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Tarpe j v daug se- 
kongreso atstovu. 
hotely Shoreham, 
su didele iškilme 

Pas-

Prezidento Wilsono inau
guracija.

4 diena kovo — tai inaugu
racijos diena naujojo Suvie
nytu Valstijų prezidento W. 
Wilsono, 28 iš eilės preziden
to. Washingtonas pilnintelis 
susivažiavusiu iš visu Ameri
kos kraštu žmonių. Laukia
ma suvažiuojant trečdalio mi
lijono žmonių.

Sufragistės iš visu Ameri
kos kampeliu jau ant vietos. 
3 d. kovo jos taiso milžinišką 
demonstracija, kuri turės pa
rodyti, kad sufragistės tvir
tai yra pasiryžę kovoti už sa
vo teises.

Vice prezidentas Marshall 
'pribuvo Washingtonan 1 d. 
kovo.

Prezidentas Wilsonas iš
važiuoja iš Princėtono 3 d. 
kovo išryto. Jį lydi 1000 
studentu, kuriuos veža keli 
specijališki traukiniai.

Washingtonas pilnai prisi
rengęs prie iškilmės. Wilso- 
ną ant Union stacijos pasi
tiks specijališkas piliečiu ko
mitetas, 
na tor i u ir 
Perbuvęs 
Wilsonas
vyko į Baltąjį Namą, 
kui su didele iškilme bus ke
liauta į Capitolį. Pirmame 
pavažy sėdės sykiu su Wil- 
sonu ir Taftas.

Inauguracijos parodoje da
lyvaus visos dalys kariume
nės, kaip lyginais ir laivyno. 
Vakare 4 d. vas. bus rodo
mos nepaprastai puikios “fe- 
jerverkos”.
Patersono streikas auga.

Šilko darbininku streikas 
Patersone auga. Prisidėjo 
dar 2000 streikieriu. Buvo 
areštuotas redaktorius vieti
nio socijalistu laikraščio, ku
ris visą naktį perbuvo kalėji
me. Jį apkaltino apšmeiži
me policijos viršininko ir 
kvietime prie riaušių. Vie
nok teismas jį išteisino.

Miss Elz. Flynn, organiza
torė IWW. turi nepaprastą 
pasisekimą tarpe streikieriu. 
Ji irgi yra išleista ant paran
kos $1000.

Unija nutarė paralyžiuoti 
visą tą industrijos šaką. 
Streikieriai laikosi gerai.

Nekarūnuotas karalius.
Kiekvieną dieną ateina ži

nios iš Egypto sostainės Kai
ro. Ten gydosi nekarūnuo
tas Amerikos karalius p. 
Morganas. Iš pradžios pini
guočiai buvo nemažai persi
gandę ir biržoje kilo suirutė, 
bet dabar apsiramino, nes p. 
Morgano sveikata eina ge
ryn.
W. Haywood prašalintas 

Pild. Komiteto.
Socijalistu ’ Partijos nariu 

balsavimas buvo labai ne
prielankus Haywoodui. Di
delė dauguma nariu išsitarė 
užtai, kad Haywoodas turi 
pasitraukti iš Pildančiojo Ko
miteto. Betgi Socijalistu 
Parėjįs nariu Haywoodas 
dar liekasi.

Priežastis Haywoodo pra- 
šalinimo yra ta, kad jisai a- 
gitavo už tiesioginį veikimą,

sabotaža (mašinų gadinimą) 
ir labai nešvariai agitavo 
prieš politišką socijalistu vei
kimą, sakydamas, kad poli
tika tiktai temdina žmonių 
protą.

Brooklyno streikas dar I 
nepasibaigė.

1 1 d. kovo “The New York 
Call” stambioms raidėms pa
garsino, kad Brooklyno rūb- 
siuviu streikas jau pasibaigė 
ir unija džiaugiasi iš nepa
prasto laimėjimo.

Betgi 3 d. kovo, iš ryto, 
“Laisvės” redakcija gavo iš 
Brooklyno streiko šelpimo 
komiteto sekančią telegra
mą: “Netalpinkite žinių apie 
užsibaigimą New Yorko rūb- 
siuviu streiko, kurios tilps 
kituose laikraščiuose. Tos 
žinios yra neteisingos”.

Tą pat dieną (3 kovo) ga
vome pranešimą nuo unijos 
organizatoriaus J. Augūno, 
kad Brooklyno rūbsiuviu 
streikas dar nepasibaigė. Ta
me laiške rašoma: “Jeigu 
męs būtume neapsižiūrėję, 
tai būtume buvę prigauti. 
Taigi, malonėkite netalpinti 
jokiu žinių apie streiko užsi
baigimą”.

Iš šito visko galima maty
ti, kad iš bosu pusės buvo no
rima padaryti kokia apgavys
tė, kad paskui suklaidinus 
kaip streikierius, taip ir ju 
šelpė jus. Todėl/ vyrai, ne- 
siduokime save suklaidinti!

W. Wilsono kabinetas.
Laikraščiai garsina pavar

des nariu Wilsono kabineto. 
Pirmą vietą Valstijos Sekre
toriaus užima W. Bryan iš 
Nebrascos. Darbo departa
mento viršininkas W. Wil
son. Pačtos—A. S. Burleson 
iš Texas. Attorney general 
(teisingumo ministeris)—bus 
James C. M’Reynolds.

Kitu vardu negarsiname.
Maderistai pabėgo ant 

Kubos.
Havana 2 d. kovo. Buvu

sio Mexicos prezidento Ma
deros giminės ir šalininkai 
pabėgo ant Kubos; jie tikisi, 
kad juos ten moloniai priims. 
Pabėgėliai pasakoja apie bai
senybes, kurias daro Diazo 
šalininkai.

Žudynės ir dabar da nesi
liauja. Tai vieną, tai kitą 
nuolat pašau ja. Suv. Valst- 
tiju kariumenė nieko akty- 
viško neveikia. Matomai, 
mūsiškiams kapitalistams pa
tinka dabartinė atžagareiviš- 
ka revoliucija.

Kas pasidarė Brooklyne?
Baigiant rengti “Laisvę” 

spaudon, gavome laišką nuo 
vieno ištikimo draugo iš 
Brooklyno. Tame laiške ra
šoma:

“Streikas neužbaigtas, tik 
rūbsiuviu streikieriu centro 
valdyba padarė “bloff” ir 
pabėgo. Bet streikieriai nu
tarė išsirinkti naują centro 
valdybą ir vesti streiką to- 
liaus. Eina gandas, kad ža
dama atsimesti nuo Darbo 
Federacijos ir prisidėti prie 
IWW”.

Linkime streikieriams tvir
tos dvasios pakilimo ir ener
gijos sunkioje kovoje. Darbi
ninkai, paduokime pagelbos 
ranką tai alkanai miniai!

Lenkai rengiasi prie suki= 
limo.

Galicijos (Austrijoj) lenkai 
sutvėrė taip vadinamą tau
tišką taryba (Rada Narodo- 
wa), kuri smarkiai agituoja 
už atgaivinimą lenku kara
lystės. Toje “radoje” daly
vauja netsocijalistai. Tary
ba gana tankiai ‘ daro savo 
posėdžius. Ji išskyrė iš sa
vo tarpo pinigu komisiją, 
kuri rūpinasi didinti tautiš
ką fondą. Pinigai uoliai ren
kami ne tik Galicijoj, bet ir 
Vokietijos Lenkijoj, irgi Len
ku karalystėje. Lietuvos len
kai taip pat Gluosniai šelpia 
tautišką fondą. Tasai fon
das visupirmiausia skiriamas 
aktyviškam pasipriešinimui 
prieš rusus. Prie “Rada Na- 
rodowa” yra dar ir daugiaus 
visokiu komisijų, kaip tai 
komisija, kuri išanksto rūpi
nasi sutvarkyti daktarišką 
pagelbą sužeistiems sukilimo 
laiku. .

Karščiausia už sukilimą a- 
gituoja taip vadinami liau
dininkai ir patriotiški Galici
jos socijalistai. Lenku tau
tiškoji jaunuomenė, susior
ganizavusi į “Sakalu” drau
giją, tai lyg kad branduolys 
būsiančios kariumenės. “Sa
kalai” daro įvairius kareiviš
kus muštrus ir bandymus.

Lenku aristokratija ir aug- 
štesnioji kunigija nesimpati
zuoja sukilimui.

Rusiškoj Lenkijoj sukili
mui neprijaučia kraštutiniai 
socijalistai. Betgi tautiškie
ji socijalistai (frakcya rewo- 
lucyjna) ir tautiški radikalai 
varo smarkiausią agitaciją 
už sukilimą. Ypač jie sten
giasi suagituoti sodiečius, 
kuriuose mato išganymą 
Lenkijos.

Lenku fabrikantai iš biz- 
nišku priežasčių irgi nenori 
sukilimo. Jie velija ramumą 
ir nori vien gražiuoju derė- 
ties su valdžia, bet anaiptol 
ne kariauti.

sako, Austrijoj esą labai pa
tenkinti jo misija.

Jeigu taip yra—tuomet 
lenkai turi nuliūsti, nes sukil
ti stačiai, nesant karės, būtu 
tikrai neapmąstytas žings- 
nys. Apskritai kalbant, dar 
niekad lenku patriotu ūpas 
taip smarkiai nebuvo pakilęs, 
kaip dabar.
Vokietijos valdžia pyksta

si su popiežium.
Vokietijos reichstage (par- 

amehte) didžiausi valdžios 
šalininkai iki šiol buvo kon- 
servatyvai ir centras, kuria
me yra kataliku partija, re
prezentuojanti 24,000,000 ka
taliku Vokietijoje. Be šio 
centro valdžia mažai ką ga- 
ėtu karėje prieš žmonių no
rą padaryti. Prijausdamas 
tą Centras Nuolatos reikala
vo visokiu nusileidimu iš val
džios pusės naudai kunigu ir 
bažnyčios. Popiežius statė 
visokius reikalavimus, ku
riuos Vokietijos valdžia maž 
daug buvo priversta išpildy
ti, kad centre turėti talki
ninką karėje darbininku su 
kapitalistais. Paskutiniu kar
tu Bavarija, kuri yra katali
kiška, pareikalavo, kad Prū
suose būtu palengvintos tie
sos prieš Jėzuitus. Vokieti
jos kancleris Dr. von Beth- 
mann-Holweg, kuriam jau 
nusibodo nuolatos nusileisti, 
šį sykį ne tik ką ne lengviau 
aiškino tiesas prieš Jėzuitus, 
bet dar suaštrino jas. Tada 
centras pradėjo grūmoti 
kancleriui, kad eis prieš jį iš 
paskutiniu ju«

Amerikos lenkai.
Agitacija už atgaivinimą 

Lenkijos pasiekė ir Ameriką. 
Veik kiekviename mieste su
sitvėrė tautiško apgynimo 
komitetai. Jie rengia susi
rinkimus ir varo kosmarkiau- 
sią agitaciją. Jau surinkta 
gana daug pinigu.

Daugelis Amerikos “Saka
lu” sakos važiuosią į Lenki
ją kariauti, jeigu prasidės 
sukilimas.

