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Mexicos kongresas patvir
tino Maderos rezignaciją. 
Generolas Huerta sako, kad 
dabar Mexikoje bus ramu.
Kongresas ir biliūs, var

žantis ateivystę.
Washington, 19 d. vas.'Ka 

dangi prezidentas Taftas už
dėjo savo veto ant billiauš, 
varžančio ateivystę, tai 
sai billius ėjo ant antro 
svarstymo.

Senatas, kaip žinoma, 
sipriešino prezidento veto, 
kongresas lyg 
su veto, 
pakankamai balsy, kad nu
vertus prezidento veto. Mat, 
kad prezidento veto (uždrau
dimas) neturėtu galės, reikia 
kad kongrese rastųsi bent du 
trečdaliai balsu prieš jį. Bet 
tiek balsu nebuvo. Todėl 
tuo tarpu dar bus nesuvaržy
ta ateivystė.

Huerta mušė telegramą 
Taftui.

Generolas Huerta mušė te
legramą Taftui, kad Madera 
jau nuverstas ir jisai, Huer
ta, užtikrina, kad ramybė 
užtikrinta, o amerikiečiu 
turtas nebus judinamas.

Redaktorius Mylius

Generališkas streikas W. 
Virginijoj.

Charleston, W. .Va.—Dėlei 
neapsakomo valdžios atstovu 
ir milicijos žiaurumo pasiel- i 
gimė su streikuojančiais mai- * 
nieriais, dėlei sodinimo kalė- 
jiman šimtu streikieriu, dė- i 
lei areštavimo darbininku va
dovu—Amerikos Darbo Fe
deracija nutarė kuosmarkiau- i 
šia rengties prie pakėlimo ge- 
nerališko streiko visoj valsti
joj-

Senelė Jones jau paleista iš 
kalėjimo. Streikieriu vis dau
giau areštuojama. <
Senatas vėl priėmė Bur- 
netto-Dillinghamo bilių.
Nežiūrint to, kad preziden

tas Taftas uždėjo savo veto 
(uždraudimą) ant Burnetto- 
Dillinghamo billiaus, kuris 
varžo ateivystę, vienok Sena
tas išnaujo priėmė tą billiu-

Vadinasi, Senatas būtinai 
nori kad Amerikon nebūtu į- 
leidžiami visi nemokanti skai
tyti ir rašyti.
Argi pasodintų į kalėjimą?

Cincinnati, 18 d. vasario. — 
J. Patterson, prezidentas 
“National Cash Register 
Co.” sykiu su kitais 27 virši
ninkais tos kompanijos gaus 
atsisėsti kalėjiman už per
žengimą prieštrustiniu Sher- 
mano tiesu. Prezidentas tu
rės dar užsimokėti bausmės 
$5000. Kalėjime turės pa
tupėti metus. Kiti viršinin
kai patupės mažiau.

Dabar jie paleisti ant pa
ranku. Nekurie nesitiki, ar
gi jau išties trustininkams 
reikės atitupėti.
Geležinkelininkų streikas 

išvengtas.
Matomai, pečkūriu streiko 

ant Rytiniu gelžkeliu nebus. 
Jie, turbūt, susitaikys su 
kompanijom.
Prezidentas Madera areš

tuotas.
18 vasario Mexicos prezi

dento Maderos padėjimas 
buvo apverktinas. Vilties 
išsilaikyti visai nebuvo. Dik
tatorium (vienvaldžiu) Mexi- 
kos apsiskelbė generolas Hu
erta, kuris komandavo Ma
deros kariumene. Jisai pe
rėjo prie sukilėliu ir apleido 
Maderą. Taigi dabar vy
riausiais Mexicos žmonėmis 
yra generolas Huerta ir Diaz.

Madera areštuotas palo- 
ciuje sykiu su savo familija. 
Areštuotas ir jo brolis.

Visoj Mexikoj liepsna.
Liepsna sukilimo apėmė 

visą Mexicą. Sukilo ir mies
tas Pueblo, antrasai pagal 
didumo Mexicos miestas. Bet 
ten sukilėliams nelabai tesi- 
seka. Provincijos sukilėliai 
irgi nemiega, taigi visa Me- 
xica apimta liepsna.
Maderos brolis nušautas.

Mexico City, 19 d. vas.— 
Gustavas Madero, brolis bu
vusio prezidento nušautas 
pagal paliepimą generolo 
Diazo.

Madero,buvęs prezidentas, 
kaipo kalinys, atvežtas į ar
senalą. Jis bus ištremtas.

nepapras- 
svetimže-

kurie sa- 
kapitalis-

Viena (Austrija.) Kada ži- 
nol. „4; socijalisH^ ir Austri
jos parlamento narys Franz 
Schumaeir grįžo namo iš di
delio mitingo naktį 17 d. va
sario- jisai buvo užmuštas 
klerikališko fanatiko Kun- 
schak. Toji užmušėjystė su
kėlė prieš fanatikus visus do
rus žmones.

Schumaeirio laidotuvėse 
dalyvavo suvirš 100,000 žmo
nių. Tai buvo viena iš pra
kilniausiu demonstracijų, ku
ri kuomet nors buvo Vieno
je.
Enver Bey neužmuštas.
Buvo pasklydusios žinios, 

kad jaunaturkiu vadas ir žy
mus karės reikalu žinovas 
Enver Bey yra užmuštas.

Dabar tos žinios atšaukia
ma. Enver Bey yra sveikas. 
Jisai daugiausia prisidėjo, 
kad karė atsinaujino. Jisai 
jokiu būdu nenori nusileisti 
prieš mažąsias Balkanų vals-

Ar sufragistės jau bom
bas mėto?

Londonas 19 d. vas. Wal- 
tonon Hill, puikus palocius 
Anglijos kanclerio Lloyd Ge- 
orge’o, šiandien pavirto griu
vėsiais nuo dinamito. Paties 
ministerio nebuvo namie. Ji
sai tuomi laiku viešėjo Fran-

New York. Pagaliaus re
daktoriaus Ed. Myliuso byla 
pasibaigė. Jį nenorėjo įsileis
ti Amerikon, nes jisai būk 
apšmeižęs Anglijos karalių.

Dabar federališkas teisė
jas, ištyręs visą dalyką, pri
pažino, kad Mylius gali ap-I cijoj. 
sibūti Suvienytose Valstijose.

Monroe doktrina.
Monrot doktrina yra tai 

prezidento Monroe išsitari- 
rimas, kad Amerika pridera 
tik amerikiečiams. Kada ki
lo paskutinis maištas Mexi- 
coj, vėl prisiminė ta doktri
na. Svetimu šalių pasiunti
niai Washingtone būk tai 
verčia Suv. Valstijas slopin
ti sukilimus ir saugoti nuosa
vybę svetimu valstijų pilie
čiu, nes Mexicoj 
tai daug nukenčia 
miai.

Bet yra žmonių, 
ko, kad Amerikos 
tai tyčia palieja dar alyvos į I 
Mexicos ugnį, kad paskui 
pasipelnyti. j

kriaučių streikas.
18 d. vasario Philadelphi- 

joj išėjo ant streiko 12.000 
kriaučių. Uždaryta 150 ša
pu. Unijos ir streiko vadai 
sako, kad jiems pavyks su
stabdyti darbą visose šapose.

Baltarūbiu siuvėjos Brook- 
lyne, skaičiuje 7.000, grįžta 
darban 19 d. vasario. Ap
skritai iš Brooklyno ateina 
labai geros žinios. Kiekvie
ną dieną bosai vis dešim-| 
timis nusileidžia prieš darbi
ninkus.

Daug blogiau su Rocheste- 
riu. Iš ten nedaug linksmu 
žinių gaunama.
Streiklaužiai streikuoja.

New Yorke ant 32 gatvės 
sustreikavo Shellerio dirbtu- 

’ vės streiklaužiai ir į vieną 
minutą išėjo lauk. Kada bo
sas paklausė, kur jie eina, 
tai jam atkirto: pasirašyk 

‘ ant agreemento, tuomet nei
sime.

Antra bomba rasta darbi
ninkais ant griuvėsiu. Kas 
tai būtij padaręs tą barbariš
ką darbą? Ant griuvėsiu po
licija rado kelias skrybėlių 
špilkas. Taip-pat policija 
matė automobiliu, kuris 
smarkiai lėkė. Automobiliuj 
buvo moterįs.

Tas viskas liepia spėti, kad 
pasikėsinimą galėjo surengti 
sufragistės, nors, rodosi, 
Lloyd George nėra tokiu di
deliu moterų priešu.
Anglijos farmeriai važiuo= 

ja Amerikon.
Londonas, 18 d. vas. Pas

kutiniu laiku labai auga em- 
migracija Anglijos farmeriu 
į Ameriką. Didžiuma vyks
ta Kanadon, daugelis gi į 
Suv. Valstijas.

' Darbininku gi klesa mėgs
ta daugiausia keliauti Aus
tralijon ir Afrikon.

Įvairios saužudystės.
I Paryžius, 18 d. vas. Anelė 
Bienfain, jauna mergina, 
taip susisielojo, mirus jos 
jaunikiui, kad nutarė nusi
žudyti. Ji užsimušė, prisi
lietus prie elektros vielos. 
Mirtis buvo greita ir be dide
liu sopuliu. Daktaras, kuris 
tyrinėjo jos kūną, pasakė, 
kad tai patogiausias būdas 
nusižudyti, nes tie, kurie pri- 
sigirdo, užteršia vandenį, 
kurie puola po traukiniu, vėl 

| užduoda daug darbo kitiems.
Perka nuo Brazilijos 

jūros milžinus.
Rusijos valdžia derasi su 

Brazilija ir nori pirkti du di
deliu karės laivu. Mat, vis
kas dega, tai neturi laiko nei 
pabudavoti.

s

Japonijoj.
Padėjimas naujo ministe

riu pirmininko sunkus. Par
lamentas ir juomi nepilnai 
užsitiki.

Demonstracijos visoje ša
lyje nesiliauja. Kioto mies
te minia užpuolė ant laikraš
čiu redakcijų.

Žandarai turi daug darbo.
Turkija ir Italija.

Tuodvi šalįs dar visai ne
seniai taip smarkiai pešėsi, o 
dabar lyg ir viena kitai pra
jaučia. Turkija nori paves
ti Italijai salą Rodos, nes 
mato, kad tą salą visvien už
ims Graikija. Už tai Turki
ja tikisi gauti nuo Italijos 
kelis milijonus paskolos.

Kare.
Iš priežasties labai dideliu 

šalčiu ir sniego, karė laikinai 
apsistojo. Jau kelios dienos, 
kaip nėra mūšio ties Tčatali-h<UOge# 
jos fortais,
Washington© laiškas par

duotas už $1250.
Londonas. G. Washing-1 nėjimas šiemet išėjo labai 

,ono laiškas, rašytas 1789 m. | puikus, nežiūrint į daugybes 
' 1
Suv.l Valsti.iu, parduotas pri-1 miestuose. Peterburge strei-Į Įėjimą. Bet nei gubernato- 
vatiškam .kolekcionieriui už kavo didžiuma fabriku. Dau- 
$1250. gely fabriku atsibuvo mitin-

Važiuja Amerikon. gai.. Peterburge prieš 9 d.
D-ras Friedman iš Berly- sausio areštuota apie 100 

no, išradėjas nauju vaistu zmomP- 
prieš džiovą, jau randasi ke- Ant kapiniu, kur palaido- 
lionėje iš Europos Amerikon. ^os budeliu aukos, rinkosi 
Jisai pranešiąs apie savo pa- daugybė žmonių.
tirimus Amerikos daktaru pačiame miesto
susirinkime. vidury, darbininkai ir moks

leiviai įrengė tūkstantinę de-
Karšta sufragiste. monstraciją. Artinanties po-

Cardiff (Anglija.) Mrs licijai buvo bent 100 kartu 
Pankhurst, sufragisčiu vado- iššauta oran. Policijai pa
ve, dideliame mitinge paša- vyko areštuoti 90 demon- 
kė, jog ji ima atsakomybę už strantu. 
sudinamitavimą Lloyd Geor- 
ge’o namo. Į

Ji apreiškė, kad jeigu jinai 
bus nusiusta kalėjiman, tai 
apskelbs badavimą. Jeigu 
jinai numirs, tuomet šimtai 
moterų sutiks užimti jos vie
tą. (
Konstantinopolis apdegė.

