiuojant iš Bostono reikia imtie , I ¥ ***** V IJVOWIIV IVinift HHVl

taip-pat nutarė surengti Brighton Allston karą ir išlipti ant 
iv, kurio laikas paskirtas iŠ"'1'

Pereito) seredoj atsibuvo extra su
sirinkimas draugystės D. L. K. Vytau
to, sušauktas dėlei palaidojimo mirusio 
nario J. Supio iš Cambridge. Ant šio 
susirinkimo tai p pat vienbalsiai nutarta 
15 rugsėjo dalyvauti demonstracijoj 
prieš kankinimą darbininky vadovę Et
toro ir Giovannitti. Draugystėj Vy
tauto nesimato tokiy, kurie priešin- 
tysi darbininky reikalams.

Ateinančio) pėtnyčioj, 13 rugsėjo, at
sibus extra susirinkimas So. Bostono 
Lietuviy Ukėsy Kliubo, kur bus svar
stoma apie prisidėjimą prie demonstra
cijos protesto prieš kankinimą darbi
ninku vadovy Ettoro ir Giovannitti. Į 
susirinkimą kviečiami visi nariai.

Neliks Blakių!
Petras Bartkevičia turi to- 

<ciy prošky, kad kaip tik iš- 
barstysit, kur yra blakiy,tuo- 
jaus neliks nė vienos.' Blakės 
1 minutą prapuola.

Parsiduoda po 35 centus. Su prisiunti- 
mu per pačtą 60c. Siyskit stampoms.

P. BARTKEVIČIA ’
877 Cambridge St.,

E. Cambridge, Mass.

TIK ŠIĄ SAVAITĘ.
Jeigu jum reikalinga kas 

nors nusipirkti, tai ateikit pas 
mus, o męs jums sučėjdysim 
ant kožno dolerio po 20c.

Tamošaitis ir Yurgeliunas 
233 Broadway, So.tfĮostone.

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare. 
Šią sąvaitę bus lošiama
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“The Fortune Hunter”
(Laimės Jieškotojas)

Publika bus labai užganėdinta šiuo 
kingu perstatymu.

Ateinančią sąvaitę bus lošiama

“The Third Degree”

juo-

LIETUVIŽK Al-LENKIŠK Al-RUSiŠK AS

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

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

Telephone Richmond 1967-R.

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

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisvės” 

siuntinėjimo adresą, malonėkite neat
būtinai prisiysti 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 negalėsime.

Administracija.

e(š
M Telephone So. Boston. 845 M
| DR. F. MATULAITIS
g 495 Broadway
g SO. BOSTON, MASS.
g Valandos:
5 Nuo 12 -2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
q Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
*c)4c)4c)4c)4c)4c)c)4c)4c)4c)4c)4©4c)*

§ 
2

REIKALINGA 7OI^
Arba šiaip prie įvairiy darby. Jeigu ap
siima dirbti visą sezoną, kompanija ap
moka ir kelionę. Norintieji platesnių 
žinių kreipkitės šiuo adresu:
UNITED Š I A I ES

EMPLOYMENT OFFICE
3 Tremont Row, - - Boston. Mass.

Užlaikom didelę

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

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

S22Z2 Washington Street
BOSTON, MASS.

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

F. S. Šimanskis.

*
TEISINGIAUSIA 4 TVT'ir'IZ A 
IR GERIAUSIA A M I I h K A

LIETUVIŠKA *** * llulVl-A
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarę. Tai vie
natinė lietuvišku aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

SO. BOSTON. MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

g/Akušerkas«----------------- - ----------------- 3
o
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F. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

Pasekmingai atlieka savo dar- (5 
bą prie gimdymo, taipgi suteikia J* 
visokias rodąs ir pagelbą įvairio- * 
se motery ligose. Q

0

OFFISAS RANDASI:

30 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS

e)e)
Q)Q)4c)4Dc)4^4D4D4D4DO4D4e)44'
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A. G. Groblewski
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS

Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

Cl

o
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Perkant žiūrėk, kad butų ta marke, 
o Kausi telsIiiKal.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečiy, Krūtines, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokiy vabaliuky.

25c. 
50c. 