Laiškas Austrijos cieso
riaus carui Mikalojui.
Visą savo viltį lenkai deda 

ant karės tarpe Austrijos ir 
Rusijos. Vienu tarpu rodė
si, kad karė tikrai įvyks. 
Dabarties gi dangus vėl nu
siblaivė. Senelis Austrijos 
ciesorius pasiuntė savo žmo
gų kunigaikštį Hohenlohe su 
tam tikru laišku carui Mika
lojui. Apie tą pasiuntinystę 
labai daug kalbama. Nors 
viskas laikoma didžiausioj 
slaptybėj, vienok diplomatai 
sako, kad pasiuntinystė pa
vykusi. Hohenlohe jau su
grįžo iš Peterburgo ir, kaip

Jūreivių maištas.
Rymas 1 d. kovo. Coriere 

d’ Ytalija talpina telegramą, 
kad ant kariško laivo ‘ ‘Amel- 
fi” kilo maištas. Areštuota 
daugelis jūreiviu ir atiduota 
karės teismui.
Bedarbių paroda Milane.

Milanas (Italija). Atlaikę 
didelį susirinkimą Milano be
darbiai, sutaisė didelę de
monstraciją, reikalaudami 
darbo. Miesto valdžia paža
dėjusi jiems darbo.

Serbai su bulgarais 
pykstasi.

Serbu laikraštija pradėjo 
agitaciją prieš bulgarus. Ser
bai užmeta bulgarams, būk 
šie nori perdaug pasiimti sau 
žemės. Koleik visus buvo 
apėmęs kariškas ūpas, toleik 
mažosios Balkanų valstijos 
tarpe savęs sutiko, dabargi 
nejuokais nori susipešt. Taip 
jau visuomet būna. Kiek
viena kapitalistiška valdžia 
visupirmu rūpinasi savais 
reikalais.

Konstantinopolis. Čia at
sibuvo milžiniškas mitingas 
Turkijos moterų,kuriame da
lyvavo suvirš 4000 moterų. 
Kalbėjo gana daug patrijo- 
tišku kalbėtoju. Nutarta 
pasiusti telegramą Turkijos 
kariumenei, kad ši drūčiau 
laikytųsi. Taip-pat išsiųsta 
telegramos visoms karalie- 
nėrhs, kuriose prašoma, kac 
protestuotu prieš turku nie
kinimą.
Popiežius uždraudė rūkyt.

Rymas 1 a. kovo.—Pius 
X uždraudė šavo gvardijo-

nams,kaip ir visiems kitiems, 
rūkyti Vatikano palociuose.

Sugėdintas karalius.
Nėra žmogaus, kuris taip 

mylėtu plepėti, kaip Prūsu 
karalius Vilius H. Ir apie 
ką jisai tik neplepa. Pasku
tinėj savo kalboj kalbėjo, apie 1 
žemdirbystę. Nurodė, kad 
savo dvare Landinen jisai : 
gauna dvigubą derliu, negu 
kad seniau gaudavo. Jisai 1 
pasakęs, kad sėkla taip bu- 1 
vusi gera, kad aplinkiniai so
džiai vogdavę naktimis.

Sodiečiai pasijuto labai už
gautais tais karaliaus žo
džiais ir parašė viešą protes- 1 
;ą, kurį pagarsino laikraš
čiuose. Jie sako, kad ne jie, ! 
oet karaliaus dvaro užveiz- 
dos paėmę javu sėklą pas 
;uos, sodiečius. Todėl kara
tus dasileido bjaurios mela
gystės. '

Taigi, beplepėdamas, Vi
jus II ir vėl susilaukė dide- 
ės gėdos. Bet jo akįs, ro

dosi, dūmu nebijo.
Peštynės Vengrijos par- 

lamente.
Budapeštas 1 d. kovo.— 

Tarpe kuniginiu ir socijalis- 
tišku atstovu kilo tokios peš
tynės, kad 12 parlamento at
stovu likosi smarkiai sužeis
ta. Kelis turėjo net į ligon- 
Dutį nuvežti. Priežastimi 
peštynių buvo ginčai dėlei 
visuotino balsavimo, kurio 
reikalauja socijalistai. * Lai
ke tu ginču vienas atstovas 
pavadino kitą melagiu.

Tuomet abidvi pusės šoko 
ant viena kitos. Tvarką į- 
vykdinti reikėjo pašaukti po
liciją.

Policija ir žandarai yra ap
stoję visą parlamentą. Re
tai kokiame pasaulio parla
mente būna tiek peštynių, 
kiek Vengrijos parlamente.
Mokyklos, bet ne kari li

menę.
Paryžius 1 d. kovo. So

cijalistai su savo vadu Jonu 
Žoresu pasipriešino valdžios 
pareikalavimui duoti 100 mi
lijonu doleriu ant kariume
nės. Vieton to jie išstatė 
reikalavimą duoti $130.000.- 
000 ant mokyklų.

Aišku, kad valdžia nepa
klausys to teisingo reikala
vimo.

Geležinkelis per Alpus.
Geneva, Šveicarija. Pa- 

galiaus pabaigta tiesti Loets- 
chbergo gelžkelis, kuris turi 
suvienyti Italijos miestą 
Brieg su Šveicarijos Bernu. 
Gelžkelis perrėžia Centrališ- 
kas Alpu augštumas. Jį tie
siant reikėjo parodyti tikrą 
genijališkumą, nuveikiant di
džiausias kliūtis, prakertant 
uolas ir tiesiant tiltus ir tu
nelius.

Šią sąvaitę jau pradės vaik
ščioti ekspresiniai traukiniai.

Francūzai, kuriu inžinie
riai tą darbą atliko, žiūri 
naują geležinkelį, kaipo 
technikos stebuklą.

Didžiausia geležkelio 
stacija.

Didžiausia gelžkelio staci
ja bus Leipzigo stacija. Leip- 
zigas, tai sostinė Saxonijos, 
kuri priguli prie Vokietijos čiuosna. 
valstijų federaciies. ’ i

Rusijos genijus.
Nors ir trošku po caro valdžia 
gyventi, bet ir ten išsivysto 
talentai, kuriuos jau žino pa
saulis. “Daily Citizen” ko
respondentas plačiai aprašo 
apie Innocent Žukoff, skulp
torių ir socijalistą, kurį iš
auklėjo Siberija. Baigdamas 
sako:

“Rusija davė pasauliui jau 
žinomus skulptorius, kaip 
Antokolsky, Ginsburg ir 
Prince Trubetckoy; bet iki 
šiol Rusija, o gal ir visa Eu
ropa, nedavė nė vieną pana
šu Innocent Žukoff.”

kitą.
Pas tūlą valstietę iš Kalu

gos pavieto 2 d. sausio gimė 
dvynukai. Abi mergaitės. 
Kitą dieną vėl susilaukė dvy
nuku. Abudu vaikai. Vos 
tik popas spėjo apkrikštyti, 
tuoj visi keturi ir pasimirė.

Bjaurus pasielgimas.
100 Varšavos gydytoju 

lenku atsisakė gydyti vargin
gus žydus. Jie tai padarė 
vardan tautiškos neapykan
tos. Turtingus žydus gali 
gydyti. . |

Bjaurus pasielgimas. Juk 
daktaru amatas, tai ne parti
jos dalykai.

Pabėgėliai.
Kaip žinoma, pilnas Sibi

ras politikos ištremtųjų- 
Daugelis ju, negalėdami pa
tęsti savo vargingo gyveni
mo, bėga iš Sibiro, kur tik 
akįs neša. Vien iš Jenisejaus 
gub. perniai pabėgo 300 poli
tikos ištremtųjų-

Nusinuodijo.
Vilniaus teismo rūmai nu

teisė metams kalėjimo žydą 
aptiekoriu, kurs, negavęs po 
pačios žadėtos dalies visaip 
ją kankino ir galu gale ap
leido ją, palikęs su mažu kū
dikiu. Gyvanašlė kentėjo 
kol kentėjusi, bet kaip dagir- 
do, įog vyras visaip ją ap
kalbinėja, nusinuodijo gat
vėje. Pas ją rado laišką, kur 
buvo surašytas visas jos ne
laimingas gyvenimas. Sulyg 
to rašto ir iškilo visa byla. 
Matyt, vyras kaltas buvęs, 
kad lydėdami nelaimingą nu
sižudėlę žydai išdaužė visus 
langus jos vyro bute.

Pabaltijoj nerimastis.
Kuršo gubernatorius mušė 

telegramą visiems Liepojaus 
laikraščiams, prašydamas 
perspėti žmones, kad karo 
nebūsią, kad žmonės nurim
tu ir neimtu pinigu iš banko. 
Paskelbtoji Kuršėje mobili
zacija daroma tik paprastam 
išmėginimui.
Silkių pavalgę pasimirė.
Maskvoj 22 d. sausio 10 

žmonių silkių pavalgę tuo
jau sunkiai susirgo ir 3 iš ju 
neužilgo pasimirė.

Taigi dabar gavėnioj, kuo
met daugiau silkių valgosi, 
žiūrėkite, ką perkate, kad ir 

■ su jumis taip neatsitiktu, nes 
• begavėniodami galėsite nu

važiuoti pas Abraomą sve-

Olšauskas važiuos caro 
sveikinti.

Kaip praneša Kauno rusu 
laikraštis, iš priežasties 300 
metu caru Romanovu giminės 
viešpatavimo, į Peterburgą 
važiuos ir batiuška Olšaus
kas, arba, kaip jį policija va
dina “Otec Konstantin”. Ji
sai pasveikins carą taip iškil
mingoje carui valandoje.

Streikas pasibaigė.
“Laisvei” rašo iš Vilniaus:
Vasario 10 d. pasibaigė 

‘ ‘Y mperialo” mezgamosios 
dirbtuvės streikas. Vietoj 
vienos kapeikos, kurios dar
bininkės reikalavo pridėti, 
jos gavo geresnę darbo me
džiagą. Beto, joms pusiau 
užmokėjo už streiko dienas.

Streikui sulaužyti dirbtu
vės bosai darė ką galėdami. 
Iš pradžių jie gązdino darbi
ninkus nenusileisę iki pasku
tinio kraujo lašo. Darbinin
kai betgi nepabūgo. Tuomet 
prisidėjo policija.

Dabar net pačios tamsiau
sios darbininkės mato, kad 
policija eina išvien su fabri
kantais.

Visai žandariškai.
Pilviškiai, Suv. gub. Nese

niai vieną šventadienį kun. 
Radžiūnas, eidamas švento
rium, užtėmijo tūlos mergi
nos rankose “Lietuvos Ūki
ninką”—tuoj stvėrė jai iš 
ranku atėmė ir dar dvasiškai 
išolbijo, kam dą į bažnytėlę 
nešasi tokį bedievišką laik
raštį.

Gražiai atsimenu, kaip dar 
neseniausiai, ir savo akimis 
mačiau pas bažnyčią žandarą 
atiminėjant naujas lietuviš
kas maldaknyges. Juk daug 
panašumo!...

Važiavo kokie tai vyrai į 
Ameriką. VienasJuipramie- 
gojo Pilviškiu/stotį, kur f ke
tino išlipti. Žmogus sužino
jęs, kad jau pravažiavo Pil
viškius, iššoko iš vagono ir 
užsimušė. Vyras jaunas, 
apie 26, paeina iš Vilniaus 
gubernijos.

Bjaurus paprotys.
Bartininkuose, Vilk. pav. 

dar tebegyvuoja bjaurus ir 
senas paprotys, valkiotis ne
kviestiems po svetimas ves
tuves. Bjauriausiai, kad da
ro tai ne tik kokie piemenįs, 
but suaugę ir vedę ūkininkai. 
Šiomis dienomis tokie nak
ties paukščiai buvo atsilankę 
ir pas ūkininką Šlekaitį. Pa
darė daug trukšmo, o dabar 
tu naktibaldų bus teismas. 
Gėda jiems!