Netoli didžiausios Kons
tantinopolio bažnyčios (me
četės šv. Sofijos) kilo gaisras. 
Sudegė daugiau nei šimtas 
namu. I

Rumunija ginkluojasi. Į
Rumunija smarkiai gink

luojasi. Didžiausiai kanuo- 
liu dirbtuvei Kruppo Vokie
tijoj Rumunijos valdžia lie
pusi kogreičiausiu laiku pri
ruošti labai' daug karės reik
menų.

Santikiai tarpe Bulgarijos 
ir Ruminijos tolydžio eina 
aštryn. Mat, Rumunija už Į 
savo neutralitetą (nesikišimą 
į karę) nori gauti atlygini
mą.

Albanijoj sukilimas.
Iš Albanijos ateina nera

mios žinios. Albanai kįla, 
bet šiuom kartu jau ne prieš 
turkus, bet prieš Balkanų 
valstijas, ypač Serbiją ir 
Juodkalniją.
Nuskendo penki aficieriai.

Hamburg, 15 d. vas. 5 afi
cieriai garlaivio “Christia
nia” nuskendo jūroje, kada 
minėtas garlaivis miglose su
simušė su laivu “Galata.”

Caras “prošenijų” nepri
ims.

Kada atsibus tasai cary ju- 
bilėjus (300 metu viešpatavi
mo Romanovu)—-tai caras 
Mikė nepriims jokiu prašy
mu. Nekurie akli žmonės 
veikiausia jau prirengė ne 
vieną prašymą, dabar caras 
vienu tik plunksnos pabrau
kimu nušluostė jiems nosį.

Ir gerai: tegul nelandžioja 
po kanceliarijas ir ne tykoja 
šunkauliu.

Rykštė.
Dūmon įnešamas įstatymo 

sumanymas apie rykštės įve
dimą, kaipo bausmės. Juo
dašimčiu laikraščiai džiau
giasi, kad dabar bus pliekia
ma rykštėmis visi darbinin
kai, kurie dalyvauja strei-

Nekalta caro auka.
Mums rašo iš Vilniaus, kad 

sausio 13 dieną pasimirė Lu
kiškio kalėjime Boleslovas 
Gotauka. Pasimirė nabašnin- 
kas visai nubadėjęs ir laiku 
negavęs daktaro pagelbos. 
Protestuodami prieš tokį vy
resnybės apsiėjimą, visi be
veik politikos kaliniai sausio 
16 d., atsisakę eit vaikščiot, 
nutarė badaut.

Man rašant koresponden
ciją, parėjo daugiau žinių iš 
Lukiškio kalėjimo. Mirė drau
gas B. Gotauka iš prievartos.
Nabašninkas—Smorgoniaus 

kailiadirbis. Paėmė jį praė
jusiais metais lapkričio 27 d. 
drauge su kitais 28 darbinin
kais. Nes jie, girdi, velniai 
suardę lokautą. Kaip ir visi 
kiti, B. Gotauka buvo žanda
ru žinioj.

Dar liuosas būdamas, jis 
viduriais sirgdavo. Kalėjimas 
gi visai pakirto jo sveikatą. 
Nekartą dėlto ir užsispyręs 

r___ 7 _______ t___ ____  jis prašė, kad jį paleistu arba
eikaluose pirmo kongreso Į kratų visuose didesniuose I kuo kitu pavaduotu jam ka-

Kruvino nedėldienio paini“ 
nėjimas.

Kruvino nedėldienio pami-

Varšavoje streikavo keli 
tūkstančiai darbininku.

rius, nei žandarai į tai jam < 
nieko neatsakė. Gruodžio 24 
jis jau pasijuto visiškai ligo
nis. Tai buvo apie 11 valan- 1 
dą nakties. Pareikalavo dak
taro. Sargas tiktai nusišypso
jo ir pasiūlė jam karcerio. 
Nesulaukė daktaro ir kitas
5 dienas. Visą laiką išbuvo 
nevalgęs. Nuo juodos duonos 
vemti vertė, o kitos negavo. 
Iš bado žarnos persivertė. 
Tiktai gruodžio 30 ,d. tepasi
rodė daktaras. Nors operaci
jos tuojaus reikėjo, bet vos
6 sausio tepadarė. Ligonis 
vienok jau buvo be vilties ir 

Į sausio 13 d. jis pasimirė.
Pasimirė laiku daktaro ne

sulaukęs ir valgyti negavęs. 
Pasimirė į žandaru valią pa
tekęs, gubernatoriaus nu
blokštas. Protestuodami prieš 
tai, 36 politikos kaliniai nu
tarė badauti.

Girdėjome, jog visa me
džiaga B. Gotaukos mirties 
yra nusiusta į Dūmos social
demokratu frakciją, kaipo 
Lietuvos darbininku, ftlesos 
apginėją. Svarstant socijal- 
demokratu paklausimą apie 
žudynes Kutomaravo ir Al- 
gačino kalėjimuose, būsianti 
iškelta į aikštę ir A. Gatau- 
kos mirtis.

Streikas.
Sausio 23 d. sustreikavo 

“Imperialo” mezgamosios 
dirbtuvės darbininkės. Pri
tardamos joms sustraikavo 
ir kito skyriaus darbininkės. 

I Streikininkės smagaus ūpo, 
nors savininkai pasižadėjo li
gi “paskutinio kraujo lašo” 
kovoti su joms.

Paleido iš kalėjimo.
Kalėdų vakare paleido iš 

Lukiškio kalėjimo: R. Račie
nę, Derčauskį, Smigelskį, 
Kuncevičių ir Idelsoną, ku
rie buvo paimti naktį lapkri
čio 27 dieną praėjusiu metu. 
Žandarai kaltino juos pri
klausant Lietuvos Socijalde- 
mokratu Partijai ir Rusijos 
Socijaldemokratu Darbinin
ku Partijai. Beto, įtarti jie

Mokinių padėjimas.
Moterų auklėjimo suvažia

vime Peterburge rusu veikė
ja Kuskova kalbėjo daug a- 
pie sunku mokiniu padėjimą: 
1902 m.—išvyta iš mokyklų 
Rusijoje—26,600 vaiku; 1903 
m.—išvyta 29,000 vaiku; 
1904 m.--35,000 vaiku; 1905 
m. --38,000 v.; 1906 m.—38,- 
000v.; 1907 m.—44,000 v.; 
1908 m.—42,000 v.; 1909 m. 
—42,000 vaiku. i
Instruktoriai Mongolijon.

Vyriausiojo kariumenės 
štabo viršininkas gen. Žilins- 
kis leido nusiusti Mongolijon 
kelioliką rusu aficieriu ins
truktoriais (mongolu kariu
menės mokytojais), kaip tai 
prašę atvažiavusieji dabar 
Peterburgan mongolu dele
gatai . Į

I^eraštrus tonas!
j Sausio 13 d. caras patvirti
no ministerial tarybos nuta
rimą, kuriuo ji atmetė šuo- j 
miu seimo prašymą iš gegu
žės 11 d. 1912 m. apie nema- 
žinimą Suomijos kunigaikšti
jos sienų. Ministeriu tary
bos nuomone, tasai xsuomiu 
seimo prašymas atkartojąs 
pirmiau duodamuosius pra
šymus tuo pačiu dalyku, ski- 
riąsis tik aštresniais išsireiš
kimais, kurie esą neleistini 
tokiam rašte, kaip praš ^as 
carui.

buvo per rinkimus į Dūmą, 
jog agitavę už socijaldemo- 
kratu kandidatus Veržbickį 
ir Referą.

Tą pačią dieną paleido 7 
Smorgoniaus darbininkus, 
kuriuos buvo paėmę dėl Smor
goniaus lokauto.

Užmušė.
Telšiai. Naktį iš sausio 15 

16 dieną' Kapu gatvėje vai
dinas užmušė iš keršto žmo
gų V. M. Kaltininkas areš
tuotas. Kiek pirmiau nu
skendo ežere du vaikai, kurie 
čiužinėdami ledu įkrito į ake-

Geradarys.
Rokiškis. Gr. Przezdziec- 

<is nebenori laikyti kiaulių 
visiems savo darbininkams. 
Mat, moterįs išnešą daug žo- 
ės kiaulėms ir svilinant su
deginą daug šiaudu. Gal gra
fas nori taip padaryti, kad 
visi darbininkai tik duona su 
vandeniu būtu sotus.
Elektros jiega ūkio dar= 

bams dirbti.
Klaipėdoje susitvėrė akci- 

jinė bendrovė, , kuri žada 
Klaipėdos elektros stotyje 
padidinti elektros jiegos pa
gaminimą tiek, kad būtu ga
lima elektra naudotis ir prie 
lauko darbu™įvairioms ma
šinoms sukti, apšvietimui ir 
taip toliaus. Pagal apskai
tymu, elektros jiega žemdir
biams ^turės kaštuoti pigiau, 
negu dabar kaštuoja garo, 
arkliu arba žmonių ranku 
jiega.
Krata “bielorusų kliube”.

Vilniuje gubernatoriaus įsa
kymu sausio 23 d. gaberna- 
toriaus raštinės valdininkai 
pradėjo daryti kratas vadi
namam “bielorusu kliube”. 
Tasai kliubas, įsteigtas kai- 
kuriu rusu veikėju, neturi 
nieko bendro su tikrais gu
dais, kurie spiečiasi apie laik
raštį *‘Naša Niva”. Žada
mas sušaukti sausio 26 dieną 
visuotinas nariu susirinkimas 
atidėtas ligi nepasibaigs re
vizija. “Viltis”.

Piktadariai.
Lygumai, Šiaulių apskričio. 

Viensėdyje pas Kazimierą 
Šiandarį sausio 18 d. vakare 
apie 8 vai. atėję kaž kokie 
žmones, pabeldė į duris, be- 
siklausdami kelio. Žmogus, 
nieko nemanydamas, atida
rė duris. Nepažįstami jam 
tuojaus užrišo akis ir ėmė 
mušti, reikalaudami, kad pa
sakytu, kur yra pinigai. Jo 
pačią taip pat kankino: suri
šę rankas ir kojas, smarkiai 
primušė, įlaužė šonkaulį, bu
vo įsmeigę krūtinėn peilį, bet 
nenudūrė visai, kad galėtu 
pasakyti, kur pinigai. Vis
ką iškrėtę, piktadariai paė
mę 45 rub., geresnius daik
tus ir arklį, sudraską kasos 
knygutę ir, užrėmę duris, iš
ėjo. Pats šiandaris dabar 
labai serga, kasžin ar beiš- 
gis.

Slaptas knygynas.
Spaustuvių ir knygų in

spektorius susekė Vilniuje 
slaptą knygyną. Savininkas 
buto, pas kurį surasta kny
gynas, 70 metu senelis. Tei
smas jį pasmerkė 50 rubliu 
užsimokėti bausmės.
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“The New Review.”

Daugelis paviršutiniškų 
žmonių mėgsta šaukti, kad 
Amerika kokia tai ypatinga 
biznio šalis. Čionais būk tai 
netinka pritaikyti tūli princi
pai, kurie galima pritaikyti 
visame pasauly. Kas taip 
šneka, tas arba nieko neiš
mano, arba tyčia taip elgiasi.

Ypač keliais paskutiniais 
metais net ir aklas turi ma
tyti, kad čia verda baisi so- 
cijališka kova. Darbininkų 
partija nepaprastai kįla ir 
tarptautiški socijalizmo prin
cipai, kaip ir agitacijos me
todai pilnai tinka ir prie A- 
merikos. Tą patvirtina kas
kart rimtesni straipsniai, ku
riuos randame mūsų maga
zinuose ir savaitraščiuose.

Nuo pereitų metų pradėjo 
eiti rimtas moksliškas laik
raštis “The New Review”, 
moksliško socijalizmo teori
jai ir praktikai gvildenti. 
Taip, kaip Vokietijoj “Neue 
Zeit,” taip, kaip Austrijoj 
“Kampf” (Kova), taip mūsų 
“The New,, Review” užima 
vietą mokslo laikraščio.