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

Reikalingas Kriaučius.
Reikalaujame gero kriaučiaus, kuris 

moka gerai rankoves beistavot į vyriš
kus žiponus ir rankom dėti kalnierius 
ant visokiy žipony. Gera mokestis ir 
pastovinti vieta. Siysk greitai laišką 
arba telegramą.

Wm. B. Prank,
Sixth and Mulbery st., Watrous Blk. 

Des Moines, Iowa.

“Liaudies Dainos”
Dainy rinkinyje telpa ge- 

riausiy mūšy dainiy eilės, bū
tent V. Kudirkos, P. Vaičai
čio, Jovaro, Strazdo, Seno 
Vinco, Smūtkelio ir kity. 
Dainy rinkinin įeina ir revo
liucijos bei kovos dainos.

“Liaudies Dainos” skiria
mos mūšy 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 žmoniy 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.

gaunamos “Laisvės” spaustuvėj, 
■y

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS
SLAPTYBES arba krūvinį 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 į Aine- 

ką ir iškeliaujantiems........... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c
AR YRA DIEVAS?.......................25c
GREIČIAUSIAS PA MOKINTO

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 Indijony Kara- 

ralaitė. Istoriška pasaka..... Į5c
BALTAS RŪBAS..............................15c
LIAUDIES DAINOS................... 15c

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

Ką-nors' užsisakydami visada ad- 
resuokit taip:

242 Broadway. So. Boston, Mass.

Lietuviška KRIAUCKA
Gerbiamos Lietuvaites, pranešu jums, 

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

ONA CZEPULIONIS
242į Broadway, So. Boston, Mass.
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HARRISON GA’rVES

DISPENSARE
Jau 20 niely mm įr.leigimo.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, UpSTON, MASS.

Patarimai OVKA8!
šiokiomis dlenomia atidaryta mm 9 Iki 8 
vai. vakare, šventadieniais mm l<) ryte 

iki 4 po piet.
Gydome visokius ligas.Vyry, Mo
tery ir Vaiky, ir taisome DANTĮ

Ateidamas atsinešk ŠI apgarsinimą.

A

4-

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu pa 
gal naujausią madą. Senus sutaisau, išplaunu, iš
valau, išprosinu ir padarau kaip naujus. Visą darbą 
gvarantuoju. Taipgi priimu iš tolUnesniy miesteliy, 
kurie prisiunčia audimą dėl siūto arba kitokio ap- 
vilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimą, kaip nu
imt mierą ir madas dėl išsirinkimo. Todėl, lietuviai 
ir lietuvaitės, reikale kreipkitės pas savo tikrą tau
tietį, o būsit užganėdinti.

P. BUZEWICK,
252 South St., , Athol, Mass

Męs savo sandėliuose užlaikom puikiausią

SENĄ KENTUCKES DEGTINĘ
Pamėginkite ypatingai žemiau nurodytas:

MONOGRAM DEGTINE 
B 
LYME BEACH 
EGG ROCK 
ROWES WHARF ,, 
BOSTON LIGHT ,, 
SHOEMAN’S FAVORITE 
KEITH’S PRIDE 
/ Taipgi užlaikome Vyną, Džinę ir Brandę.

BURKE, GALLAGHER & CO
396 ATLANTIC AVE., NEW*wrs BOSTON, MASS

kvorta -50c gorčius $2.00
• > 65c ,, 2.50
9 9 75c ,, 2.50
9 9 1.00 ,, ' 3.50
9 9 1.00 ,, 3.50
9 9 1.00 „ 3.60
9 » 1.00 ,, 8.50
♦ 9 1.25 ,, 4.50

£ DIDŽIAUSIAS

Jį DARBININKŲ
« SĄVAITINIS 
Jį LAIKRAŠTIS “KOVA LEIDŽIAMAS 

LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

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

“KOVOJ” rašoma apie darbininky gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip 
prašalinti įuos.

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

“KOVA” tikriausias darbininky laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams Amerikoj ir kitur.

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

1^15 E. Moyamensing Avė 
tJ V £1 PHILADELPHIA, RUININ’A.
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DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA OLSELIS
Vyno, Visokių Likierjų, Degtines, Rusiškos “Monopolkos 

Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.