Rasta negyvas žmogus.
Šiauliai. Iš nakties 1 į 2 

vasario rado lauke užmuštą 
ūkininką Bracą iš LiepariŲ.

Nelaimingasis dirbo Zubo
vo miške, ir už pralietą pra-f 
kaitą gavęs kelis skatikus iš 
kontoro, grįžo namon. Pa
ėjęs pora verstu, rado sau vie
tą amžinam atilsiui.

Pakol kas žmogžudžiai ne
surasta.

Mat ką daro pinigas! Pi
nigas užmuša ir užmušėją iš
teisina. Ar ne puiki tvarka?(“Liet. Ukin.”



SPAUDOSBALSAI
Vis apie tą patį.

Jau kelios savaitės suėjo, 
kaip mūšy laikraščiai—iš vie
nos pusės “Tėvynė”, “Lie
tuva” ir “Vienybė Lietuvnin
ku”, iš kitos—“Keleivis” — 
tik ir kalba apie p. F. J. Ba- 
gočiaus ypatą. Tautiški laik
raščiai talpina sieksnines at
skaitas apie Bagočiaus bylą 
su “Vienybe Liet.” Vieni iš- 
naujo kelia senus dalykus apie 
prisiegas, presbiterijonus, pi
lietiškas popieras, kitas gi 
pasakoja apie Sirvydo užsigy- 
nimą, J. J. Paukščio pamiši
mą ir guldo galvą už p. Ba- 
gOČlŲ.

Išeina lyg, kad p.Bagočiaus 
ypata yra ašis, apie kurią su
kasi mūšy interesai. Męs gi 
manome, kad lietuviu visuo
menė turi daug daugiau svar
besniu reikalu.

Išreiškėme savo nuomonę, 
kada p. Bagočius įskundė p. 
Živatkausko ypatoje visą or
ganizaciją. Dabartės gi, ka
da p. Bagočius pa j ieško savo 
“garbės” teismuose -- lai sau 
įieško. Tai jo ypatiškas daly
kas, mums visai neapeinantis.

Išeivystės klausimas.
“Lietuvos Ūkininkas” tal

pina pamatingą straipsnį apie 
mūšy išeivystės reikalus. 
Laikraštis nurodo, kaip bai
siai skriaudžia žmones agen
tai.

Pačioje Lietuvoje veik nie- 
* ko nedaroma, kad sutvarkyti 

tie reikalai.

“Laisvoji Mintis“.
Mūsų progresyviška visuo

menė pradėjo šnairuoti į “L. 
Mintį,” kada tilpo joje kun. 
Tumo paveikslas. Tuomet 
daug kas stačiai suboikotavo 
laikraštį.

Pastaraisiais laikais “Lai
svoji Mintis” aiškiai krypsta 
kairesnėn pusėn. Paskutinio 
N rio apžvalga smarkiai pa
kreipta prieš kunigiją.

Silpnai tiktai išrodo “Jau
nimo Sapnai”, moksleiviu rei
kalams skiriamas priedas.

Dar mažmožis. Kasžin, ko
dėl taip daug rašoma apie to- 
limo-tolimo Madagaskaro lai
svamanius, tuo tarpu nebuvo 
nei paminėta apie daug svar
besnius atsitikimus laisvama
niu gyvenime (padėkime, ju 
suvažiavimą).

įdomus straipsnis.
“Kovos” N9 telpa įdomus 

J. A. Shunskio straipsnis: 
“Raportas socijalistu admi
nistracijos Naugatucke, Ct.” 
Tą straipsnį privalo kiekvie
nas perskaityti, nes iš jo aiš
kiai pamatys, ką naudingo 
daro socijalistai, dar kapita
listiškai sistemai teesant.

Giria “Vienybę Lietuv
ninkų“.

“Kova” giria “Vien. Liet.”, 
kad ši bešališkai elgiasi laike 
didžiojo kriaučių streiko, ne
iškraipo prasmės streikieriu 
pranešimu ir t. t.

Daugelis klausė, bene pa
sitaisys “Vien.”, atstojus iš 
ten p. Sirvydui. Dvasia liko- 
kosi ta pati, vienok to seno 
įnirtimo ant viso, kas nekve
pia renegatija, jau nėra. Tei
singesnė nuomonė, bent ret
karčiais, suspindi ant “V. L.” 
skilčių.

Keista amnistija.
Ar daug žmonių bus paliuo- 

suota iš ištrėmimo ir kalėji
mu iš priežasties 300 metu 
sukaktuviy caru Romanovu 
viešpatavimo?

Kaip praneša laikr. “Ber
liner Tageblat”, tai bus su
simylėta ant didžiausiu suk
čių, bet politiškieji vargiai iš 
tu sukaktuviu pasidžiaugs.

Wilsono belaukiant.

Dar valandėlė laiko ir Wil- 
sonas iš prezidento-elekto 
virs faktiškuoju Suv. Valsti
jų prezidentu. 16 metu de
mokratu partija negalėjo pra
vesti savo žmogaus į prezi
dentus. Wilsono laimėjimas 
buvo demokratu partijos lai
mėjimas ir pasekmė skilimo 
republikonu partijos į dvi da
li.

Ar Wilsonas lauž ragus tru- 
stams, ar jis, sušaukęs extra 
sesiją kongreso, tuojaus nu- 
muš muitus, ar Wilsonas bus 
priešingas ateiviams, ar bus 
bedarbės, ar nebus ju ir ko-^ 
kius ministerius jisai sau pa- 
siskirs? Dėlei šitų klausimu 
daug žmonių laužo sau gal
vas, o rašytojai nesigaili ra
šalo tai girdami, tai peikda
mi Wilsoną.

Taftas apleidžia Baltąjį Na
mą Washingtone, kada poli
tiška padangė apsiniaukus. 
Jisai palieka Wilsonui savaip 
išrišti Mexikos ermiderius, ji
sai palieka Wilsonui amžinas 
bėdas su trustais ir maisto 
pabrangimu, jisai palieka 
jam atei vystės dalykus išrišti, 
kaip ir daugelį kitu reikalu 
mūsų vidurinio gyvenimo su
tvarkyti.

Ką sako ant to viso Wilso
nas? Ar jo politiškas veidas 
jau paaiškėjo? Ligišiol, kaip 
savo raštuose, taip ir keliose 
savo prakalbose (sausio mėn. 
Chicagoje ir kitur) jisai 
smarkiai peikė trustįis, daug 
ir gražiai kalbėjo apie žmo
nių liuosybę, apie patekančią 
naujos liuosybės saulelę. La
bai daug triukšmo sukėlė jo 
knyga “The New Liberty” 
(Naujoji Laisvė), kurioj Wil
sonas aiškina, kaip žiūrįs į 
opiuosius gyvenimo reikalus. 
Ta knyga—tai lyg Wilsono 
išpažintis. Wilsonas pirmas 
iš visu Suvienytu Valstijų 
prezidentu, pirm užimsiant 
savo vietą Baltajam Name, 
atliko viešą išpažintį. Wilso
nas savo “Naujojoj Lais- 
svėj” vėl kritikuoja Wall 
Street (piniguočių gatvė New 
Yorke, kuri faktiškai valdo 
visą šalį), vėl pasmerkia trus- 
tus ir užtikrina, kad demo
kratu partija tik viena; tega
linti duoti kiekvienam pilie
čiui pilnintelę laisvę. Wilso
nas sako, jog pramonė priva
lo būti žmoniškesnė santi- 
kiuose su darbininkais ir val
džia turi išleisti įstatymus, 
saugojančius darbininkus. Ir 
daug dar tam panašiu žadi
niu siūlo Wilsonas ir, kaip 
koks ricierius/prisiekia tai iš
pildyti.

Wilsonas pasitiki į talen
tingumą Amerikos nacijos ir 
prie kiekvienos progas stato
si esąs didžiausiu patriotu.
Kaip matote, Wilsonas čiul

ba, kaip ta lakštingala. Grei
toji ateitis parodys, kiek tei
sybės tėra jo čiulbėjime.

, Svarstant apie Wilsono po
litiką, niekados nereikia už
miršti, kad prezidentas tiktai 
prezidentauja, bet ne valdo. 
Jo ypatiškos pažiūros turi pa
skęsti demokratu partijos di
džiumos pažiūrose. Ne Wil
sonas ves demokratu partiją, 
bet atbulai, demokratu par
tija komanduos Wilsonu. Vie
no žmogaus yalia mūsų ga
dynėj nedaug^tereiškia. To
dėl čia bus vietoj pakalbėti 
apie pačius demokratus, apie 
taip vadinamus politikierius.

Politikieriai laukia “džia- 
bo”. “Mūsų prezidentas— 
mūsų ir pyragas”—sako jie. 
Ligišiol taip ir būdavo. Kaip 
tik naujas prezidentas, tuo
jaus jo partijos žmones užim
davo gerus “džiabus”. To
kiu būdu valdininkai buvo ne 
savystoviais žmonėmis, bet 
bernais sa vq partijos.

Taftas, būdamas preziden
tu, rūpinosi kuodaugiausia 
valdininku priskaityti prie 
“Civil Service”. 1910 metais 
buvo priskirta prie “Civil 
Service” gana daug pąčto 
valdininku pirmos ir antros 
klesos. Pereitu metu pabai
goje prie “Civil Service” no
rėta priskirti 36,000 valdi
ninku ketvirtos klesos.

Valdininkai, kurie dirba 
prie “Civil Service”, turi už
tikrintą rytoju ir nepriguli 
nuo politikierių. Nors parti
ja mainosi, bet jie nesimai- 
no. Rodosi, labai naudingas 
dalykas, vienok demokratiš
ki politikieriai kongrese pasi
priešino sumanymui priskirti 
36,000 valdininku prie “Civil 
Service”. Mat jie laukia, ka
da Tafto nebus, kad pavesti 
tas vietas saviškiams—demo
kratams.
Tasai faktas aiškiai parodo, 

kad demokratiški politikie
riai nesnaudžia ir yra pasi
rengę suryti jiems skiriamą 
kąsnį. Wilsonas juk turės ju 
klausyti.
Apie kovą su trustais šiuom 

laiku nėra ko kalbėti. Tas 
pats ir su muitu klausimu. 
Tą viską . parodys greitoji 
ateitis. Jau ne kartą buvo 
sakyta, kad demokratu parti
ja dabar šimtais ryšiu yra su
rišta su stambiuoju kapitalu. 
Todėl ir Wilsonas veikiausia 
neišdrįs stoti aiškion kovon 
su trustais ir agituoti už įsta
tymus, kuriems bus priešingi 
trustai.

Kaip Wilsonas elgsis atei- 
vystės reikaluose, sunku at
spėti. Taftas, atmetęs Di- 
llingham-Burnėtto billiy, pa
sielgė gana padoriai. Jeigu 
Taftas būtu priėmęs tą billiu, 
tuomet nemokanti skaityt 
mūsų broliai nebūtu galėję 
atvykti Amerikon. Vienok 
ateiviu priešai nesnaudžia. 
Kaip tik Wilsonas užims savo 
vietą, jie vėl įneš panašu bi
lliu ir tikisi, kad Wilsonas jį 
užtvirtins.

Pagyvensim — pamatysim.
Dar svarbesnis klausimas 

su bedarbėmis. Daugeliui vai
dinasi Clevelando laiku be
darbės. Kaip tik Wilsonas li
ko išrinktas, tuoj daugelis la
bai nusigando. Tokiuose da
lykuose sunku būti pranašu, 
bet viskas išsirodo ne taip jau 
baisiai.