Paskutiniame minėto laik
raščio N-ry telpa labai įdo
mus straipsnis apie Mass, 
valstijos socijalizmą.

Lietuviai- socijalistai, ku
rie nori susipažinti. su vieti
nėm aplinkybėm ir supranta 
visą to susipažinimo svarbą, 
privalo sekti anglišką laikra
štiją. Lietuviškai laikrašti
jai dėl daugelio priežasčių 
stačiai negalima svarstyti 
daugelio teoretiškų klausimų. 
Juk męs dar neturime jokio 
moksliško magazino.

(“The New Review” adr.: 
150 Naassau st., New York

“The Progressive 
Woman.”

Tai organas susipratusiu 
Amerikos darbininkių. Vasa
rio N ris pilnas geru agita- 
cijinių straipsniu.

Lietuviškoms moterims, 
kurios moka anglišką kalbą, 
reikėtų susipažinti su “The 
Prog. Woman.”

(Ill N. Market st., Chica- 
go, Ill.)

Insurance kompanijos 
prieš valstijinį apdraudi- 

mą. 4
Darbininkai reikalauja val

stybinio apdraudimo nuo ne
laimingu priepuoliu, ligos, 
senatvės, bedarbės. .

Suv. Valstijose to viso 
kaip ir nėra, nors čia turtin
giausia šalis. Bet vos tik 
spėja vienas-kitas pareika
lauti valstybinio apdraudimo 
—tuoj, kaip Pilypas iš kana
pių, išlenda visokios insuran
ce kompanijos. Supranta
mas daiktas: kada valstija 
pradės rūpinties darbinin
kais, tuomet mažiau bus dar
bo privatiškiems biznieriams.

“The Call” pajuokia kelias 
stambias insurance kompani
jas, kurios, kaip drūtos, agi
tuoja prieš valstybinį ap
draudimą... Bet tas pats yra 
visur. Dar neseniai tokį pat 
lermą kėlė Italijos insurance 
kompanijos. Todėl kiekvie
nas privalo rūpinties savimi. 
Darbininkai privalo rūpinties 
savo reikalais, nes j u reika
lai yra reikalais visos žmo
nijos, kadangi darbininku di
džiuma.

Jaunimas skįla.
Mūsų žmonės manydavo, 

kad kiekvienas studentas ar 
šiaip jau moksleivis (žinoma 
ne klerikas), yra iš prigim
ties revoliucijonierius. Čio- 
nais tai gimdavo pas mūsų 
žmones jsitiftėjimas į inteli
gentiją, kuri visuomet teisin

ga, visuomet pasiryžusi i ko
vą su skriaudikais.

Deja! Tie laikai jau seniai 
praslinko. Studentas be su- 
tono gali būti didesnis kleri
kalas, negu koksai klerikas. 
Mūsų jaunuomenė aiškiai 
skilo į kelias dalis.

Vilniaus laikraščiai veda 
dabartės tarpe savęs įdomią 
kovą. “Liet. Žin.” tvirtina, 
kad kuniginiai studentai boi
kotavę pirmeivių studentų 
balių. “Viltis” gi sako, kad 
tai pirmeiviai pirmutiniai su- 
boikotavo kuniginius.

Ne taip jau svarbu, kurie 
pirmieji pradėjo boikotą. 
Svarbu, kad pasiskirsčius jau
nuomenei į aiškias dalis, bus 
daugiau aiškumo, daugiau 
žinojimo ir mažiau tuščių 
kalbų, o daugiau veikimo. 
Kiekvienas privalo daugiaus 
pasitikėti savo spėkomis, o 
nelaukti pagelbos nuo sveti
mų jam žmonių.

Dėlei skundų karštligės.
“Laisvė” pirmutinė atkrei

pė visuomenės atydą į skun
dų karštligę, kuri demorali
zuoja visuomenę.

Kas daryti, kad aplaužius 
kai-kuriems skundikams ra
gus? Ar šaukties į jų sveiką 
protą? Neverta. “Dilgė
lėms” vienas veikėjas rašo:

“Laikraščiai, bent vienos pakraipos, 
turėty susitarti: kaip tik vieną kas grą- 
sins teismu, tai visi kiti pradės rašyti 
apie tai. Daugeliui skundiky tas bus 
nemalonu—kenks jy bizniui,—ir taip at
sisakys nuo skundimy.”

Sumanymas būtų geras, 
bet kasžin kaip bus su tuo 
laikraščių draugiškumu. Jau 
kelissyk buvo užmanyta apie 
bendresni veikimą, bet tasai 
užmanymas buvo be atgar
sio.

“Ramybės apaštalai.”
Mūsų kariški laivai jau pa

siekė uosto Vera Cruz (Mexi- 
coje). “Boston American” ap- 
rokuoja, kiek kiekvienas lai
vas turi tonų, kiek armotų ir 
taip toliauS.

Koks tikslas tų • šarvuotų 
milžinų? ’’Tikslas jų—palai
kyti ramybę!” patetiškai šau
kia “American”.

Šarvuočiai, jų armotos, jų 
kulkosvaidžiai yra platinto
jais prakilnios ramybės. Tai 
prie ko priveda žmones kapi
talistiškas manymas! Šau
dyt žmones, kaip zuikius,— 
tai bus ramybės vykinimas!

Teisybės žodis.
Nekurie mano, kad sufra- 

gistės niekados nepasmerkia 
moterų, nors ir blogiausių. 
Taip nėra. Štai “Žibutė” ra
šo:

“Kas prasčiausia, kad ne vien vyry 
dauguma moterims pavydi geresnio už
darbio gauti, bet ir nemaž yra tokiy mo
tery dykaduoniy, kurios pačios nieko 
nedirba, vyry maitinamos, ir neprijau- 
čia savo seserims, dagi didžiausi vargą 
vargstančioms. Su tokiomis moteri
mis. privalo visos moterįs darbininkes 
stoti kovon.”

I

Centralis knygynas.
“Tėvynė” rašo:

“Lietuviy Centralis knygynas bus į- 
steigtas New Yorke, prie New Yorko 
Public Library. Tasai knygyną# yra 
ant kampo 5-tos Avė. ir 42-ros gatves 
ir turi 40 skyriy įvairiose miesto dalyse.

“Didžiojoje skaitykloje yra 768 vie
tos skaitytojams, kituose gi kambariuo
se yra 1,760 sėdyniy.

“Visas knygynas yra padalintas į 
daugelį sekcijy, arba skyriy.”

Toliaus “Tėvynė” įvardija 
visus to didžiojo knygyno 
skyrius.
straipsnį, “Tėvynė” sako:

“Tad tokioje žinijos ir meno švente- 
ny^ioje lietuviai-išeiviai įsteigs savo 
skyriy. Reikia tikčties, kad lietuviai 
rūpinsis padaryti tą skyriy koturtin- 
giausiu.”

Jaunimas ištvirkęs.
Paskutiniais metais pasižy

mėjo smarkiu bruzdėjimu 
Prūsų Lietuvos jauni
mas. Bruzdėjimas jaunimo 
tautiškai pirmeiviškas. Užtat 
atžagareiviška Klaipėdos Ap
žvalga išvadina jaunimą lat
rais! Kas ne atžagareivis — 
tas jau ir latras, tas girtuok
lis ir netikėlis.

Užbaigdama savo

Aplink Harvardo 
universitetą.

Dienraščiai, kurie mėgsta 
sensacijines naujienas, neper
seniai paskelbė svietui šiek- 
tiek žinių apie Harvardo stu
dentus. Uolus reporteriai vis
ką sužinojo, viską išuostinėjo.

Girdi, Harvardo studentai 
per metus išleidžia ant mok
slo, užsilaikymo, rendu ir tt. 
pusantro milijono doleriu. 
Apsirėdymui jie išleidžia 
$600,000. Ant tabako jiems 
reikia $100,000. Gėrimai, te
atro tikietai, automobiliai iš
ima iš kišeniaus suvirš treč
dalį milijono.

Ant kiek tai teisinga, žino
ma, iki cento neišskaitysi. 
Harvardo universitete pri- 
skaitoma suvirš 2000 studen
tu, su pašaliniais lankytojais 
įvairiu kursu bus daug dau
giau. Harvardo universite
tas seniausias mūsų univer
sitetas.

Kada žmonės kalba apie 
Harvardo universitetą, tai 
jie įsivaizdina jaunus džentel- 
manus, kurie visą amžį tik 
švilpauja.' Tokia pažiūra nė
ra teisinga.

Iš 2000 nuolatiniu Harvar
do studentu tik kokia ketvir
toji dalis priguli prie taip va
dinamu “Gold Coast” dievai
čiu- Tai jie, ta ketvirtoji da
lis, tiek prarūko, prageria, 
pravažinėja. Tai jie gyvena 
taip išlaidingai, nes ir gali 
taip gyventi.

Visa kita studentija turi 
pamatyti ir vargo ir turi ge
rai rūpinties, kad sudūrus

Keli šimtai ypač tu, kurie 
gerai mokosi, gauna pašelpos 
nuo 150 iki 500 doleriu, 
bet tai palyginant maža da
lelė. Didžiumai reikia - rū
pinties rytojus duona, o sy
kiu ir mokinties.

Kur męs nematome stu
dentu! Jie dirba ir koteliuo
se, pritrūkus darbininku, val
džios įstaigose, net tunelį ka
sant nestokavo studentu. 
Biednesni, bet gabesni stu
dentai rengia lyg ir vakari
nius kursus, kur įgyjama 
tankiai daug daugiau patiri- 
mo, negu nuo oficiališku pro
fesorių. čia ir yra šioks toks 
pelno šaltinis.

Vienok, nežiūrint, kad dau
geliui prisieina taip smarkiai 
grumties su vargu, jie nėra 
nuosekliais kovotojais. Jie 
kovoja už savo karjerą. Kad 
tas vargas ir ta kova jiems 
atidalytu akis, priartintu 
prie darbininku klesos — to 
visai nėra. Tiesa, yra būre
lis socijalistų. Ju tarpe ran
dasi kali karšti vyrai ne vien 
iš teorijos, bet jau iš prakti
kos atsidavę socijalizmo idė
jai . Bet tai tik lašas jūroje. 
Stambios įtekmės į šimtus 
savo draugu jie neturi.

Kodėl taip yra? Inteligen
tija, kaip ji negyventu, vis 
turi didesnį palinkimą prie 
kapitalistiškos situacijos. Pa
pročiai, palinkimai, įsitikėji- 
mas į savo jaunas spėkas, 
kad jos padės prasimušti pir
myn,— visa tai laiko savo re
plėse jaunas sielas.

Žymus rašėjas A. Silver- 
man žada papasakoti, kokiu 
būdu rūpinasi savo pragyve
nimu neturtėliai Harvardo 
studentai.

Pažiūrėsime. Vargas daug 
.ko išmokina. Vargas su lai
ku prives studentiją, kaip ir 
didžiumą inteligentijos, prie 
darbininku eilių.

Bostonietis.

Gyvenimas yra kova, o ko- 
,va—gyvenimas. Gyveni dėl 
to, kad kovoti, o kovoji tik 
dėlto, kad gyventi.

Gulbė, vėžys ir 
lydeka.

visas gyve-

JACK LONDON.

Kaip elgiasi baltaveidžiai 
žmonės?

(Apsakymėlis).
Kada tik pažvelgi į mūsų 

gyvenimą, tuoj prisimena ta 
pasaka apie gulbę, vėžį ir 
lydeką.

Kiekvienoj šeimynoj, kaip 
ji nebūtų nupuolusi, vistiek 
randasi gulbė, kuri veržiasi į 
dausas, į šviesą ir jieško šio- 
kioš-tokios teisybės. Tarpe 
narių atžagareiviškos šeimy
nos beveik visuomet randasi 
šviesesnis vyras ir moteris, 
kurie neišsitenka tarpe prie
taringų žfhonių.

Bet kaip tankiai usnys ir 
piktažolės nustelbia naujus 
diegus! Jos neduoda tiems 
diegams išaugti-išbu joti .Jau
nam vaikinui arba merginai, 
pakliuvus fanatiškon šeimy- 
non, labai sunku palikti svei
kais. Juk jokių aukštesnių, 
prakilnesnių interesų tenais 
nėra. Tuščios zaunos, tušti 
barškėjimai, niekad neišsi
baigiantis raugalas užkrečia 
ir sveikus žmones. Sykį pa
kliuvus į tą užburtą ratą, jau 
sunku paskui beišsisukti.