Jei nori sveikų gėryinų ant Velykų, kurie tavo sveikatai nekenktų, tai 
ateik pas mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
atsiveši. Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 
o męs prisiųsim orderius per expresą. Rašykite hetuviškši šiuo adresu:

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

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Zmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka - -
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Baisumas 
Antylakson dėl Vaiky 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėliy 

,, ''nuo Kirmėliy dėl suaugusiy
Vanduo nuo Akiy Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - 
Skilvio Lašai -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo -
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 

stabdymui 
Skaudėjimo

Reumatizmo

75e.

$3.50 
50c.Gyd. del nemalnr 

Milteliai apstabd
Galvos EI___

Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojy 
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky 
Vaistas nuo Panauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukę Apsaugotojas 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepeny 
Valytojas Plėmy Drabužiuose - 
Rožės Balsamas - - -
Kinder Balsamas ... 
Bobriaus Lašai - 
Šveinintojas .... 
Kraujo Valytojas ... 
Nervy Ramintojas - - -
Egzema arba Odos Uždegimas

pas Vaikus -
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) ...
Pamada Plaukams - 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas 'Paišytojas Osy 
Inksty Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės ... 
Gydymas nuo uždegimo Danty arba

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25 
Gyduolės ir Mostis nuo Parky

ir Niežų .... 
Gyd. ir Mostis nuo Dedervines 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada inūsy puikias 
Lietuviškas gyduoles savo štoruose ant 
pardavimo, kad mūšy tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi- 
Sirkti ir nereikalauty išduoti pinigus 
ovanai kokiems nors apgavikams tose 

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

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. BLM 4 MAIN STS.. PLYMOUTH. PA.

10c.
10c.

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

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

$2.00 
$1.00

$1.25

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

$l.(>0
25c.

$2.00
$2.00

$50

Išeina kartą į mčnesj ir 
prekiuoja tik 50c metams.

“Lietuvių Žurnalas’’, yra 
tai savo rūšies laikraštis.

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

1607 No. Ashland Ave.. Chicago, III.

Labai žingeidžios knygos!
Kurie mylite skaityt, o dar neturite šiy knygy, pasiskubinkit išsirašyt, nes 

jau nedaugiausiai jy turime.

Pasaulių Ratas
Astronomiška knyga. Aprašo apie 
saulę, planetas ir kometas, ir apie 
astronomus, kurie jas surado. Su 
paveikslais. K«1r»a

Meiles Karštligė
Mintį s ir prilyginimai apie meilę. 
Kiekvienam žingeidi ir pamokinanti 
knygelė. Kctliiu tik 2Oc.

Užsakymus ir pinigus siyskite šiuo adresu:

J. SI KOPUS
Brondwoy, So. Bos

(Pinigus galit siyst krasos ženkleliais)

"No Work -No Pay7’ 
The Workingman’s 
Problem

Jis tik įsenino šaltį ir paskui 
turėjo gulėti per savaites

DR. RICHTERTO 
Pain-Expelleris 
prašalįs pavojingus susirgimus 
jeigu vartosi su laiku pagal nu
rodymų, ant dėžutės; 25c. ir 50c. 
už bonką. Žiūrėk aut Inkaro 
ir vardo ant dėžutes.
F. AD. RICHTER & CO., 218 Pearl St. New York.

Rlchter'Io Congo Pillfis yra geros nuo 
Viduriu aukietėjimo. 25c. ir 60e.

Jieškotojams.
Šiuomi atkreipiame atydą gerbiamyjy 

“Laisvės” skaitytojy, kad pajieškoji- 
mus giminiy ir draugę tai pinam ant me
tų 1 sykį dovanai. Už bizniškus paįieš
kojimus imam |x> 5()c. už 1 vieną sykį ir 
1 uol. už 4 sykius. Neskaitytojams pa- 
jieškojimus dykai netalpinam.

Administracija.

AISVOJI 7M0NIJA
“L. Ž.” tai mėnesinis laikraštis. 
“L. Z. neužsiima politika, bet nu
rodo geresnius — švaresnius ke
lius išsiliuosavimui žmonijos. “L. 
Žmon.” prieinamiausis laikraštis.
KAINA METAMS TIKTAI 50 CEN.
Pinigus siųskite Money Orderiu, 
arba registruotame laiške.

ADRESAS:
„LAISVOJI ŽMONIJA”

1841 So. Halsted st, Chicago, III.
P.S. Jai nori pamatyti, tai prisiąsk 
1c. stempą, o prisiusime "L. Žino.”