Biznio laikraščiai paskuti
nėje sąvaitėje pažymėjo, kad 
pramonė esanti neblogame 
stovy. Net textiliškoj pra
monėj (audinyčiose) darbai 
vėl pradeda gerinties. Kai
nos vilnoniu ir bovelniniu iš
dirbiniu truputį pakilo. Ge
rinusi darbai šiaučiu amatuo
se. Plieno pramonėje vienur 
pakelta algos, kitur rengia
masi prie smarkios kovos. 
Angliakasyklose darbai eina 
vidutiniškai.

Taigi, tuo tarpu bent, ne
matyti jokio apmirimo, atbu
lai, męs matome, kad strei
ku kova vis eina didyn. Wil
sonas, šiaip ar taip kalbant, 
turės pasirodyti, kuomi esąs, 
nes kova darbo su kapitalu 
šiandien yra svarbiausias ap
sireiškimas visuomenės gy
venime.

Būdamas prezidentu, Wil
sonas ne žodžiais, bet darbais 
turės pasirodyti, keno pusę 
daugiau palaikąs. Išanksto 
spėjame, kad būdamas lyde
riu ir šulu kapitalistiškos vi
suomenės, jisai rems savo 
veikimą ant senu principu. 
Todėl labai abejojame, ar 
įvyks ta “naujoji laisvė”, 
apie kurią jis taip daug ir 
taip gražiai kalba.
__________________ L. P.

Šuns būdoj duonos nerasi.
Paklydusiam ir vilkas drau

gas.
Iš velnio gegutė nebus.

Kaip apsisaugo! nuo 
nervų apsilpimo?

Nervu išsisėmimas arba su
silpnėjimas paeina nuo dau
gelio priežasčių: nuo prigim
to nervu silpnumo, nuo per- 
sidirbimo, nuo apsinuodyji- 
mo, kraujo sugedimo, nuo 
įvairiu nesmagiu įspūdžiu ir 
dar nuo kitu priežasčių. •

Prigimimas. Trys ligos 
labiausiai persiduoda nuo tė
vu į vaikus: girtuoklybė, sifi
lis ir džiova. Jos taipogi ap- 
silpnina jau motynu ysčiuose 
vaiku nervus.

Tat reikia stengtis, kaip 
nors tos baisios žmonijos ne
laimės sumažinus.

Dauguma jaunu žmonių, 
kurie rengiasi vienytis į po
ras, nei mislyte nemislija apie 
tai, kokios juodu veislės gali 
susilaukti.

“Ne vienas būsimas šeimy
nos tėvas, kad pamatytu vi
są eilę nelaimiu, kuriu gali jo 
vaikai susilaukti, tikrai ge
rai pagalvotu, ar jam valia 
yra žmoną vesti, ypač gi tą 
žmoną, kurios jisai nori”— 
rašo vienas daktaras.

Taigi žmonos ar vyro pasi
rinkimas čionai turi didelę 
svarbą, kad mūsų vaikai ne
išeitu amžinais silpnanerviais 
ir kad visa mūsų padermė 
pagalios neišsiveistu.

Auklėjimas vaiku šia
me klausime užima labai di
delę vietą. Net iš gimimo 
silpnanerviai vaikai per ilgą 
laiką gerai auklėjami gali iš
eiti naudingais su pusėtinais 
nervais žmonėmis.

New Yorke yra auklėjimo 
namai, kur mokina vien išsi- 
veisėlius, netikusius, iš gimi
mo taip sakant pagadintus 
vaikus. Pasirodė jau, kad iš 
1772 vaiku pasisekė 1125 taip 
pataisyt, jogei jie paleisti į 
svietą visai prideramai el
giasi.
Ypač gadina nervus nesma

gus jausmai, afektais vadi
nami.

Pirmučiausia baimė, išgą
stis, toliau piktis, kerštingu
mas, pavydumas. Nebereika- 
lo mūsų žmonės sako, kad 
daugelis ligų iš priepuolos (iš 
priemėčio) paeina.

Kūdikis privalytu kuovė- 
liausia pažinti, kas tai yra 
baimė, nekentimas, piktumas 
ir kitokios kančios.

Nereikėtu vaiku nei peikti, 
nei girti, nei bausti. Sako, ja
ponai taip ir besielgią su vai
kais.

Gązdinimas labai nege
ra yra vaikams: baimė—tai 
didžiausia žmogaus nelaimė. 
Mažiau baimės—daugiau lai
mės.

Nekartą daktaru yra apra
šyti atsitikimai, kuomet nu- 
gązdintas ar nuplaktas kūdi
kis apserga tampymais, nak
tiniu klyksmu ir kitokiomis 
taip vadinamomis priepuolo- 
mis, t. y. nervu ligomis.

Mokyklos mūsų nepri
deramai sutvarkytos. Jose ir 
sveiki vaikai dažnai suardo 
savo nervus.

Bet vis tai nors išrodo, kad 
kada tai toliau gal ir galėsi
me susilaukti tokio vaiku au
klėjimo, jogei ju nervai bent 
nesigadins, kad auklėjimas 
bus sutvarkytas, pataisytas, 
kad negadins vaiku nervu.

Sunkiau yra su suaugusiais 
silpnanerviais žmonėmis.

Kaip jiems pasitaisius savo 
nervus arba bent apsisaugo
jus nuo didesnio suirimo?

Gyvenimas dabar taip yra 
susipynęs, jog kiekvienas 
žmogus turi begales nesma
gumu, kurie naikinte naikina 
jo nervus. Be to patys vaL 
giai, gėrimai, pasilinksmini
mai, lyties instinktas vėl to
lydžių! graužte graužia da
bartinio žmogaus sveikatą ir 
ypač nervus. (Toliau bus).

AMŽINA MEILE.
(Vaizdelis iš gyvenimo.)

Mokytojas K. visuomet buvo nuliūdęs 
ir giliai susimąstęs. Kartais jaunuju bū
rely, kuomet visi linksmai juokaudavo, ji
sai ir mėgindavo nusišypsoti, tarytum no
rėdamas paslėpti savo gilią dūmą ir bega
linį širdies nusivylimo skausmą, bet ir 
pats turbūt nepastebėdavo, kaip jo veidas 
ir vėl ūmai apsiniaukdavo.

Kartais kalboje jo mintįs staigiai nu
trūkdavo ir jisai nutildavo, neužbaigęs 
pradėtos kalbos. Tarytum vėjas staiga 
užklupo ir išblaškė, išskirstė vos beprade
dančius susirinkti šviesius debesėlius. Ir 
vėl jo mintįs persineša į kokį tai nežinomą 
pasaulį, ir jis liūdi, dūmoja, tarytum at
skirtas nuo visos žmonijos...

Mokytojas K. buvo augalotas gražus 
jaunikaitis. Šviesiai geltony plauky, bal
to veido, mėlyny, draugišku akiu. Jo 
augštas liemuo buvo bepradedąs jau link
ti, o gal tai svėrė jo pečius sunki, nuolat 
slegianti skausmu našta, nuo ko jis ir ėmė 
lenktis. Jam buvo jau per trisdešimts 
metu, vienok likimas jį tartum tyčia sku
bino susendinti.

Tokis jo liūdnumas, tokis gilus susi
mąstymas kėlė pas mane nepaprastą žin
geidumą patirti to viso priežastį. Ir aš 
pasiryžiau.

Vieną kartą vasarą, kuomet jis ir jo 
brolis buvo parvažiavę į savo tėviškę pa
viešėti, mūs, jaunuju, susirinko pusėtinas 
būrelis: merginu ir vaikinu, daugiausia 
moksleiviu. Čia męs linksminomės, žai
dėm, gėrėjomės vasaros gamtos grožybe.

Mano atsilankymo tikslu buvo arčiau 
su minėtuoju mokytojumi susipažinti, su
sidraugauti. Mane abelnai įteresuodavo 
tokios paslėptos dvasios kančios ir aš vi
suomet buvau pasiryžęs iš paskutiniosios 
tokiems žmonėms skubintis į pagelbą, ar
ba stengtis bent kiek juos suraminti, ant 
kiek tas bus man galima.

Pavakare visi išėjome pasivaikščioti, 
pasišnekučiuoti. Tuojaus pasiskirstėm į 
poras. Aš neatsitraukiau nuo mokyto
jaus. Kiti visi draugai, linksmai čiauškė
dami, ėjo pirma, o mudu slinkome paskui.

Aš tuoj iš pat pradžią stengiausi visą 
savo kalbą nukreipti į tą pusę. Aš daug 
kalbėjau apie pasaulio šaltumą, apie dva
sišką susigraužimą, nusivylimą ir tam pa
našiai. Mėginau raudonaisiais dažais nu
piešti sielos skausmu kartumą.

Matydamas, kad jisai nesitolina nuo 
mano užvestos temos, kad mano piešia
mieji vaizdai atranda jo širdyje ypatingą 
atbalsį, aš įsidrąsinau ir pradėjau:

—Tikiuosi, kad draugas supratai, dėl- 
ko aš visą laiką stengiausi tokioj temoj 
kalbėti. Aš turiu prisipažinti, kad tokis 
draugo gilus nuolatos užsimąstymas ir 
kartais kokis tai nepaprastas minčių iš
krikimas, begalo mane interesuoja. Ti
kiuosi, draugas atleisi, kad aš kišuosi į 
privatiškus draugo reikalus, vienok mano 
žingeidumas tokis didelis, kad aš nebeiš- 
kenčiu ilgiau tylėti. Aš labai malonė- 
čiau, jeigu tik tai galima, patirti to viso 
priežastį. Bet jeigu negalima, meldžiu 
atleidimo.

—Galima, kodėlgi nebus galima?!— 
kaip tai nuostabiai atsakė mokytojas.— 
Bet juk iš to draugui nebus jokios naudos.

—Labai meldžiu draugo, papasakok, 
tas viskas begalo mane apima,—pasisku
binau aš atkartoti savo meldimą.—Aš pa
liksiu dideliai draugui dėkingas. Būkie 
toks geras ir papasakok.

. —Gerai, jeigu ja/Uarp nori, aš galiu 
ir papasakoti,—pradėjo nenoromis moky
tojas.

—Jau šeši metai, kaip aš panašiai 
sielvartauju. Tai, brolau, meilės dalykai.

Aš tuomet buvau pilnas tikros, švie
siausios vilties į gyvenimą. Gyvenimas 
tuomet man buvo labai malonus ir bran
gus. Aš troškau gyventi ir tik gyventi.

Kuomet aš gavau tarnystę X mokyk
loj, man buvo išpradžiy labai liūdna. In
teligentijos taip kaip ir nebuvo —tik vie
nas kunigas, jau apysenis žmogus, ir vals
čiaus raštininkas, daugiau beveik nieko.. 
Valstiečiai—žjp^i, be abejonės, koki mo
zūru- valstiečiai—amžini skurdžiai. Bu
vau jau bepradedąs keikti savo likimą. 
Liūdna, nyku, nėr kur pasidėti. Kad iš
vaikyti tokį pesimistišką jausmą, pradė
jau lankytis pas kunigą ir raštininką, no
rėdamas bent kiek prasiblaivinti.