Bačkutę^alaus paliko ašim, 
apie 
nimas. Kapuciniški pamoks
lai tik pamargina tą gyveni
mą. Prie kūno nupuolimo 
prisideda dar dvasios nupuo
limas. Tokiose aplinkybėse 
žūva daug vaikinų, bet dar 
daugiau merginų. Atsakan
čioje draugijoje tie žiedai pui
kiai išbujotų. O tų žiedų tik
rai yra, nes kožname mėšly
ne, gerai pasikrapščius, vi
suomet galima rast sveikų 
grūdų.
Gelbėkime tuos sveikus grū

dus. Padėkime gulbėms pa
kilt į viršų.

Vėžių kiekvienoj šeimynoj 
netrūksta. Jie vis atbuli trau
kiasi. Jiems nerūpi nei švie
sa, nei progresas. Lydekų, 
kurios, pasinėrę vandeny, 
naikina mažas žuveles, irgi 
labai daug yra.

Ponios lydekos ir ponai ly- 
dekinai, tai kaip tie genero
lai ir generolienės, arba kaip 
gaidžiai, kurie mandri tik 
ant savo mėšlyno. Tai ko- 
mandierai tarpe tamsių žmo
nių, kurie turi gerą gerklę ir 
gali visus užrėkti.

Lydekos su vėžiais šeimi
ninkauja drumstame vande
ny. Jie yra šeimynos galvo
mis, nors tos galvos tuščios, 
kaip pas ministerius po pie
tų.

Atžagareiviai vėžiai ir ly
dekos pavergia visus šeimy
nos narius. Jų balso turi visi 
klausyti.

Aš dabar paklausiu, argi, 
gali būti šeimynoje pilnas su
sitvarkymas ir meilė, jeigu 
gulbė veržiasi oran, vėžys 
šliaužia atgal, o lydeka neria 
vandenin? Man rodosi, kad 
negali. Jeigu jau juoda katė 
perbėga tarpe vienų ir kitų 
šeimynos narių, tuomet tai 
šeimynai artinasi nesutikimų, 
gadynė.

Šeimyna— tai visuomeniš
kas branduolys. Geroj šeimy
noj būdamas, žmogus daug 
ko gali išmokti, prastoj gi 
šeimynoj gali pavirsti visai 
netikusiu. Todėl tvarkykime 
mūsų šeimynas.

Jeigu to nepadarė senoji 
karta, lai atlieka naujoji. ?

Nauja šluota gerai šluoja.. 
Nejuokaukime su šeimynišku 
gyvenimu. Jeigu kas prisi
laiko naujų idėjų teorijoj, lai 
stengiasi ir praktikoj nuo jų 
nesišalinti, lai vykdina jas 
praktikoj. Tuomet išnyks at- 
žagareiviškų vėžių ir ryklių- 
lydekų viešpatavimas mūsų 
šeimynoj.

Ona Adomaitienė.

M

(Tąsa).
Negera užmušti svetimos tautos žmo

gų. Dėlei to visuomet kįla daug nesma
gumu. ' Bet Jakimanas nebuvo kaltas, kad 
jam prisiėjo užmušti baltą žmogų. Jaki
manas visuomet buvo lipšnus ir meilus ir 
blogu žodžiu niekuomet nesakydavo. > Bet 
kartą baltasai žmogus, išgėręs daug vis- 
kės, atėjo į Jakimano namą. Baltasai 
žmogus pradėjo pešties. Jakimanas ne
galėjo pabėgti, ir baltasai žmogus norėjo 
jį užmušti. Bet Jakimanas nenorėjo mir
ti ir todėl jisai pats užmušė baltą žmogų, 
save besigindamas. Tuomet visame mū
sų sodžiuje pakilo ^lidele suirutė. Jeigu 
pas i^ftuTbuvo užmūsta/ljaltas žmogus, tai 
mūsų tauta turėjo atsilyginti prieš baltuo
sius žmones. Męs išsigandome, kad turė
sime išmokėti didelius pinigus ir todėl pa
slėpėme visus savo turtus. Męs norėjome 
pasirodyti esant varguoliu tauta, kad nuo 
mūsų nepareikalautu didelės skolos. Po 
kiek laiko atėjo baltieji žmonės. Tai bu
vo kareiviai. Jie paėmė Jakimaną ir išsi
vedė su savim.

Jo motina didžiai susigraudino, ji pa
barstė savo galvą pelenais ir smarkiai rau
dojo. Ji žinojo, kad Jakimanas turėsiąs 
mirti. Visas sodžius žinojo, kad Jakima
nas turės mirti, bet visi džiaugėsi, kad 
baltosios tautos žmonės nepareikalavo sko
los. Tatai atsitiko pavasarį, kada ledas 
buvo jau nuslinkęs. Praėjo vieni metai, 
paskui antri. Vėl prasidėjo pavasaris ir 
ledo nebebuvo ant upės,—ir tuomet Jaki
manas, kuris turėjo numirti, vėl pas mus 
sugrįžo. Jisai nebuvo numiręs; atbulai, 
jisai buvo labai nusipenėjęs. Buvo maty
ti, kad jisai visą laiką gerai maitinosi ir 
miegojo šiltoje vietoje. Jisai turėjo daug 
drabužių, tokių, kokius dėvi baltieji žmo
nės ir buvo matyties, kad jisai daug ko iš
simokino pas baltuosius žmones. Jisai 
virto mūsų sodžiuje pačiu išmintingiausiu 
žmogumi.

Stebėtinų dalykų pripasakojo mums 
Jakimanas apie baltuosius žmones, kurių 
jisai daug buvo matęs ir po kurių šalį ji
sai daug keliavo.

Kada jį, Jakimaną, suėmę kareiviai, 
jie vežė jį upe ligi pat didžiulio ežero. Ta
sai ežeras didesnis, negu žemė, jisai tokio 
jau didumo, kaip dangus. Aš nežinojau, 
kad mūsų Jukonas tokia didelė upe, bet 
Jakimanas tą visą matė savo akimis. Aš 
nemisliu, kad būtų tokis ežeras, kuris di
desnis už žemę, ir tokio jau dydžio, kaip 
dangus, bet Jakimanas tą matė savo aki
mis. Jisai man sakė, kad to ežero van
duo sūrus, bet tai man išrodo labai keista. 
Bet tu, baltasis žmogau, pats esi girdėjęs 
ar matęs tuos stebuklus, todėl aš nevar
ginsiu tave pasakomis apie juos. Kiaušy- 
kie dabar, kaip baltaveidžiai pasielgė su 
Jakimanu. Baltas žmogus davė Jakima
nui daug gero maisto. Jakimanas visą 
laiką puikiai valgė. Baltasai žmogus gy
vena šiltame krašte, kur saulė smarkiai 
kaitina. Gyvuliai ten turi tik plaukus, 
bet neturi šiltų kailinių. Ten auga daug 
žalių medžių, .kurie neša puikius vaisius. 
Po saule niekad nėra bado. Taip man pa
sakojo Jakimanas, nors aš pats savo aki
mis to viso nemačiau. Keistai elgėsi bal
ti žmonės su Jakimanu. Nors jisai užmu
šė baltą žmogų, bet jo už tai niekad ne
mušė. Jie pervežė jį per tą sūrųjį ežerą, 
kuris tokio didumo, kaip dangus. Jisai va
žiavo ant ugninio laivo, kurį baltieji žmo
nės vadina garlaiviu. Tasai garlaivis bu
vo dvidešimts syk didesnis, negu tie gar- 
laivėliai, kurie plaukioja Jukono upe. Ta
sai garlaivis buvo iš geležies, bet nesken
do. Aš tam nenorėčiau tikėti, bet Jaki
manas man sakė, kad ilgą laiką, važiavęs 
ant geležinio laivo, betgi nenuskendęs.

/Pagaliaus Jakimaną atvežė į šalį, kur 
niekad nebūna sniego. Aš negaliu tam 
įtikėti. Juk pas mus visuomet, kada tik 
ateina žiema, tuoj ir sniegas išpuola. Bet 
Jakimanas tvirtina ir gana. Aš dar ^tei
ravausi apie tai pas baltuosius žmones ir 
visi jie sakė, kad tai tiesa.

Sulyg tais žodžiais senis Ebbits susto
jo ir paklausė manęs:

—Aš noriu girdėti iš tavo lūpų tos ša
lies vardą. Aš jau kelissyk tą vardą gir
dėjau, bet dabar noriu sulyginti.
aš žinosiu, ąr tąi teisybė ar ne?

Senis Ebbits buvo smalsiai 
mane akis ir laukė mano žodžio.

-—Taip, jūs girdėjote teisybę,—pftsa- 
riau aš,—tokia šalis, kur nėra sniego, yra. 
Ji vadinasi Kalifornija.

—Ka-li-for-ni-ja, —prašnabždėjo se
nelis, lyg kad nenorėdamas tikėti savo au
sim. Paskui, palingavęs galva, jisai pasakė:

—Taip, tai ta pati šalis, apie kurią 
Jakimanas kalbėjo. Dabar klausyk, bal
tasai žmogau, kas buvo toliau. Išpradžių 
jį atvedė į didelį namą, kur buvo daug 
žmonių. (Tai buvo teismas. Vertėjo prie
rašas). Jie ilgai šnekėjo ir daug visokiu 
klausimu uždavinėjo Jakimanui. Paga- 
liaus jam pasakė, kad daugiaus nieko ne- 
klausinės ir jog jisai gali būti ramus. Pas- 
kiaus jam visą laiką davė daug gero val
gio ir puikią pastogę. Dar už kokio laiko 
jam pradėjo davinėti labai daug pinigu ir 
važinėti po daugelį miestu. Jisai matė 
daug žmonių ir daug stebuklu, bet senis 
Ebbits to viso nematė. Sukakus dviem 
metam, Jakimanas grįžo į mūsų sodžių ir 
pasidarė pačiu išmintingiausiu žmogumi. 
Pirm negu jisai numirė, jisai spėjo papa
sakoti daug įvairiausiu dalyku apie baltų
jų žmonių šalį.

Mano sūnus Bidarčikas, sėdėdamas 
ties sukurtu laužu, klausėsi tu kalbu. Jo 
akįs buvo plačiai prasivėrusios, kada jisai 
klausėsi. Vieną kartą naktį, kada Jaki
manas nuėjo namo, Bidarčikas sudavė sau 
ranka į krūtinę ir pasakė: “kada aš būsiu 
vyras, tuomet ir aš važiuosiu į šalį, kur 
sniego nebūna. Aš pats savo akimis no
riu matyti tuos visus stebuklus.”

—Ir visuomet Bidarčikas keliaudavo 
į tolimas vietas,—pertraukė Cillė su pasi
didžiavimu. *

—Tai tiesa,—patvirtino Ebbits.—Ir 
visuomet jisai, sugrįžęs iš kelionės, sėdėjo 
ties laužu ir svajojo, kaip galėtu pasiekti 
dar tolimesnius kraštus.

—Ir visuomet jisai prisimindavo apie 
sūrųjį ežerą, tokio jau didumo, kaip dan
gus. Jisai visuomet prisimindavo apie 
šalį, kur sniego nėra,—vėlei įspraudė ir 
savo dvylekį Cillė.

Berželio meile.
(Iš “Aušrinės”)

Berželio lapeliai šlamėjo 
Ir glaudėsi meiliai prie vėjo. 
O vėjas švelnutis juos glostė! 
Net ūkanu drobe apklostė 
Ju veidą gjslelėmis austą, 
Jų liemenį oro suspaustą. 
Jie meiliai bučiavo kits kitą, 
Jie laimę visi nematytą 
Efiro tinkluose gaivino... 
Tik meilės tyla negarsino.

Adomas Juodasis.

Poezija linksma žavėja krūtinę, 
Kuomet man nušvinta vaizdai praeities, 
Skrajojant minčia po jaunystės gimtinę, 
Mane nekankina vargai dabarties.

Diena iš dienužės vien linksmas žaidimas 
Su būriais vaikučiu bėgiojant kalvais 
Ir menkas mamytės manęs subarimas 
Jau varstė man širdį aštriais skauduliais.

D. Janulionis.

Darbininkai.
Dirbam naktį, dirbam dieną, 
Anglis kasam, liejam plieną. 
Bet ką gero męs padarom? 
—Šmėklos bado nenuvarom.

D. Janulionis.

Tuomet

įbedęs į

Turkai grįžta Azijon.
Viena iš stambiausiu pasekmių da

bartinės karės ant Balkanų yra turku liau
dies masinis kraustymasis į Aziją. Apie 
200,000 turku sodiečiu apleido savo sody
bas, o 120,000 perėjo jau per Bosforą. Jie 
kraustosi į Angoros, Brussos ir Konis ap- 
skričius. • Jau du mėnesiu, kaip toji ne
paprasta kelionė prasidėjo.

Bulgarai tuomi nepaprastai džiaugia
si. Jie sako, kad tai jiems pavyko pirmu
tiniams išvyti turkus iš Europos. Bet klau
simas, kuomi prasikalto Turkijos liaudis, 
jeigu Turkijos valdžia buvo netikusi. Tur
kijos liaudis taip jau skriaudžiama, kaip 
bulgaru ir kitu.
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Grožybč-meile.
Kas nemyli grožybės? Ne

mylėt negali, nes pati grožy
bė gimdo meilę. Taip išva- 
vaidžiojo Platonas.

K^da žmogus pamato ką 
nors gražaus, nuo tada jis įsi
myli į jį. Jo akįs semia tą 
grožybę ir neša į sielą; sieloj' 
ji veisiasi ir stiprėja.

Jei kas ką-nors turi gra
žaus, nelaiko jo paslėpęs, bet 
pastato kur nors prieš akis, 
kad visada būt matoma. Jei
gu męs pamatom kokią nors 
grožybę, kad ir svetimą, mus 
vistiek jį žavi.

Iš brangiausiu dovanu, ko
kias gamta suteikė žmogui— 
tai grožybė. Brangiausia gro
žybė yra pačios gamtos vaiz
dai. Nueikime bent kur žal- 
giryj prie upelio. Pakalnė, 
žaliuoja medžiai, žydinčios 
kvietkos, aukštos, susipynu- 
sios žolės. Čia vienas pauk
štelis savo čiulbėjimu, skra
jojimu geriau traukia-žavi, 
negu šimtai prijaukintu, čia 
viena maža žuvytė upelyn 
gražesnė, negu šimtai su
gautu dideliu. Būnant tokioj 
vietoj, siela susijungia su 
grožybėm arba, geriau sa
kant, lieka užžavėta. Pamir
šti visus vargus ir nelaimes, 
norisi tik žiūrėt ir svajot. 
Žmonių sutvertos grožybės 
yra niekis prieš gamtą. Nors 
męs užeitume į puikiausiai 
išpuoštus salionus, kur žėrė
tu auksas ir kitokį papuoša
lai, kur skambėtu muzikos 
balsai, bet mūsų sieloj jau
sis tuštumas, nebus ramybės. 
Žmogaus tverta grožė nesu
kelia tiek jausmu; ji tik nu
stebina.

Grožybė-meilė pas žmogų 
apsireiškė labai seniai. Be- 
abejonės, pažino ją ir prieš- 
istoriškas žmogus. Ne vieną, 
gal, rytą, atsistojęs aukštes- 
nėn vieton, dairėsi po apie- 
linkę. Jo žiaurus būdas atsi
leisdavo; jis svajojo, jį žavė
jo, jo,nors išlėto,veržėsi mei
lė prie visko.

Žmogaus siela, apimta mei
le, pasidaro jautri, turi dide
lį pasigailėjimą ne tik to, ką 
myli, bet ir kito. Ne vienas, 
skindamas gražią kvietką, 
gailisi jos, kad skina, žudo. 
Daug yra žmonių, kurie sta
to savo gyvastį povojun, kad 
tik išgelbėti savo numylėtą 
draugą. Didžiausia ir jaut
riausia meilės veikmė apsi
reiškia tarp abieju lyčių, t. y. 
vyro ir moters. Kada jiedu 
pasimato, viens antram tin
kamo gražumo, ju akįs pasi
daro lyg kokis jungtuvas; 
prie kiekvieno pasimatymo 
vis neša meilę, jungia sielas. 
Gailaus iš juodviej u sielų pasi
daro viena neperskiriama sie
la. Ir jei kas iš kokios prie
žasties sutrauko tuos ryšius, 
jiedu pasilieka ant visados 
nelaimingais.

Grožė yra žmonijai brangi, 
o gal ir brangiausia. Ji puo
šia gimdo meilę prie visko; 
bet svarbiausia: ji žavėja, vi
lioja žmogų prie gyvenimo.

Bet šioj tvarkoj, ją purvi
na, mindo; mažai kas ją pa
žįsta, mažai kas gali matyt, 
nes ją užvaduoja pinigas. 
Dauguma, išgirdus apie sau- 
žudį,mano: jam nusibodo gy
venti, jis neapkenčia gyveni
mo — žudosi.

Visai ne! Jie žudosi todėl, 
kad myli gyventi, kad sielos 
užžavėtos gyvenimo grožybė
mis. Jie buvo tvirtai pririš
ti prie gyvenimo ir tą gyve
nimą pažino. Bet ši doleri
nė tvarka, suardo ju sielas, 
sutrauko tuos ryšius meilės, 
kuriais buvo pririšti prie šio 
gyvenimo. . Jausmai, kurie 
'buvo taip jautrus, liko už
mušti; patįs likosi amžinai 
sergančiais, bejausmiais. Ir 
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kas tada daryti? — mirti li
goniu!...

Nevadinkime j u saumy- 
liais, dėlto kad jie mylėjo 
kartu viską lygiai. Pasau
lio žmonijos nelaimės,— bu
vo ju nelaimėmis. Męs, ku
rie mylim šį gyvenimą’/su 
visoms jo grožybėms, nega
lim niekint j u, dėlto kad ir 
mums kiekvienoj minutoj 
šis žiaurus dolerio surėdy
mas gali suardyti sielą, at
imti jausmus ir palikti amži
nais ligoniais, bejausmiais.

Dar vienas mažmožis, nors 
juokingas: juodaplaukiai
greičiau įsimyli į geltonplau
kius, maži į didelius, dideli į 
mažus. Ar gamta ir šposau- 
ja? J. Rėdą.

Kriaučių atsišaukimas.

Iš Rochester!©, N. Y.
Draugai darbininkai! Kaip 

jau esate girdėję, kad męs* 
Rochesterio rūbsiuviai, išėjo
me į kovą prieš kapitalistus. 
Žodžju sakant, prisidėjome 
prie abelno darbininku judė
jimo. Ligšiol męs begalo 
buvome kapitalistu išnaudo
jami, taip kadj buvome pri
versti sukilti prieš išnaudoto
jus ir pareikalauti išjjv di
desnės užmokesties ir trum
pesniu cfarbo valandų. Strai- 
kuoja viso^l8.000 rūbsiuviu, 
tarp kuriu randasi apie 300 
ir lietuviu. Tarpe lietuviu 
straikininku randasi daug su 
šeimynomis ir labai jau pa
vargusiu, nekurie neturi 
kuom maityties.

Todėl męs šiuomi kreipia
mės į jus, draugai darbinin
kai, kad jūs mums pagelbė- 
tumėte toje kovoje prieš ka
pitalistus išnaudotojus. Rem- 
kite mus aukomis.* Ne vie
nas, bet visi mus, remkite, 
kiek galėdami, o męs, laimė
ję kovą, jums atlyginsime. 
Meldžiame auku pas drau
gus, kuopas, unijas ir pas 
pavienius asmenis.

Visos darbavietės apstaty
tos policija. Pikietai nuvai
komi ir areštuojami. Bet 
darbininkai vis dar nenusi
minę. Pasirengę kovoti, kol 
nebus išpildyti ju reikalavi
mai. Todėl dar sykį meldžia
me nepraleisti mūs šito šauks
mo ir sušelpti, kas kuo išgali 
savo brolius darbininkus. 
Mūsų iždininkas yra užstatęs 
$500 kaucijos, tatai aukau
jami pinigai nežus. Money 
orderius iždininko vardu, 
siuskite sekretoriui.

Šelpimo Komitetas:
Pirm. A. Zimnickas, 108 

Thomas St.
Sekr. J. D. Bindokaitis, 1 

Hopeman PI.
Ižd. J. Macejunas, 10 Du

dley St., Rochester, N. Y.

Iš So. Boston, Mass.
Malonus viengenčiai:—

Atsišaukiame į plačiąją 
visuomenę melsdami jūs, 
broliai, pašelpos. Kiek kas 
išgalit, gelbėkit mus iš po ka
pitalistiško jungo, kuris mus 
spaudžia dabartiniame strai- 
ko laike; jeigu jūs būsite ma
lonus mums, tai męs ir jus 
nepamiršime.

Straiko Šelpimo Komisija: 
Sekr. A. Lukoševičia. 
Kas. Frank Rolis.
Pagelb. D. P. Šapalis.

Pasarga: Čekius ir money 
orderius išpirkit ant kasie- 
riaus vardo ir prisiuskite šiuo 
antrašu: Straikeriu Šelpimo 
Komitetas, P. O. Box 43 So. 
Boston, Mass.

Kasierius po kaucija $1000.

Prigimtas Jurgis.
Jurgis nuėjo į krasą su ke

liais laiškais/.Pasaugojęs, ka
da pačtorius užsisuko į kitą 
šoną, jis — brūkšt, tuos laiš
kus į skylę ir eina džiaugda
masis, kad nors sykį prigavęs 
ačtoriu ir išiuntęs be mar
iu laiškus. “T. J.”

Balkanų valstijos jau gerokai turką apdaužė. Europos valstijos liepia jam nusileisti. 
Vienok turkas purtosi, sakydamas: “Jos negali mane nuveikti. Aš eisiu muštis išnaujo”.

Mainierio žodelis.
Paprastai mūsų lietuviai 

žiūri į laisvamanybę ir soci- 
jalizmą, kaipo į velnio išmis- 
lą, bet ten, kur to velnio iš
misto daugiau, ten ir lietu
viams geriau. Ten ir unija 
stipresnė, ir uždarbiai geres
ni, ten ir nuskriaustas grei
čiau gauna atlyginimą. Bet 
ten, kur daugiau dievočiu, 
ten viskas ant Dievo valios 
pavesta. >Taip, kad toj pa
čioj kasykloj vienas uždirba 
$40-50, o kitas $20-25.

Mūsų miestelis O’Fallon, 
Ill. visas apgyventas vokie
čiais socijalistais. Čionais ir 
mūsų tautiečiams daug ge
riau gyventi po sparnais so- 
cijalistu. Juos čionais niekas 
neniekina. Bet pabandyk 
jiems pasakyti, kad socijalis- 
tu partija yra atsakančiausia 
dėl darbininku, tuojaus tau 
akis išbadys. Jeigu tarpe 
šventakupriu randasi koks lai 
svamanis žmogus, tuomet 
jam veik prasižioti neduoda.

Jie nepripažįsta jokiu 
draugijiniu ir tautišku reika
lu, išimant alučio ir bažny
čios.

Kartą męs keli angliaka
siai, susėdę ant anglies gaba
lo, įsišnekėjome apie suma
nymą pirkti Jovarui ūkę. 
Girdi, esąs garbus raštinin
kas ir reikia jam padėti. Tuo
jaus kėli atšovė, kad tai tik 
dykaduoniu laikraštininku 
išmislas, nes rašytojas galįs 
pragyventi iš savo raštu. Jie 
visai nesupranta, kad iš raš
tu dar veik niekas sau pragy
venimo nepadarė. Buvo ir 
tokiu, kurie išrodinėjo, kad 
visai jokiu lietuvišku raštu 
nereikia, ot kas kita bažny
tėlė—ten amžina garbė ir dū
šios išganymas.

Matote, kokiu dar esama 
žmonių. Tie, kurie kelia mū
sų vardą ir rūpinasi žmonių 
gerove, vadinami dykaduo
niais. Visai užmirštama,kiek 
dykaduoniu sėdi klioštoriuo- 
se ir išperi visokius Maco- 
chus. Vienas netiki, kad tai 
galėjęs būti toksai Macochas. 
Tai vis, mat, cicilistu prasi
manymai.