Neužilgo raštininko namai pradėjo 
mane labiau vilioti ir aš dažnai ėmiau juos 
lankyti. Mat, raštininkas turėjo jaunutę 
dukterį, 15 metu mergaitę. Tai buvo 
linksmas, begalo guvus ir lipšnus sutvėri

mėlis. Į trumpą laiką mudu susidrauga
vome ir nematomas prisirišimas vieno 
prie kito kasdieną žymiai augo. Nors pas 
ją buvo labai daug vaikiškumo, vienok to
kiame užkampyj ji buvo man vienintelė 
žvaigždelė, kuri pradėjo šviesti kelią į lai
mę. Aš jaučiau, kad aš pradedu prie jos 
visai prisirišti. Bet mudu abudu tylėjo
me ir apie tai nieko vienas kitam nesakė
me.

Pavasarį, ant Velykų, aš buvau apsi
lankęs tėviškėn pasimatyti su draugais ir 
pažįstamais. Begrįžtant mokyklon, ma
ne ant kelio patiko baisiai bjaurus oras. 
Pakilo didžiausia dargana, krito sniegas 
pusiau su lietumi, pro ausis vėjas švilpi
niavo, nei ^.kiu negalima buvo atmerkti, o 
čia kelias—vieni purvai. Nei pėsčias, nei 
važiuotas -nors ėmęs, skradžiais žemę nu
eik. Arkliai brido, brido per tą baisųjį 
purvą, pagaliaus apilso ir botago nesibijo
jo. Mano drapanas kiaurai permerkė lie
tus, mudu su vežėju tik dantimis kaleno
me. Vos beparsiįrėme namo. Aš perša
lau ir kaip atguliau į lovą, tai vos už pus
antro mėnesio bepasikėliau.

Aš sunkiai sirgau, nustojau sąmonės, 
klajojau. Kunigas ir raštininkas buvo la
bai manim susirūpinę. Buvo parvežę man 
daktarą. O Marytė, raštininko duktė, 
neapleido manęs nei ant valandėlės. Ji 
buvo geriausia mano slaugintoja. Ji daž
nai ašarojo, žiūrėdama, kaip aš besąmo- 
nėj klajoju, ir nežinodama, nei ką daryti.

Kuomet vieną rytą aš nubudau ir ma
no sąmonė vėl sugrįžo, aš dažinojau, kad 
jau septinta diena, kaip tebeguliu lovoj. 
Visi mano slaugintojai palinksmėjo, nes 
pas juos atsirado viltis, kad aš pasveiksiu. 
Ypač ta žinia dideliai pradžiugino Marytę. 
Ji skubinai atbėgo," apsikabido mane ir 
pradėjo verkti iš džiaugsmo. Aš jaučiau, 
kaip karštos jos ašaros krinta man ant 
veido, kaip minkštos jos lūpukės, prisily- 
tėdamos mano skruosty, bučiuoja juos de
šimtimis karty. Tuo tarpu aš buvau lai
mingas, begalo laimingas ir troškau gy
venti ...

Kuomet aš pasveikau, mudu dar di
desniais draugais palikome. Mudu dabar 
nutarėme amžinai vienas antrą mylėti ir 
davėme sau tvirčiausią pasižadėjimą tik
rai duotąjį žodį išpildyti.

(Toliau bus.)
P. Posmyla.

AŠ ATDUOČIAU...
Vėlus nakties laikas... Jau Morfėjus apėjo 
Ir gilią ramybę aplinkui pasėjo.
Užmigdė ne vieną širdužę vargingą, 
Įkvėpė jai sapną saldžiai maloningą... 
Bet man tik ilgėsis širdį vis kankina, 
Nykulys, liūdnumas ramybę gadina... 
Nors ir žiba mėnuo ten liūdnai padangėj, 
Bet šviesa išblyškus draikos vos palangėj, 
Šalti spindulėliai tai į vidy neria, 
Tai ant grindy langu rašinėti stverias; 
Tai stogais jie žaidžia, žeme ritinėjas, 
Tai narny šešėliais gatvę braižinėja... 
Žiūriu aš mėnulin, galvą sau parėmęs, 
Ir giliai dūmoju...

* **
Nebuvo man lėmęs 

Žiaurusis likimas amžinai regėti 
Gimtinės nakteliy, jy grože gėrėtis... 
Jau pradžia gegužės. Tylus vakarėlis. 
Būdavo, pažvelgsi- danguj mėnesėlis, 
Žvaigždžiy milijonai, lyg mažos akelės, 
Visos mirksi, šypsos... Džiaugiasi širdelė. 
Sodnan žvilgį mesi—snaudžia ten medeliai; 
Blizga mėnesienoj varškėti žiedeliai; 
Kvepia oras tyras, geliy prismilkintas, 
Kelias’ meilės jausmas, kvapsnies atgai

vintas.
Ten lakštingalėlė per naktelę gieda, 
Paupiais malonus jos balselis rieda... 
Mirkčioja žvaigždelės; šypsos mėnuo senas. 
Ramu dūšioj—aukso sapnas tik vaidenas. 
Tyla viešpatauja, daina užžavėta— 
Nieks nedrįsta pertraukt, kad giesmė pra

dėta.
Tik ji viena čiulba, čiauška, švilpiniuoja, 
Tai nutęsia, tai triukšmingai uždainuoja— 
Sidabrinėms varsoms aidas virpa, bįra, 
Tai šimtais akkordy tolumoj sudįla... 
Tos dainos malonios jausmas palytėtas 
Neberimsta širdy, meile pakerėtas;
Ir pasaulį platy nor’ apglėbt, myluoti, 
Karštos meilės lūpoms visą išbučiuoti...

* **
Deja... Tai gimtinės vaizdas man regėjos! 
Jis pradingo. Tartum, sapne viskas dėjos! 
Bet dabar už dainą, už nakties grožybę, 
Už mėnulio šypsą, tyliąją ramybę, 
Už žodelį tartą vieną maloningą— 
Aš atduočiau, rodos, gyvastį vargingą...

18-11-1913. P. Posmyla.
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NMimBi MW**.

50 ypatų, 
teismui su-

I

Pajieškau apsivedimui merginos, bet 
ne senesnės 23 mėty. Turi būti laisvų 
pažiūrų ir nors kiek mokanti angliškai. 
Aš esu 22 met., uždirbu virš $20 j savai* 
tę. Norinčios apsivesti, atsišaukit ir at
siųskit savo fotografiją.

A. J. Petkunas,
P. O. Box 98, Montello, Mass.

Pajieškau Jono Aniuno arba Viedigos 
(turi dvi pavardi), Kauno gub., Vilk
mergės pav., AnikšČių valsČ., Užkonių 
kaimo. Turiu svarbų reikalą.

J. Bulotas, 
1226$ Hamilton Ave., N. W.

Grand Rapids, Mich.

gerą 
eina,

Pajieškau draugo V. Randzevičiaus, 
Šaulių miesto, Kauno gub. Yra tarna
vęs pas Liubimovą. Meldžiu atsišaukti.

J. Taurinckas,
42 School st., Cambridgeport, Mass.

Pajieškau savo brolio J. Juškaucko. 2 
met. atgal gyveno Galweston, Texs, o 
dabar nežinau, kur jis randasi. Meldžiu 
atsišaukti.

A. Juškauckas,
P. O. Box 24, Luzerne Co.,

Inkerman, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos, bet 
ne senesnės 25 ir ne jaunesnės 20 mėty. 
Aš esu 26 mėty, turiu gerą darbą ir esu 
apsišvietęs šios šalies mokslu. Norin
čios plačiau sužinoti, atsišaukite ir at
siųskite savo paveikslą. (21)

J. Cheduikis,
Saunders, Mich.

Pajiešsau apsivedimui merginos, bet 
ne jaunesnės, kaip 20 m. ir ne senesnės 
26 m. Arba našlės be vaiky ir ne sene
snės, kaip 35 m. Atsišaukit:

P. Kazak,
P. O. Box 51, Rockford, III.

PAJIEŠKOJIMAI.
Pajieškau savo pusbrolio Izidoriaus 

Gribo, Suvalky gub., Naumiesčio pav., 
Stanaičiy kaimo. 9 m. atgal buvo atva
žiavęs j Casell Schonou, Pa., vėliaus iš
važiavo į Scranton, Pa.

J. Kurelaitis,
615 Vandalia at., Collinsville, Ill.

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

Reikalinga moteris ar našlė prie ma
žos šeimynos už gaspadinę. Gali būti 
su vaikais, arba mergina, tik ne jau
nesne 35 metų. Mokestis geras; dar
bas ant visados. Atsišaukit šiuo adresu;

U. M. (21)
Box 295, Ledford, III.

Brangiausias Sūneli! Jau 
seniai esu tau rašęs laišką. 
Devynios galybės vargu krin
ta ant mano galvos, tai ne
galiu nei atsikvėpti. Perei
tame laiške rašiau tau, kaip 
ponas Dievas ant mūsų fami- 
lijos leskavas, bet kad būtu 
ta loska ir dar garbė nuo 
žmonių, tai didžiai reikia pa- 
kūtavoti.

Visi tie, Juozeli, kurie ant 
valdžios šunis karia, patįs 
verti pakorimo. Štai aš tik 
vaitas (staršina), o kiek jau 
vargo pamačiau. Tik po vie
nomis “prasbomis” ir “za- 
javlenijomis” kol parašau pa
vardę, tai galva į kočėlą pa
virsta. O paskui, kad po tu 
darbu, išmeti burnelę, tai tie 
velniavaikiai cicilikai dar į 
gazietas įstato ir ištriūbija 
ant viso svieto. Turbut, Juo
zeli, geram žmogui atlygini
mas tiktai dangaus karalys- 

• tėj. O jeigu jau aš tiek tur- 
baciju turiu, tai kiek vargo 
turi toksai ministeris, arba 
karalius? Juk ju galvoje tu
ri ūžti, kaip bičių avilyje. Su
tvarkyt kariumenę, gelžke- 
lius, raštininkus ir išleist za- 
konus—juk tai žmogus gali 
sudurnavoti, jeigu nepara
gausi skystimėlio. Tai ma
tai ką reiškia valdžia. O tie 
nepraustburniai vaikėzai dar 
Čia olbija mus visus. Aš 
jiems taip ir rėžiau į akis 
stačiai: jums, sakau, pas žy
dus subatvakariais žvakes ži- 
bint ir kugelį kept, o ne apie 
valdžią sarpaliuoti. Aš, sa
kau, karalius turi tokius lai
vus, kurie kaip antįs lekioja 
po orą, palieps tik, tai jus 
visus, kaip kurapkas pas Ab
raomą nuvarys.

Aš tau pasakysiu, Juozeli, 
kad svietas dabar labai pa- 
blūdęs, už tai geram žmogui 
ir nėra gyvenimo. Šeimyna 
kad primanytu, tai ant die
nos po čielą jautį subatalyty! 
O darbo neatlieka nei už 
dvylekį. Paskui tie taip va
dinami mokslaeiviai: jie de
dasi unaringais žmonėmis, 
dideliais mokslą vyriais, pėt- 
nyčioj mėsą punta, o išdžiū
vę, kaip švekštai. Ašgi gink 
Dieve, kad būčiau kada apsi- 
valgęs, o dėlto išrodau, kaip 
žmogus ir iš stuomens ir iš 
liemens. O tie smakučiai 
paskui mus vadina storpil
viais ir riebiais ūkininkais. 
Kuomgi męs čia kalti, kad 
Dievo dovana nenueina ant 
vėjo.

Dabar aš dar tau turiu pa
rašyti, kad Lietuvoj nera
mus laikai. Girdėjau, kad 
lenkai rengia povstaniję ir vėl 
bėgs į girias, kaip per lenk
metį. Austrijokai, matai, 
nori užpulti ant mūsų kara
liaus, tai lenkai išvien eina 
su austrijokais. Kunigėlis 
andai sakė, kad ir Prūsokai 
nesnaus, tai juk to ir reikės, 
kad Prūsokas Lietuvą pa
glemžtų. Pats matai, kad 
čia karaliams daug rūpesčio. 
Kancelerijoj girdėjau gazie- 
tą skaitant, kad su Kitajum 
ir nešertai... Tai čia mūsiš
kį gali suriesti į ragą. Užtai 
žmonės vis zovada drožia į 
Ameriką. Jau aš, Juozeli, 
nesuprantu, kur tas svietas 
Amerikoj ir telpa.

Tai šiuomi žygiu ir užbai
giu laišką.

Tavo gimdytojas
T. Škaplieraitis. 

Gerbiamas Tėveli! 
dien aš esu geram ūpe, 
rengiuosi parašyti tau 
laišką. Mano biznis 
kaip iš pypkio. Saliūnas visuo
met prigrūstas, kaip silkių 
bačkoje. Neseniai užsidėjau 
“real estate”, perku namus, 
lotus ir vėl viskas eina kaip 
iš pyplio. Aš tau pasaky
siu, kadxfoiznis—tai dangaus 
karalystė ant žemės, mau
daisi sau žmogus, kaip inks
tas taukuose. Mulkiai, kad 
paleidžia savo birbynes, nu- 
siskusdami blogais laikais. 
Mulkiams visuomet visi ga
lai suirę. Geras biznierius — 
tai stulpas žmonijos. Sakyk, 
tėve, kur dingtų driskiai, jei
gu nebūtu fabriku? Tamsū- 
nus visuomet reikia pažeboti. 
Galiu drąsiai tvirtint, kad vi
sas svietas remiasi ant biz
nio. Ar tu prezidentą rink
si, ar kokį majorą, ar guber
natorių—visuomet biznieriai 
pirmoj vietoj.

Aš galiu pasakyt, kad da
bar esu šulas, ramstis tėvy
nės, altoriaus, geros tvarkos. 
Biznio dvasia tokia: lupk, 
kur lupasi, skųsk, kur skuta
si. Ne tu aplupsi, aplups ki
tas. Į lysk visur, įsiskverbk 
į sunkiausiai prieinamą vie
tą ir nors tau velniai, širdyj 
kauktu, vienok šypsokis ir 
nebūk nuliūdęs. Jeigu jau 
perpyksti—tai išliek savo 
tulžį namie ant pačios, ar 
vaiku, bet dieve gink, neišsi
duok žmonėms.

Pas mus, Amerikoj, viskas 
remiasi ant dvieju žodžiu’ 
“biznis” ir “all right”. Nie
ko kito ir neišgirsi, kaip tik 
šiuos išmintingus žodžius.

O kad tie cicilistai niekus 
mala, zaunija ir zvanija—tai, 
anot mūsų kunigėlio, jiems 
keliu šulu trūksta. Jie karš- 
takošiauja kol jauni, bet ka
da suauga ir bobą pasiima į 
savo apieką, tada viskas “all 
right”.

Naujienų čia pas mus ga
na daug. Neseniai vežė šu
nį į Ameriką. Brudas ėmė 
ir nustipo pakeliui. Tai ka
da jo kūną atvežė į Ameriką, 
su didžiausia iškilme palydė
jo, o apdn .Jos gauta keli 
tūkstančiai. Ką tu ant to 
sakysi? Aš sakysiu, kad žmo
nės darosi baisiai mielašir- 
dingi. Socijalistai nori žmo
nių lygybės, o męs biznieriai, 
ir gyvuliu! Argi neprakilnu, 
argi negražu?

O dabar dar aš tau pasa
kysiu, kad mūsų bobos visai 
padūko. Kad tu žinotum, 
pėkščios drožė kelis šimtus 
myliu, kad gauti balsus, w 
jei neduos, tai tuoj išgirsi, 
kad ims bombas švaistyti, 
kaip skiedras. Šimts pyp
kių ir dešimts cibuky! Man 
tas nepatinka. Juk jos turi 
vištos protą, tai negali būti 
politikierėms. Jeigu jau pre
zidentas Taftas buvo menkas 
politikierius, o jau toks, ro
dos pilvotas ir garbingas 
žmogus (socijalistai jį net 
šieniku praminė)—tai ką jau 
padarys kokia davatkėlė? Aš 
visuomet sakau, kad bobai 
valios neduot! Tegul limpa 
prie vyro, kaip bitė prie me
daus, tai ju biznis, biJ 1

gimdytas,
J. Biznieraitis.

Pasirinkimas lyties bu
siančių vaikų.

“New York Journal” pra
neša, jog Paryžiuj daktaras 
Robinson apturėjo jau dova
ną1 nuo Franc. Medikališkos 
Akademijos už naują ir labai 
svarbu dėl gimdytoju išradi
mą, kuris neseniai tapo ap
skelbtas. Jisai tvirtina, jog 
tuo išradimu yra galima pa
sirinkt lytį kūdikio prieš gim
siant. Štai ką jis pats sako 
apie tą išradimą:

“Daktaras Carlo Basile, 
pagelbininkas Rymo profeso
riaus Grassi ir aš pats persi- 
tikrinom savo keliuose tirinė- 
jimuose, jog per įleidimą ži- 
nomon vieton lecithine ar 
tholine, kurios yra substan
cijos gaunamos iš mūsų pa
čiu organizmo,—vyriškas ele
mentas būna sunaikintas, o 
moteriškas pasilieka neju
dintas. Iš kitos pusės sub
stancija, vadinama adrena
lin, sunaikina moterišką ele
mentą, bet palieka vyriškąjį.

“Paskutiniu laiku aš pa
dariau keletą tirinėjimu atsi
tikimuose dvieju seserų, ap
dovanotu vienodom ypaty
bėm ir turinčiu gerą skaitliu 
vaiku. Vyresnioji sesuo tu
rėjo šešis sūnus; jaunesnioji 
gi pagimdė įvairiuose laikuo
se keturias mergaites.

“Tula jauna amerikietė, 
apsivedusi su našliu francu- 
zu, atėjo pas mane, klausda
ma patarimo. Jos vyras su 
pirmąją pačia turėjo dvi mer- 
gaiti ir su ja taipgi dvi mer- 
gaiti. Ji dabar norėtu turėti 
sūnų.

“Aš esu pilnai persitikri
nęs, jog tame atsitikime nė
ra negalima pasiekti pagei
daujamą rezultatą. Keli įlei
dimai adrenalino, beabejo- 
nės bus pasekmingi tame at
sitikime”.

Jeigu tas įvyktu praktikoj, 
kaip Dr. Robinson nurodo, 
tai Jštikruju pradžiugtu mili
jonai gimdytoju, galėdami 
turėti vaiku pageidaujamos 
lyties. ' V. K.

Prie spaustuvių darbinin
kų klausimo.

“Laisvės” N15 patėmijau 
atsišaukimą į liet, spaustuvių 
darbininkus. Toks užmany
mas yra labai puikus ir būti
nai reikalingas įkūnyti tarpe 
mūsų. Toks užmanymas jau 
anksčiau reikėjo įvykinti. 
Dabar nekurtose spaustuvėse 
zeceriai ir kiti darbininkai ti
krą vergiją kenčia. Negana 
to, ką per ištisą dieną dirba 
smirdančiuose kambariuose, 
kur negali atsikvėpti tyru o- 
ru, vien tik atramentu bei 
kitokiais gazais, bet labai 
tankiai būna priversti ir nak
timis dirbti. Už naktinius 
darbus, vietoj uždirbti dau
giaus, negu paprastai, mūsų 
ponai kartais visai nenori 
mokėti. Pasipriešinti tam 
irgi nevisada darbininkas te
gali, nes tuojaus gauna atsa
kymą, kad ant tavo vietos 
daug yra. Ir tokiu būdu ne- 
kurie “ponai” perdaug iš
naudoja darbininką. O ka
da męs, visi darbininkai, 
susispiesime į sąjungą, tada 
vienas kitam geriau atjausi
me ir kitam po nosia nelįsi- 
me, bet dar per sąjungą šio
kį ar tokį patarimą duosime; 
pasitikiu, kad tada mūsų pa
dėjimas daug palengvės.

Pažiūrėkime nors ir į var
gonininkus: kaip jie pirmiaus 
buvo kunigu išnaudojami; 
ištikruju buyo kaipo gaspa- 
diniu pagelbin^ikai, o pasi
priešinti irgi daug negalėjo, 
nes kiti varg. tik ir tykojo 
ant to, kad tik įsmukti į ano 
vietą. Bet dabar jiems su-

LAISVĖ
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siorganizavus, visai kitokis 
ju gyvenimas.
z Taigi ir męs visi lietuviš
ku spaustuvių darbininkai 
griebkimes prie įkūrimo šios 
unijos, pasiskirdami tam 
mokestį del jos (unijos) rei
kalu, o pamatysime, kaip 
mūsų dabartinis būvis pasi
gerins. Neatidėdinėkim šio 
užmanymo dar ant toliaus, 
bet atsišaukim kogreičiausia, 
idant męs greičiau galėtum 
šį darbą pradėti.

Taipgi reikią ištarti širdin
gą ačiū gerb. “Laisvei”, ku; 
ri priima savo skiltysna šiuos 
darbininku atsišaukimus.

Geidžiu, kad visi lietuvišku 
spaustuvių darbininkai mie
lai ant to pritartu.

Su pagarba, zeceris
Petras Šolomskas.

Philadelphia, Pa.
18 d. vasario vietiniu rūb- 

siuviu išėjo ant streiko 400 
ypatų, o šiandien jau strei
kuojančiu skaičius siekia apie 
keliolika tūkstančiu. Prie- 
žastįs streiko tokios pat, kaip 
New Yorko ir kitu miestu 
streikuojančiu siuvėju. Kaip 
girdėt, streikas eina labai 
pasekmingai. Daugelis fab
rikantu jau pradeda pasiraši
nėti ant iš darbininku pusės 
statomu sąlygų. Siuvėju u- 
nija, pastaruoju laiku jau vi
siškai buvo pakrikusi, dabar 
vėl stipriai susiorganizavo 
per pasidarbavimą drg. Stak- 
licko. Jis vadovauja rusus, 
lenkus ir lietuvius.

* 0 'k

Vietinis lietuviu mokslaei- 
viu ratelis “Meteoras” ren
gia čielą eilę prelekciju, ku
rios atsibus Lietuviu Muzika- 
liškoj Salėj. Visuomet prasi
dės 2 vai. po pietų.

23 vas. skaitys med. stud. 
P. Klimas, temoje “Skilvis 
ir jo ligos”.

2 kovo—med. stud. J. Kin- 
čius, temoje “Miegas”. 9 
kovo—p. R. Karuža, temoje 
“Padalinimas darbo draugi- 
gijoj”. 16 kovo—med. stud. 
A. Dambrauskas, temoje 
“Tropizmas”. 30 kovo—p-lė 
J. Teleišiūtė, temoje “Iš Hi
gienos”.

6 balandžio—J. V. Jašins- 
kas, temoje “Iš Fizikos ir 
Chemijos”.

Taigi, malonus viengen
čiai, atsilankykite kuoskait- 
lingiausia pasiklausyti virš- 
minėtose temose paskaitų.