Taip mums besišnekant, 
ogi viršuje kas ten brakšte
lėjo. Daugelis išsigando.

Mat, gal Dievas pakoroti. 
Jie, vargšai, mislija, kad jau 
tikinčiųjų niekados nelaimė 
nelypsto. Oi vne, vyručiai, 
kapitalas ir jums ne dėdė. Ir 
jūs kada nors pamatysite vi
są jo bjaurumą. Tuomet 
jums niekas nepagelbės—tik 
socijalistai.

Davatkinas.

Laisvoji Sakykla.
Atsišaukimas į lietuviškų 
spaustuvių darbininkus.

Malonus draugai! Tikėda
mi, kad “Laisvė” suteiks vie
tos šiam mažam atsišauki
mui, kuriame norime ištarai 
kelis žodžius link to dalyko, 
kaip susijungtie lietuvišku 
spaustuvių darbininkams.

Taigi męs, nekuriu spaus
tuvių darbininkai, negalėda
mi ilgiau iškęsti, atsišaukia
me į visus lietuvišku spaus
tuvių darbininkus ir prašome 
patarimo ir pritarimo šitame 
mūsų užmanyme — stengties 
suvienyti visu lietuvišku 
spaustuvių darbininkus į vie
ną uniją ir mažiau duotis iš
naudoti savo ponams.

Draugai, apsvarstykite tą 
visą, nes tai yra neišvengti- 
nas reikalas. Tik pažiūrėki
me į tuos darbininkus, kurie 
vien tik fiziškai dirba—ir jie 
jau turi savo unijas. Drau
gai! Malonėkite netrukus at
siliepti per “Laisvę” ir išreik
šti savo nuomones.

Nors mūsų gyvenimo sąly
gos nekokios, nors, sulyginus 
su kitais darbininkais, stačiai 
menkos, bet, kad pareikalau
ti daugiau nuo savo bosu, tai 
neišdrįstame, nes mus už tai 
gali atstatyti, o į mūsų vietą 
paimti kitą, kuris už tiek -pat 
dirbs.

Manome, jo^į visiems su
prantama unijos svarba ir 
niekas nuo jos nesišalins. 
Męs manome, kad visuomenė 
užjaus mūsų darbui.

Kada nuomonės bus^šreik- 
štos, tuomet imsimės už dar
bo jau atvirai.

Spaustuvės darbininkas.

tiško sutvarkymo privertė 
mane apleisti Brooklyną. 
Pribuvęs į Kewanee, Ill., 
siunčiu savo seniems drau
gams labas dienas ir koge- 
riausius linkėjimus. Aš liūd
nas esu be jūsų, kaip man at
eina mintin tie 3 metai 
Brooklyne, kur aš daug už
augau apšvietoj.

Darbuokitės draugai ir ant 
toliaus vienybėje. Sų drau
giškais linkėjimais,

V. Petraitis.
. 818 Madison avė., 

Kewanee, Ill.

Korespondencijos
Wisconsin© miškuos.

Wisconsino miškuos uždar
biai nemaži. Kempės šiltos. 
Valgis visai geras. Ateiviu 
iš kitu valstijų čia mažai. 
Daugiausia vis vietiniai ang
lai dirba. Darbininku neuž
tenka ir nuolat reikalauja
ma.

Chicagos agentai siunčia ir 
už kelią užmoka, bet aš ne
patarčiau per agentus važiuo
ti, nes jie daugiausia žmones 
apmonija. i J. P.

Cherry, iyC
Jau valanda laiko, kaip iš 

mūsų miestelio nėra jokiu ži
nių. 1909 m. čia žuvo šim
tai darbininku. Po tos tra
giškos nelaimės buvo suma- 
žejęš gyventoju skaitlius. 
Bet pradėjus liš naujo kasyk
loms dirbti, ir vėl žmonių su
važiavo. Lietuviu jau skai
toma į 40 šeimynų ir pavie
niu apie keliolika. Kasyklos 
čia dirba pilną laiką, todėl 
žmonės taip skverbiasi.

Darbas čia vergiškas. Gy
vuoja čia LSS. 128 kp., kuri 
nenuoalsiai darbuojasi.

Pereitais metais atlikta 
daug darbu. Buvo apvaikš- 
čiojimas 1 d. gegužio, kalbė
jo drg. Kačergius iš Spring- 
fieldo.

Buvo užkviesta Teatro my
lėtoju kuopelė iš Spring Va
lley, kuri sulošė dramą “Sa- 
lemono Sapnas”.

Apsigyvenus čia J. Klikū- 
nui, buvo surengtos diskusi
jos temoje, ar gera dabartinė 
tvarka?

Rugsėjo mėnesyj kalbėjo 
čia Majauskas, buvęs valpa- 

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.
Prašau gerb. redaktoriaus 

užleisti vietos šiems keliems 
mano žodžiams.

Aplinkybės musu kapitalis

raisietis. Prieš rinkimus kal
bėjo drg. Kasparka. Prieš 
pat rinkimus vėl buvo disku
sijos socijalistu su republiko- 
nais. J. Klikūnas stojo už re- 
publikonus, Gvazdinskas už 
socijalistus.

Po nauju metu atsilankė 
drg. K. Šeštokas. Kalbėtojas 
daugiausia aiškino tikybos 
reikalus ir kritikavo kunigi
ją. Didžiuma buvo užganė
dinta. Buvp duodami klau
simai. — Tai tiek nuveikta.

Su jaunimu nėra ko pasi
girti, nes dauguma įsimylėję 
į lošimą kortomis iš pinigu 
per ką kartais atsitinka ir 
peštynės. Atžagareiviai tar
pais irgi nori pasėti neužsi- 
ganėdinimą tarpe pirmeiviu.

Kada kunigas iš Spring 
Valley atvyko pas mus kalė
doti, tai fanatikai tyčia pa
leido paskalą, kad vienas iš 
pirmeiviu J. K. davęs kuni
gui $10.oo. Žinoma, tos pa
skalos sukėlė nesusipratimą. 
Patsai J. K. sakosi davęs tik 
$l.oo ir žada reikalauti viešo 
paaiškinimo. K. Vasaris.

Herrin, III.
Mūsų miestelyj lietuviai 

pradėjo apsigyventi— bus jau 
kokia 12 metu. Daugelis ga
na gerai prasigyveno; turi 
savo nuosavybę. Turime 5 
biznierius ir visi gana gerai 
užsilaiko.

Draugijų turime dvi pašel- 
pines ir LSS. kuopą. Lietu
viai nėra taip labai kultūroje 
nupuolę. Žinoma, yra tokiu, 
kurie labai myli girtuoklybę 
ir yra doriškai nupuolę. Da 
neseniai buvo teismas dėlei 
panašiu ergeliu. Nei viena 
nei kita pusė nelaimėjo, bet 
tik pinigu prašvilpė.

Vely susitaupinti skatiką, 
negu lankyties po gertuves. 
Jau ir dabar bedarbiu skai
čius vis auga.

9 d. vas. buvo pas mus pra
kalbos. Kalbėjo K. šeštokas 
dviejos temose, nors abidvi 
buvo viena kitai panašios. 
Man rodosi, kad kalbėtojas 
perdaug jau sukinėjosi apie 
kunigiją ir tarpais perdaug 
įsikarščiavo.

Buvo taip-pat ir deklama
cijų. Deklamavo Žebraitie- 
nė, Ašmenskiūtė ir Ašmens- 
kas. Auku surinkta $4.75. 
Aukavusiems ačiū, tik ne 
tiems, kurie aukavo guzikus 
(Gėda!) ' Aukos sunaudota 
uždengimui lėšų.

Darbai šiuomi tarpu eina 
menkai, nors nekurios ka
syklos dirba pilną laiką, ki
tos dirba po pusę laiko, o ne
kurios visai sustojo. Todėl 
patariu nevažiuoti mūsų 
miestan darbo jieškoti.

Jonas Lenkutis.
Rochester, N. Y.

16 deiną vasario LSS. 7 
kuopa parengė dėl kriaučių 
streikieriu prakalbas. Rusiš
kai kalbėjo A. F. of L. žydu 
organizatorius. Lietuviškai 
kalbėjo Katauskas, Jonas 
Krapovickas (iš Lewiston, 
Me.) ir K.J. Vaivada.

Vaivada nuosekliai išaiški
no, kad streikas yra tik 
tuomlaikinis apsigynimas 
nuo kapitalistu išnaudojimo, 
bet ne panaikinimas jo ant 
visados. Laimėjus šią ko
vą, ragino nesėdėti rankas 
susidėjus, bet laikyties uni
jos, studijuoti politišką surė
dymą, rinkimams atėjus pa
žinti, kas ju draugai ir už juos 
atiduoti savo balsą ir tt.

Lazdinėlis.
Rochester, N. Y.

Paskutinėmis dienomis 
čion apsilankė “tėvas” kapu
cinas, matyt vyrelis Chicago- 
je su “Lietuvos” personalu 
arbatą sykiu gėrė, nes per 
visą laiką rėkė, kad neskai
tytu žydu leidžiamu laikraš
čiu, kad kitu tautu yra geru 

socijalistu, o lietuviu tai tik 
cicilikai.

Nors čia lietuviu skaitoma 
apie 3000, o gal ir daugiaus, 
bet kapucinas paskutinėmis 
dienomis bėdavojo, kad atli
kę išpažintį vos tik apie 300 
žmoniŲ. Matyt ir kapuci
nams biznis baigiasi. Kaip 
kitur, taip ir čion per visą 
laiką visokių nesąmonių pri
pliauškė.

Kapucino barzdą krapštęs.
Pittston, Pa.

Darbai šiuom laiku anglių 
kasyklų L. V. Co. sumažėjo 
iš priežasties geležinkeliu 
pečkuriu streiko.

Pirmeiviu energija atkreip
ta į viešąjį knygyną, ko ir 
pasekmės pasirodo: kamba
riai užlaikomi po No 72 Main 
St. (ant viršaus Bohamen 
teatro), atdari kiekvieną va
karą ir šventadieniais, kny
gų vertės yra arti $300. oo. 
Laikraščiu pareina: iš Amer- 
kos lietuviški visi ir keliatas 
iš Lietuvos; draugu prisira
šiusiu į 80. Susirinkimai lai
komi kas mėnuo 2-rą nedėl- 
dienį vakarais po No 68 
Main St. širšinas.

AUKOS.
Cliffordo (111.) socijalistai Jonas Uk

sas ir Juozas Gugas perėjo per stubas, 
rinkdami aukas Brooklyno streikie- 
riams. Tapo surinkta $14.75. Aukavo:

S. Ouksas—$1.00; K. Ouksas, J. Ūko- 
nis, j. Paulauski, K. Laskauckienė, A. 
Muviedec, J. Gideikis, J. StrakŠis, S. 
Stankevičia, S. Sluckis—po 50c.; J.Ouk- 
sas--30c.; W. Rudis, A. Strakšis, K. 
Ouksas, A. Ouksas, A. Ukonis, V. Jud- 
vidis, V. Rokas, A, MeŠkauskis, S. Du- 
sauskis.J.Paplauskis, Ciegis, S.Ciuskis, 
J. Lagdos, L. Junikas, F. Dūda, J. To
nas, V. Brazeika, J. Mamenas, A. Dvi- 
linskis, J. Rimkus, P. Miziras, J. Pro- 
nius, A. Dregunas, J. Vilinskis, A. Ma- 
kauckas, A. Molnykas, S. Sleder, A. 
MaČiulaitis, B. Vaivoda, T. Gugienė, J. 
Gugas ir J. Jekutis >-po 25c.; F, Kaspa
ras, V. Balsvietis—po 20c.: J. Stankus, 
M. Kadokas — po 15c.; P. Dūda—10c.

IŠ auky 15c. panaudojome pasiuntimo 
kaštams.

Auk y rinkėjai: Juozas Gugas 
Jonas Uksas.