Worcester, Mass.
Nedėlioj, 23 vasario vaka

re, Beaver Hall atsibuvo pre- 
lekcija, parengta Liet. Sūnų 
draugystės. Skaitė d-ras F. 
Matulaitis, temoje “Kaip ge
riausia auginti kūdikius”. La
bai plačiai aiškino, kaip au
ginti kūdikius, kad galėtu 
užaugti dorais ir sveikais na
riais draugijos. Moterų, ku
rioms tas klausimas labiau
sia apeitu, buvo nedaug. Bet 
abelnai, žmonių buvo beveik 
pilna svetainė. Visi labai 
ramiai užsilaikė, todėl gali
ma spręsti, kad prelekcija 
visiems patiko.

Po prelekcijos publika, o 
ypač vyrai, uždavinėjo klau
simus; nors kiti klausimai 
buvo užduoti visai kitoje te
moje, bet » d-ras Matulaitis 
visus nuosekliai išrišo plačiai 
paaiškindamas, kuomi publi
ką labai užganėdino.

Bet Worcesterio moterįs, 
tai visgi vertos papeikimo, 
todėl, kad ant tokiu prelekci- 
ju, kaip tik dėl ju tinkamu, 
visai mažai atsilankė, o ku
rios ir atėjo, tai turbūt visai 
mažai težingeidauja, kad tik
tai viena iš ju, matyt žingei

di moteris, uždavė keliatą 
klausimu pilnai atsakančiu 
prelekcijos temai.

Prieš prelekciją ir pertrau
kose buvo padeklamuota ke
lios deklamacijos.

P. Dusevičia trumpoje, bet 
karštoje savo kalboje, paaiš
kino publikai apie kovą su 
kapitalizmu ir apie siuvėju 
streiką, kviesdamas jiems 
pagelbėti, aukaujant po kelia
tą centu.

Dėl streikuojančiu siuvėju 
auku surinkta $9,22.

Ex Feldšer’ius.
Norwood, Mass.

23 d. vas. atsibuvo tarp- 
tautiškos prakalbos, su tiks
lu protestuoti prieš dabarti
nę Balkanų valstijų karę. 
Prakalbu surengime dalyva
vo 4 tautos: finai, lietuviai, 
žydai ir švedai. Lietuviškai 
kalbėjo drg. V. Jakštys. Vi
si kalbėjo apie priežastis ka
rės kilimo ir prirodė visą jos 
blėdingumą dėl darbininku 
klesos. Skaitlingiausia pra
kalbose dalyvavo finai ir lie
tuviai. Publikos išviso buvo 
apie 400. Baigiant prakal
bas, išnešta protestas prieš 
militarizmą. Protestas pa
siustas Tarptautiškam Soci- 
jalistu Centrui.

Būtu geistina, kad ir ki
tuose miestuose būtu rengia
mi panašus protesto mitin
gai. • Aidas.

Bradley, 111.
Darbai pas mus eina gerai, 

bet iš kitur pribuvusiam dar
bas sunku gauti. Geležies 
dirbtuvėse į valandą galima 
uždirbti nuo 17į iki 24 c.

Mūsų mieste gyvena įvai
riu tautu žmonės, bet dau
giausia francūzai ir paliokai. 
Paliokai dirba prasčiausią 
darbą. Pas paliokus tokia 
“apšvieta”: iš bažnyčios į 
karčiamą. Namo gi parėjus, 
prasideda kazyravimai.

P. Paulauskas.
So. Chicago, III.

23 d. vas. Aršinsko svetai
nėje TMD. 33 kuopa paren
gė prelekciją. Skaitė d-ras 
Rutkauskas apie namu užlai
kymą. Prelegentas prisilai
kė temos ir gana supranta
mai išaiškino, kaip reikia už
laikyti save ir savo namus.

Ypač toji prelekcija būtu 
buvusi naudinga moterims, 
bet ant nelaimės vos vie
na moteris tebuvo atsilan
kius.

Kada gi atbus So. Chica- 
gos moterįs iš miego?

Jonas Elsberg.

Shirley, Mass.
Štai ką daro girtuoklystė 

ir tamsumas: čionai susimu
šė Kundrotas su Kiečiu. Teis
mas nuteisė Kundrotą pasi- 
mokėti $25.oo ir bosas išva
rė iš darbo. M. K. pinigu 
neturėjo ir sumanė j ieškoti 
gatavos duonos, ką ir pada
rė. Už išdaužymą langu na
me dr. Lyblio, tapo suareš
tuotas ir teismas nuteisė tri
mis mėnesiams: 
gatavą duoną.

Lietuviu yra 
Nuo 1907 metu 
mokėjo bausmių $200. oo.
Gražus vaisiai girtuoklystės.

J. Kaulaičia.*Kriaučių streikas, Ro
chester, N. Y.

Bėgis kriaučių streiko Ro- 
chesteryj kasdieną atneša 
vis daugiaus įvairiu žinių.

24 d. vas. darbdaviai nu
tarė atidaryti visas šapas ir 
liepė grįžti visiems į darbą. 
Vienok darbininkai stipriai 
laikėsi ir darbdaviai nieko 
nepešė. Turėjo vėl uždary
ti dirbtuves. Tuomet kapi
talistai griebėsi naujos prie
monės streikui sulaužyti. Su 
pagelba miesto majoro ir vy-

skūpo, jie išleido tam tikrą 
atsišaukimą, kuriame buvo 
pranešama, kad piliečiai yra 
priešingi kriaučių streikui. 
Tame atsišaukime viskas su
verčiama ant gaivu darbinin
ku vadovu, . būk streiką iškė
lė tik pavieniai žmonės. Sa
koma, kad streikas didelė 
nelaimė ir liepiama grįžti 
darban. Žadama, kad darb
daviai atleis darbininkams, 
kad šie bereikalingai pametė 
darbą.

Po atsišaukimu pasirašo 
miesto majoras. Didesnio 
begėdiškumo jau ir nereikia. 
Jie darbininkus neskaito net 
piliečiais ir drįsta aiškiai už
sistoti už kapitalą, nors, 
kaip valdžios žmogus, toksai 
majoras turėtu elgtis bepar- 
tyviškai.

Majoras sakosi aplaikąs 
kasdien po kelias dešimtis 
laišku, kur darbininkai sako
si norį grįžti į darbą. Bet tai 
jnelas. Tarpe mūsų yra di
delė vienybė ir unija šelpia 
visus, kiek tik išgalėdama. 
Kasdieną gaunama vis dau
giau auku iš kitu miestu nuo 
įvairiu tautu. Todėl męs ir 
tikimės laimėti šį streiką.

Kapitalistai dasileidžia aiš
kios provokacijos. Štai 24 
d. vas. svetainėje rastas laiš
kas, kur buvo parašyta, kad 
jeigu kriaučiai negrįžš į dar
bą, tai vakare namas bus iš
keltas į padanges.

Bet nieko panašaus nebu
vo. Tik laikykimės vienybėj, 

tikrai laimėsime.
J. D. Bindokaitis.

Amsterdam, N. Y.
8 d. vasario tapo susektas 

viešbutis arba prostitučių na
mas. 7 merginos ir 9 vaikinai 
liko nugabenti į policijos nuo
vadą. Amsterdamietis.

Lawrence, Mass.
22 d. vasario atsibuvo pra

kalbos, surengtos IWW. Kal
bėjo J. Šmitas. Kalba buvo 
gera. Deklamavo Janulionis 
ir Jasinskiutė. Buvo renka
mos aukos Brooklyno kriau- 
čiams. Surinkta 4 dol.

J. Lukšinis.

Petkunui (Montello.) “Kelio”Nrgalite 
gauti “Laisvės” red. už 15c. Ar jis eis 
periodiškai, nežinome. Lenkiško laik
raščio adreso neturime.

J. S. (Statill, N. Y.) Kiek daug tokiy 
nelaimiy buna! Netilps. Parašykite 
plačiau apie lietuviy gyvenimą.

Skupuoliui. Nėra Jūsy pavardės, ne
tilps.

Girios stuobris (Philadelphijoj.) Ne
tilps. Ypatiški dalykai plačiai publikai 
nerūpi.

Pajieškau savo švogerio P. Glabauc- 
ko, Kauno gub., Panevėžio pav., Ra- 
migalės par., Masoky kaimo. Pirmiau 
gyveno So. Chicago, Ill. Turiu svarby 
reikalą. Atsišaukit.

M. Valones,
1009 Growe st.,( De Kalb, III.

Pajieškau Jono Šlekio (Šlekaitis) dėl 
svarbaus reikalo. Jis pats arba kas iŠ 
jo šeimynos, lai atsiliepia šiuo adresu:

Box 484,
A. Krajauskas,

Spring Valley, Ill.

Pajieškau savo draugo Pr. Vaitiekai- 
čio. Seniau gyveno Chicago, Ill. Suval
kų g., Naum., pav., Liesnistvos gmin.,

3
Norvaišiy kaimo. Jis pats ar kas kitas 
meldžiu atsiliepti:

A. Jonaitis,
5002 Willows Ave., W.Philadelphia, Pa.

Pajieškau savo brolio J. Kirdulio, 
Kauno gub., Panevėžio pav., Molainio 
kaimo, LenomiesČio parap. Pirmiau 
gyveno New Yorke, N. Y. Meldžiu atsi
šaukti, arba kas žino, pranešti.

A. Kirduliukė,
Box 74, Toltec, Colo.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

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

Skaitytojams.
Meldžiame visą tu “Lais

vės” skaitytoju, kuriu prenu
merata jau pasibaigė ir ku
rie gavote nuo Administra
cijos paraginimą panaujinti 
ją, kad pasiskubintumėte at- 
naujint, nes mę/ būsim pri
versti Jums “1Zaisvės” siun

 

tinėjimą sulaikyti.

“L.” Administracija.

“Liaudies Dainos”
Dainų rinkinyje telpa ge

riausiu mūsų dainių eilės, bū
tent V. Kudirkos, P. Vaičai
čio, Jovaro, Strazdo, Seno 
Vinco, Smūtkelio ir kitu. 
Dainų rinkinin įeina ir revo
liucijos bei kovos dainos.

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

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

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

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

MIELUS DRAUGAI!
Aš atiduodu už Žemiausias kainas laik
rodėlius vyriškus ir moteriškus, su 17 
akmeny, už $23. Gvarantuoju ant 25 
mėty. Jei jūs norit gauti knygų, svie
tišką ar dvasišky, kreipkitės pas mane. 
Jei jus norit užsirašyti laikraščius, tai 
žinokit, kad pas mane užsirašydami 
gausite dovanas. gg

K. GRONICKAS
28 Essex st., Athol, Mass.

i
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VIETINES ŽINIOS ČICAGIEČIŲ ATYDAL

2 d. kovo lietuviams kriau- 
čiams labai pasisekė su auko
mis. Abelnai imant, auky 
reikalas pradedama sutvar
kyti. Streikieriai išsiuntė 
savo delegatus į Bostoną, 
kurie surinko pas pavienes 
ypatas gana didelę sumą pi- 
nigy.

DLK. Vytauto draugija, 
apsvarsčiusi dabartinį kriau
čių streiką, paskyrė iš savo 
kasos $50.oo ir čia jau buvo 
suaukauta, rodosi virš $7.oo.

Socijalisty 60 kuopoj pakė
lus klausimą apie streikie- 
rius, iš kasos paskirta $10.oo 
ir čia jau suaukauta $16.15.

Brightono Kooperacijos 
prakalbose surinkta $5.83. 
Vardai bus “Laisvėje”. Lai
ke perstatymo, 1 d. kovo 
Brightono sočijalistai irgi su
metė kelis dolerius.