Nuo red.- Per Juozą Gugą gavome 
$14.63. Pinigai pasiusta 19 d. vasario 
P. Mačiui. Su paskelbtais “L.” NN 
10, 11 ir 12 ($28.04) išviso paslysta 
$42.67. -------------

P. Palubinskas aukavo $3.oo. Apie tai 
prašo pagarsinti Brooklyno streikieriy 
šelpimo komitetas.

RED. ATSAKYMAI.
J. BENDOKAITIS. Nėra naujy fak- 

ty anei pranešimy. Tai būty greičiau 
atsišaukimas, negu korespondencija.

MULDERIUI (E. Chicago, Ihd.). A- 
pie peštynes karčiamoj neverta rašyti.

P. ŠERINIUI (Peabody, Mass.). Ne- 
svarbu.

NUSKURELEI (Worcestery). Eilės 
silpnos.

Pajieškojimai.
Pajieškau dėl apsivedimo merginos 

nuo 16 iki 24 mėty. Geistina, kad būty 
laisvy pažiūry, mylinti skaityt ir rašyt. 
Aš esu 21 m. senumo, nerūkau ir nege
riu svaiginančiy gėrimy, myliu apšvie
tę ir laisvę gyvenimą. Meldžiu atsi
šaukti ir su pirmu laišku prisiysti foto- 
grafiję. 91

J. Adomavičius,
827 Bank st.. Waterbury, Conn.

Merginos, kurios norit apsivesti, žino
kit, kad aš esu 22 m. vaikinas ir noriu 
vesti. Todėl geistina, kad atsišaukty 
bent kokia dora mergina, nesenesnė 30 
m. Mano adresas:

Jos. Ches,
Box 243, Aurora, III.

Pajieškau draugo P. Simbilo, Kauno 
gub., Panevėžio pav., Pumpėny par., 
Dirvoniy kaimo. Seniau gyveno Alba
ny, N. Y. Taipgi pajieškau A. Basa- 
rinskaitės, Kauno gub., Panevėžiopav., 
Pumpėny par., Vastiriečiy kaimo. Mel
džiu atsišaukti.

J. Baltrūnas,
518į N. 6th st., E. St. Louis, Ill.

Pajieškau savo sesers Elzbietos Ku- 
nickiutės. Girdėjau, kad apsivedė su 
Astramsku. Gyvena, rodos, apie Wor
cester, Mass. Tegul atsišaukia arba, 
kas žino, tepraneša.

A. Kunickas,
Box 258, Harrisburg, Ill.

Pajieškau draugo Jono Povilaičio arba 
Juozo Povilaičio, Suvalky gub., Nau
miesčio pav., Jotiškiy kaimo. 6 m. at
gal gyveno Grand Rapids, Mich., vėliau 
išvažiavo j Brockton, Mass. Dabar no
rėčiau su jais susižinoti.

J. Jankauskas,
1050 Muskegon avė. Grand Rapids, Mich.

Pajieškau savo dėdžiy J. Briedietsko 
ir W. Triemirko. Apie 30 m. Amerikoj. 
J. Briedietskas seniau gyveno Marque
tte, Ill., o Triemirka, rodos, gyvena 
Pittston, Pa. Už pranešimą arba atsi
šaukimą būsiu labai dėkingas.

J. Trimirka,
1180 Hancock avė. W., Detroit, Mich1!
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VIETINES ŽINIOS
Severos

Trečiųjų Teismo rezo
Skilvinis
Bitteris

(Severn’s Stomach Bitters)

kum žmonėms!

su kokiais pu- Su The James Eilis Co
Preke $1 už butelį.

f?

Severos
Bahamas &

Plaučiams
(Severn’s Balsam for Lungs)

Dr. Chas R. Vinal

“KOVA
ant ilgo.

JU

Prekes 25 ir 50 centų.

Priduoda sveikų apetitų.
Iššaukia išplaukimų šokų.
Prašalina negrumuliavinių.

Grąžina normališkas jiegas.

a a

a
0)

*

Didžiausias
Darbininkų 
Sųvaitinis 
Laikraštis

Puikus sustiprinantis vaistas 
nusilpnėjusioms ypatoms.

Leidžiamas
Lietuvių Soc.
Sąjungos
AmerikojeKosulio, Peršalimo,

Užkimimo,
Falšyvo krupo, 
arba Gerkles kataro.

yra nesulyginamas vaistas nuo 
vidurių silpnumo ir nuo grumulia- 
vimo betvarkės.

išlaikė ilgametinj bandymą, dau
ginus negu trečdalį šimtmečio. 
Imkite jį, kada tik reikalaujate 
vaistų nuo

Kad esi ne
sveikas, ir var
ginu .kokio* sil
pnybės,bet nori 
puslliuosuotl 

w 
nuo ilgos jungo 
k a d nereikėtų 
vilkti, tnd atsi
šauk lietuviš
koj*! kalboje, OPPISAS RANDASI:

30 W. Broadway
SO. BOSTON, MASS.

tarpe F. J. Bagočiaus ir 19 
nariŲ LSS 60 kuopos.

Teismas atsibuvo 16 d. va
sario socijalistŲ svetainėje. 
F. J. Bagočius skundė 19 na- 
riŲ LSS 60 kuopos už para
šymą prieš jį skundo, kuris 
tilpo “Kovos” N 2. Teisė
jais iš Bagočiaus pusės buvo 
S. Michelsonas, J. Gegužis, 
J. Bekampis; iš apkaltintyjŲ 
19 nariy pusės—S. Bardzevi- 
čia, L. Pruseika, J. Nau
džius. Teisėjai pasiskyrė sa
vo pirmininku F. Matulaitį. 
Teismas atsibuvo prie atviru 
duru. Buvo išklausyta abi
dvi pusės.

Dėl galutino nuosprendžio 
teisėjai susirinko 19 d. vasa
rio, kur priėmė sekančią re
zoliuciją :

Męs pripažįstame, kad ma
žuma 60 kuopos LSS. turėjo 
tiesą kreipties į P mąjį Ko
mitetą, reikalaujant Bago
čiaus incidento ištyrimo, bet 
atrandame, kad 19 nariu L. 
S. S. 60 kuopos parašė skun
dą perdaug šiurkščioj for
moj.

Pradėję svarstyti santikius 
F. Bagočiaus su SLA.—at
radome, jog mūsų teismas 
nėra pilnai koinpetentiškas 
apspręsti visus tuos dalykus 
dėlei stokos faktu.

S. Bardzevičia.
J. A. Bekampis.
J. G. Gegužis. 
F. Matulaitis. 
S. Michelson. 
J. Naudžius. 
L. Pruseika.

Dalina fortą
Sveikatų Ir Drūtumų DOVANAI!

7,000 egzempliorių ton garsios knygos

“DAKTARAS”!
Kiekvienas apturės tų knygų, kuris tik at
siųs keletu štampų už. prisluntlmo kaštus.

TA KNYGA kiekvienam reikalinga, 
kaip jaunam, teip senam, žinotiems ir ne- 
vo.lusierns, vyrams ir moterims; ji būtinai 
reikalinga turėti kiekvienam užaugusiam 
lietuviui kaip Amerikoje, teip CanndoJ, 

biznieriams ir vi-

ANT. ASMIANSKAS The Lithuanian Painting 
Company.

Vlalevojam namus iš lauko ir viduje, iš- 
jopieruojam, išbaltinam ir t. t. Atlie
tam pirmos klesos darbą už labai žemą 
rainą. Ant užkvietimo važinėjam ir 
jo aplinkinius miestelius. Taipgi už- 
aikom štorą visokių sienų popierų ir tt.

J. Y. Starkevičių
315 Broadway, So. Boston, Mass.

G
At glijoj ir Lietuvoje,

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

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

Reikalaukite Se-
Jeigu aptiekorius jų ne-

Aptiekose.
veros.
turėtų, reikalaukite stačiai nuo 
mūsų.
verto užsitikėjimo patarimo, ra
šykite pas:

NOHS GYDEISI
tonliiiltnis vaislpnlnikiais, arba boidSknis 
(bikiaraviinnts kaip Ir pas fiitidnktariiis 
lupikus gydytojus, kurio nuplėšia didelius 
pinigus, o ligij dar labiau užsendlna Ir ar
šiau padaro!

BET NENUSIMINK, 
kad Jau įnik yra neišgydoma liga. Tikram 
moksliškam specialistui daktarui ir pai
niausios ligos yra išgydomos. Jei tik tei
singai nori but išgydytas, tad kreipkis žo
džiu ar raštu klausiant rodos prie:

PHILADELPHIOS M. KLINIKO.
Jeigu Klinikos daktaras speclallšknl 

pripažins, kad Tave gali išgydyti, tad gali 
tikėti, Jog apturėsi nuo profesionališko 
daktaro gydymu ir pritaikytus, speciallš- 
kai sutaisytas liekarstas, kurios kaip tūk
stančius teip Ir tavo gali paliuosuotl nuo 
ligos jungo, šviežiai užpuolusių arba ir 
užsenėt ii visokių ligų, tolp-pat nuo: išbė
rimo spuogais, niežėjimo kūno, negero 
kraujo, silpnų Ir nesveikų nervų, skaudė
jimo ir svaigimo galvos, nedlrbimo ir už
kietėjimo vidurių. Nuo saužagystės sėklos 
nubėgimo, nerimastingumo abclno ir ly
tiško nusilpnėjimo, skaudėjimo strėnose, 
kojose bei rankose ir sąnariuose, kosėjimo, 
skrepliavimo—bronchitis, visokių slogų, 
inkstų ir užsikrečiamų puslapių ligų ir 
kilų, kurios tik varginimui žmonių už
puola, visas Išgydomas ligas, BE PEI
LIO. BE OPERACIJOS.

UŽ TAI l’lulad. M. Klinika geriau ir 
greičiau už kitus teisingai visokias ligas 
gali išgydyti, kad vartoja kiekvienam ligo
niui spec,Šališkai sutaisytas lii’karstas iš 
naujausių ir seninusių, didžiausių mok
slinčių profesorių išrastus* medikamentų.

Philadelphios M. Klinika yra ofiei- 
fillškni paties gubernnloriaus legalizuota.

VYRAI ir MOTERIS, reikalaudami 
kokios nors rodos, ateinant arba rašant, vi
sada adresuot reik teip:

Į The PHILADELPHIA M. CLINIC
T 111,7 Walnut St. Philadelphia, Pa.

Ateinantiems asubiškni ofiso valandos
A yra šios: A

M Nuo 10 iš ryto Iki I po piet. Nedėl. nuo ® 
» 10 iki 3. Ūtarn. ir l’ėln. nuo U iki 8 vnk. f

Kampas B St. ir Broadway 
So. Boston, Mass.

(Męs neužlaikome kitų štorų-brenčių)'
Šiuomi noriu atkreipti vi

su lietuviu atydą į tai, jog 
męs parduodame geriausius 
rakandus (forničius) ir už 
žemiausią kainą. Viskas pas 
mus daug pigiau, negu 
kitur.
gv^rąntuojam,

ur 
Kiekvieną daiktą 

, todėl mūs 
kostumeriai visada yra užga
nėdinti. Su kiekvienu pirki
mu už $35.00 arba viršaus 
duodame didelį sieninį laik
rodį dykai visiems, kurie 
mokės pinigus ant syk arba 
ims ant išmokesčio. Todėl 
naudokitės proga, nes tas ne 
ant ilgo. Įsitėmykite gerai 
vietą. Kampas B st. ir Bro
adway .

Reikalaudami gydytojo,

Kovo menesio pradžioje 1913 m. pra
dės eiti Baltimoreje SAVAITINIS 
DARBININKŲ LAIKRAŠTIS

Nedėlioj,23 vasario, atsibuš 
prkalbos socijalisty svetai
nėj, kurias rengia 60 LSS kp. 
naudai Bostono kriaučip 
streikieriy.

W. F. Severą Co.
CEDAR; RAPIDS. IOWA

29 kovo 162 LSS. kuopa iš 
Bostono rengia teatrą. Todėl 
prašo kity draugijy toj die
noj nieko nerengti.

Presos komitetas praneša, 
kad Bostoito kriaučiai gavo 
auky kelis /simtus doleriu tik 
per šiasj<elias dienas. Stam
besnės aukos bus pagarsintos 
vėliaus.

Toks karštas atjautimas iš 
visuomenės pusės priduoda 
kriaučiams daug energijos 
kovoj su kapitalu.

BRITVA! BRITVA!
Ar turite britvą? Jeigu ne, 

tai pirkit pas mane. Aš tu
riu geriausio britvŲ po $2, o 
su prisiuntimu $2.15. Brit- 
vos gvarantuotos ir dirbtos 
Vokietijoje. Pinigus siuskit 
Money Orderiu ant šio adre
so: P. Bartkevičia,
877 Cambridge st.,

E. Cambridge, Mass.

JĖZAUS DRAUGIJA
ARBA JĖZUITAI

Kas jie per vieni ir kaip jie baž
nyčių gelbėjo?

Knygelėj suprantama kal
ba išaiškinta jezuity brolijos 
įstatymai. Tie įstatymai pa
rodo, kad jėzuitai buvo 
didžiausi veidmainiai ir nei 
kiek nepaisydavo tikrij Die
vo prisakymy. Tuo tarpu, 
ant jezuity 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 / C

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

“PIRMYN” leis darbininkų bendrovė 
(iš 16 žmonių).

“PIRMYN” bus pilnas žinių iš darbi
ninkų gyvenimo ir judėjimo visose 
jasaulio šalyse.

“PI ČMYN” duos gerų straipsnių iš dal
iosios literatūros ir įvairių mokslo 

šakų.“ .*_£££
“PIRMYN ’ nuolatos bendradabiaus iš

tisa eilė geriausių rašytojų iš Euro
pos ir Amerikos. _ /■

“PI tMYN” redaguos išėjęs mokslus 
Suropos (Peterburgo ir Berno) uni
versitetuose juristas P. GRIGAI
TIS.

“PIRMYM” kaina: Suvienytose Valsti
jose metams ....................$1.50.

* Pusei metų ..............................$0.80.
Kitose šalyse metams........... $2.00.
Maskolijoj metams ......... ...... 4 rub.

Prenumeratą siųskite šiuom kartu 
bendrovės iždininkui šiuom adresu:

I A SH11PP A S
P. O. Box 235, Millersville, Pa.

Norint pamatyti laikraštį, atsiųskite 
adresą ir gausite vieną numerį dykai.

Inikit dovanas!
Kas užsirašys pas mane ant metų 

“Laisvę” ar “Kovą” arba kitokius laik
raščius, tam duosiu knygų $1.00 vertės. 
Siųsdami pinigus, pažymėkitkokių kny
gų norit: dvasiškų ar svietiškų. Adre
sas: A. Mizara,
127 G st., So. Boston,'Mass.
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AKIS 
a p ž iū- 

rime 
ir parenka
me Akinius

H. S.
Akiu Specijallatas

399 a Broadway gggSJh 
arti E Street

Yra geriausis Gydytojas-specialis- 
tas, kuris išgydo vyrų, moterų ir 
vaikų ligas pagal naujausį būdą. Ne 
jokis gydytojas taip pasekmingai 
neišgydo, kaip męs. Ypatingai grei
tai išgydomo kraujo ir odos chroniš
kas ligas. Apie išgydytas Inkstų, 
Pūslės, Nusišlapinimo, laukan ėji
mo organų, Plaučių, Reumatizmo, 
Kaulu, Sąnarių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas gali jums paliudyti 
tūkstančiai ypatų. Patarimas dykai.

KALBAME LIETUVIŠKAI.

Ofiso valandos:
Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro;
Nedėliomis nuo 10 iki 1 po piet.

140 Boylston Street
BOSTON, mass.

REIKALAUJAM
DVIEJŲ BARZDASKUČIŲ (barbe
nu), jaunų vyrų, kad galėtų susikalbėti 
angliškai. Darbas ant visados, 
gera, trumpos darbo valandos, 
šaukite per laišką.

P. BALTRENAS
121 Ames st., Montello,

fd

' Telephone So. Boston. 845 M

DR. ,F. MATULAITIS
4<ž5 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos^

uo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
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GERIAUSIOS IR JZMVrifYQ 
■ AKYVIAUSIOS iviN-YLIV^

Kiekvienam perskaityti yra šios: 
Y vairios Dainos.............................

Jeronimas Savonorolla (knyga iš 
inkvizicijos laikų)..............

Maižiešius......'.................. <.............
Kovos Šviesos su Tamsa................
Negirdėtas tikras Atsitikimas.......

Reikalingi agentai.
F. MILOŠAUSKIS

25 — 2nd St., So. Boston, Mass.

50c.
25c.
15c.
10c.
10c.

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

Kiekvienam pritaikau pagal jo norų ir pasiuvu pa
gal naujausią madą. Senus sutaisau, išplaunu, iš
valau, išprosinu ir padarau kaip naujus. Visą darbą 
gvarantuoju. Taipgi priimu iš tolimesnių miestelių, 
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. BUZEW1CK,
48 Exchange St., Athol, Mass.

LIETUVIŠK AI-LENKIŠK AI-RUSIŽK AS

DAKTARAS
Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant 
kampo po mano ofisu, 
trepais augštyn iš num. 7-jParmenter 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 6 iki 9 vai. vakare.

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

Telephone Richmond 1067-R.

bet lipk vienais

teisingiausia < A

"lIETUVIŠKA Al I IEKA
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natinė lietuviška aptinka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,/tokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

3 SO. BOSTON, MASS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

A. G. Groblewski

ž
2! £
a

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

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

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

“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš.viso svieto.
“KOVA” metams $2.00 Amerikoj ir kitur.

l’risiųskit savo adresą, o
DYKAI. Nuo t ‘

avo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
naujų metų “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.
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Mielai aš pa
klausiau jūsų 
patarimo i>- iš- 
ti tryniau su

Or. Richtar’io

‘ f

■•'•C

X u 4>

i<uua
>N

COM. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsų Lietuviškų—Lenkškų Vastų

CI

ai

25c., 50c.

-rect, New York 
ivtc limo.

3 
Co

Perkant žlurčk, kad butų ta marke, 
k o gausi teisingai.

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

k 1

25c. 
50c. 

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

NAUJA IR PUIKI KNYGELE

“PASLAPTIS”
Knygelę parengė SENAS VIN

CAS, kurioje telpa juokinga ko
medija ir'daugybė Monologų, Di
alogų ir Deklamacijų. Kiekvie
nas jaunas ar senas pirmeivis lai 
ją nusiperka. Knlnei USc. 
Reikalaukit:

“LAISVE”
2 42 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA OLSELIS

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka - 
Limmentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Baisumas 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių

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

ir Kruvinosios - - ; -
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo -
Gyd. dėl neinalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdvmui 

Galvos Skaudėjimo
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugoto]as 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėrnų Drabužiuose - 
Rožės Balsamas _ ♦ .
Kinder Baisumas -
Bobriaus Lašai - -
Šyelnintojas - 
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas - - .
Egzema arba C ’ 

pas Vaikus
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) ... 
Pamada Plaukams - 
Uchotvna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduoles nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesne) 
Akinės Dulkelės 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto 
Gyduoles ir Mostis nuo Parkų 

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

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
^dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš. to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyauoleš, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

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

75c.

$3.50
50c.
10c.
10c.

Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, 
Šampano, Alaus, Aliaus ir visokių importuotų gėrimų.

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

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

MIELUS DRAUGAI!
Aš atiduodu už žemiausias kainas laik
rodėlius vyriškus ir mąteriškus, su 17 
akmenų, už $23. Gvarantuoju ant 25 
metų. Jei jus norit gauti knygų, svie
tiškų ar dvasiškų, kreipkitės pas mane. 
.Jei jūs norit užsirašyti laikraščius, tai 
žinokit, kad pas mane užsirašydami 
gausite dovanas. gg

K. GRONICKAS
2 8 Essex st., Athol, Mass.

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

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

$2.00 
$1.00

N

AR NORIv
Mass.

os Uždegimas
$1.26

TEATRAS!
$1.25

V a

$2.00
$2.00

$50

alga 
Atsi-

gnnti DYKAI dvi geras sztu- 
kns ir Katalioga visokiu goru 
nmgiszku sztuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

bai nori, o nežinai kor ju gaut? 
Jeigu taip, t ii atsiusk savo pil
na ir aiszku adresi, o asz tuo- 
jaus ta Katalioga ir lassztukas 
tau nusiusiu DYKAI. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS) .

\ 3250 Union Ave., CHICAGO, ILLt

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Waltz, Two Step Ir kitGkų

Pirma lietuviška Mokykla Amerikoj. Pi of. 
Julius kaip išmokinu, tai niekas taip neguli iš
mokinti niekur kitur.

PROF. JULIUS SILSKO
1836 S. Halsted St., Chcago, III.

Phone Canal 3762
Mokinu kasdien nuo 10 ryto iki 11 vai. vakaro.

OI3RO
KRIAUČIAUS

Turi būti ne
At-

50,000
KNYGŲ

NHMflBMiMaHMflraiiMilBM

“LAISVES” keliaujantis 
agentas po visą Ameriką.

Tarptautiškos Prakalbos
Atsibus Nedėlioję, 23 vasario, Finų Sve
tainėje ant Chappel Court St., Norwood, 
Mass. Kalbės lietuviškai V. Jakštys iš 
Rhiladelphijos. Prasidės G vai. po pie
tų. Visus kviečia Komitetas.

BUK 
VYRAS

Aslhii.s WnHhiirtRtono gimimo dienoj ”

Subatoje, 22 Vasario j Feb. Į, 1913
L. S. S. A. 60 KUOPOS ARTISTAI 

sulos labai juokingą Komediją, kokios Bosto
niečiams da neteko matyt ir girdėt, po vardu:
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DAHGREN HALL SVETAINĖJE
Kampas E ir Silver Sts., - South Boston, Mass

Salė bus atidaryta nuo 6 valandos vakare.

Perstatymas be galo juokingai Juokai nuo 
pradžios iki galui. Po teatrui bus ŠOKIAI su 
skrajojančia krasa ir įvairiais palinksminimais.

Visi Bostono ir apielinkės lietuviai priva-
io atsilankyti. Kviečia KOMITETAS.

Pirk STORĄ
Parsiduoda visai pigiai DRAPANŲ ir 
INDŲ (dišių) štoras lietuvių apgyven
toje vietoje. Labai gera proga lietu
viui arba lenkui daryti gerą ir lengvą 
pragyvenimą. Kas nedėlia yra didelės 
įplaukos. Norinti platesnių žinių kreip
kitės į “LASVES” RED. 242 Broadway, 
So. Boston, Mass.

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

$1.00
25c.

REIKALAUJAM 
prie kostumiersko darbo, 
girtuoklis ir galintis visada dirbti, 
sišaukit kuogreičiausia per laišką.

Wm. B. Prank,
Watrous Block, Des Moines, Iowa.

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisvės” 

siuntinėjimo adresą, malonėkite neat
būtinai prisiųsti savo senų adresų, t. y. 
kokiu buvo laikraštis lig šiol siunčiama 
ir naujų, t. y. tą, kuriuo norite, kad bu- 
tŲ Jums laikraštis dabar siunčiamas, 
kitaip adresą permainyt negalėsime.

Administracija.

NAUJI MONOLOGAI.
Netilps laikraščiuose ir knygose, o par- 
sidavinės aktoriams-mėgėjams. Kas no
rite gaut vieną ar daugiau, kreipkitės į 
mane. Kožnas monologas po 1 dolerį. 
Jei jus nusipirksite, kitas niekas tame 
mieste negaus to paties monologo. Iš 
kelių monologų galite tupėti surengimą 
visam vakarui. gg

A.ANTONOV
6 River st , Llth.Coop, W.Lynn, Mass,.

Vysai Dykai- Del Viru
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili,nubiegimasieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išiuietimus, ncgromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
u am tise privatiškai, slapta ir labai pygjai. C

Ta, dykai įgauta knyga, pasakia jums kodėl jus 
keritat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė Žinios, katrus ture žinoti kožnaa vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užtnokam už pačto, ing uzpečetita konverta. Nesiusk 
nekokia piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
Žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 806 22 Fifth Avenu*. CLle.ro:

G xlotinas Tamista: Pagal Tamlstoa priRadiejma, aš norleėjau 
jogTamistaprisiustuniel man vysai dykai vėua jusu knyga

Vardas

Adresas; Steltas
NM3CM

CLle.ro