Tikimės, kad streikieriai 
išnaudos visus prieinamus 
šaltinius aukoms parinkti. 
Prakalbos atsibūna reguleriš- 
kai.

2 d. kovo Bostono streikie
riai labai daug kalbėjo apie 
tai, kad Brooklyno streikas 
jau pasibaigė. Šiuomi prane
šame, kad tos šnekos netei
singos ir klaidinančios. Ten 
streikas nepasibaigė.

Pirmu kartu Chicagoje bus 
perstatyta “MARIJA MAG- 
DEL1ETE”, gražiausia lie 
tuvių kalboj drama. Persta
tys Lietuvių Soc. Sąjungos 
Dramatiškas Ratelis, nedė 
lioj, 9 Kovo (March), 1913, 
C. S. P. S. svetainėj, 1126 
W. 18 st., arti Center avė. 
Pradžia 4 vai. po pietų. Du 
rys atsidarys 3 vai. Įžanga 
35c. ir aukščiau. Nepraleis
kit progos pamatyt taip svar
bų veikalą. Po teatrui bus 
šokiai su žaislais.

W Telephone So. Boston. 845 M *

DR. F. MATULAITIS g
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS, g
Valandos: *

e) Nuo 12-2 dienų ir nuo 7-9 vakare, g 
(O Nedėliomis iki 3 vai. po piet. v

S
(<?

AKYVIAUSIOS KNYGOS
Kiekvienam perskaityti yra šios: 

Yvairios Dainos................................ .
Jeronimas Savonorolla (knyga iš 

inkvizicijos laikų)................
Maižiešius...............................................
Kovos Šviesos su Tamsa...................
Negirdėtas tikras Atsitikimas........

Reikalingi agentai.

F. MILOŠAUSKIS
2nd St., So. Boston, Mass.

50c.

25c
15c
10c
10c

25

ANT. AŠMIANSKAS

reikaliiiiiu turėti kiekvienam užnutfiisliiin 
lietuviui kaip Amerikoje, teip (’atuuloj, 
Ar.glijoj ir Lietuvoje

Dalina Turtą/
Sveikatą ir Drūtumą DOVANAI!

7,000 egzempllorliĮ tos purslos knygos

“DAKTARAS”!
Kiekvienas apturės Iii knygip liiirls tik at
siųs keletu stunipiĮ už. prisiunlimo kaštus.

TA KNYGA kiekvienam reikalinga, 
kaip jaunam, teip senam, žonotieins ir ne-

su kokiais pu-
o

A
e) 
e)

Kad esi ne
sveikas, Ir var
liniu kokios sil-

piisilluosuoll 
nuo Uitos Jungo 
k u d nereikūl'tį 
vilkti, tiuliilsl- 
fauk lletuviS- 
koje kalboje,

The Lithuanian Painting 
Company.

Malevojam namus iš lauko ir viduje, iš- 
Yopieruojam, išbaltinam ir t. t. Atlie
tam pirmos klesos darbų už labai žemų 
tainų. Ant užkvietimo važinėjam ir 
po aplinkinius miestelius. Taipgi už
laikėm Storų visokių sienų popierų ir tt.

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

t«i»i«ei»e*eiteiee>teteei»ei»eeeefceą
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F. STROPIENE
Pabaigusi kursų Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

M Pasekmingai atlieka savo dar- 
g bų prie gimdymo, taipgi suteikia 
e) visokias rodąs ir pagelbų įvairio
ji se moterų ligose.

O

0 
w

Pranešame, kad Ketverge 
6 kovo, 7 vai. /vakare, May
nard svetainėj atsibus dide
lės kriaučiy prakalbos. Kal
bės garsŲS kalbėtojai. Prašo
me atsilankyti.

NAUJI MONOLOGAI.
Netilps laikraščiuose ir knygose, o par- 
sidavinės aktoriams-mėgėjams. Kas no
rite gaut vienų ar daugiau, kreipkitesjft 
mane. Kožnas monologas po 1 dolerp 
Jei jūs nusipirksite, kitas niekas tame 
mieste negaus to paties monologo. Iš 
kelių monologų galite turėti surengimų 
visam vakarui. 7,7,

A.ANTONOV
6 Rlverst , Lith.Coop. W.Lynn, Mass.

162 LSS. kuopa nedėlioj, 
9 d. kovo, rengia koncertėlį, 
112 Salem st., Boston. Pra
džia 7:30 vakare. Kviečiame 
atsilankyti So. Bostono ar
tistus į talk^.

šauti DYKAI dvi geras sztu- 
kas ir Katalioga visokiu goru 
magiszku sztuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

bai nori, o nežinai kur ju gaut? 
Jeigu taip, tai atsiusk savo pil
na ir aiszku adresu, o asz tuo- 
jaus ta Katalioga ir tas sztukas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS)

3250 Union he., CHICAGO, ILL.

AR NORI

So. Bostono Lietuviu Lab
darystes Dr jos atsibus susi
rinkimas seredos vakare, 5 d. 
kovo, 7:30 vai. vakare š. m., 
po N 339 W. Broadway. Visi

V Telefonas Richmond 22126 \
S .. 2788-J J

5 Dr. David W. Rosen »
321 Hanover Street «

S tAnt'rriv iviauc

privalote būtinai atsilankyti, | M 
nes yra svarbiu reikalu.

Sekret. J. Lekavičia

BOSTON. MASS, 
ano ofise galite susikalbėti vi

sose kalbose.
VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte

Nuo 2 iki 3 ir nuo 7 iki 8 vak.

Jau išėjo iš spaudos antroji padidinta laida

ČENSTAKAVO KLIOSTOR1AUS

SLAPTYBES

Macohcas, Macochiene ir Olesinskis kalėjime.

Antrojoj laidoj įdėta apie Domazo Maco- 
cho, Macochienės ir jų sėbry teismą. Taip- 
pat pranešta apie lietuviškus Macochus.

4 ‘Čenstakavo Klioštoriaus Slaptybės” turi 
retą pasisekimą. Per vienus metus išpar
duota visa pirmoji laida, todėl, išleidę ant
rą laidą, mes pagerinom ir dapildėm turi
nį. Kovoje su klerikalizmu ta knygelė 
yra geriausias ginklas. Ji parodo, kaip 
žemai nupuolę ir kokios doros yra tūli 
mūsų dvasiškiai.

Kaina 15 centu.
Norinti gauti tų knygelę kreipkitės šiuo adresu: 

“LAISVE”, 242 West Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

NORS GYDEISI 
tentuotais viiistpnliiikiiils, arba bobiškais 
daktaravimais kaip ir pas šundaktarius 
i lipikus gydytojus, kurio nuplėšia didelius 
pinigus, o 1 iijiį dar labiau užsendina ir ar
šiau padaro!

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

PHILADELPHIOS M. KLINIKO.
Jeigu Klinikos daktaras speciali šitai 

pripažins, kad Tave gali išgydyti, tad gali 
tikėti, jog apturėsi nuo profesionališko 
daktaro gydymu ir pritaikytas, speciališ- 
kai sutaisytas liekarstns, kurios kaip tūk
stančius teip ir tavo gali pnliuosuotl nuo 
ligos jungo, šviežiai užpuolusių arba ir 
užsenėt ii visokių ligų, teip-put nuo: išbė
rimo spuogais, niežėjimo kūno, negero 
kraujo, šilimų ir nesveikų nervų, skaudė
jimo i r svaigimo galvos, nedirbimo 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, W 
inkstų ir užsikrečiamų paslaptų ligų ir 1 
kitų, kurios tik varginimui žmonių už- V 
puola, visas išgydomas ligas, BE PEI- f 
LIO. BE OPERACIJOS. *

UŽTAI l’liilad. M. Klinika gerinu ir 1 
greičiau už kitus teisingai visokias ligas fi 
gali išgydyti, kad vartoja kiekvienam ligo- V 
niui speciališkai sutaisytus liekiirstas iš J 
naujausių ir seninusių, didžiausių mok- 0. 
šilučių profesorių išrastus medikamentų. W

Phlladclphlos M. Klinika yra ofiei- A 
allšknl paties guberuatmiaus legalizuota, g

VYRAI ir MOTERIS, reikalaudami ■ 
kokios nors rodos, n teinant nrbn rašant vi- L 
sada adresuot reik teip:

The PHILADELPHIA M. CLINIC /
1117 Walnut SI. Philadelphia, Pa. F

Ateinantiems asabiškai ofiso valandos W 
yra šios: A

Nuo 10 iš ryto iki 1 p<> piet.. Nedė], nuo g 
10 iki 3. Utarn. ir l’ėtn. nuo 6 iki « vak. ■

t*
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Su The James Ellis Co
Kampas B St. ir Broadway 

So. Boston, Mass.
(Męs neužlaikome kitų štorų-brenčių)

Turiu už garbę pranešti S.
Bostono ir apielinkes lietu
viams, jog užstojo jau ant
ras metas, kaip aš dirbu pas 
THE JAMES ELLIS FUR
NITURE Co. _ Todėl širdin
gai dekavoju visiems pas 
mus atsilankiusiems už Jūsų 
parėmimą. Pas visus savo 
kostumerius įgijau pagodo- 
nę ir užsitikėjimą, užtai, kad 
jiems visada teisingai patar
navau, parduodamos geriau- 
sį tavorą už žemiausią kainą, 
iš to viso yra labai užganė
dinti. Iš priežasties daugu
mos pardavimo rakandų (for- 
ničių) ir pigios randos, męs 
galime parduoti už tokias že
mas kainas, ko kiti visai ne
gali padaryti. Širdingai 
kviečiame visus atsilankyti 
ir persitikrinti, kaip pigiau
siai galite nusipirkti reikalin
giausius rakandus. Sykį at
silankę, ateisite visada, nes 
nerasite geresnės pirkimo 
vietos visam Bostone.

—.. *■--------------—

OFPISAS RANDASI: O
! 30 W. Broadway p
J SO. BOSTON, MASS. *
iooosoitsoooitsoMexo

AKIS
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rime
ir prirenka-
me Akinius

Akių Specijnliatas

399 a Broadway fgs^roN
arti E Street

Dr. Chas R. Vinal

■N-

Yra geriausis Gydytojas-spccialis- 
tas, kuris išgydo vyrų, moterų ir 
vaikų ligas pagal naujausį būdų. 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, 
Kaulų, 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

LIETUVIŠKAI-LCNKIŠKAI-RUSIŠKAS

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!!l 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 ju 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.

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Waltz, Two Step ir kitokų

Pirma lietuviška Mokykla Amerikoj. Prof. 
Julius kaip išmokina, tai niekas taip negali 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.

Draugijos 

ir Biznieriai!

Jeigu norit, kad jt-\i fjiLc'i.® 
darbai liūtų atlikti greitai, 
gražiai ir suprantamoj kalboj, 
tai duokit spausdint j

“ Laisves”
Spaustuvę

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

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

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

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

Ar nori pirkti ŠIPKARTĘ? 
Prašom atsilankyti į mūšy 
ofisą. Parduodame šipkor- 
tes ant geriausių laivų ir 
siunčiame pinigus į visas da
lis svieto.

K. Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Boston.

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

Kiekvienam pritaikau pagal jo norų ir pasiuvu pa
gal naujausių madų. Senus sutaisau, išplaunu, iš
valau, išprosinu ir padarau kaip naujus. Visą darbų 
gvarantuoju. Taipgi priimu iš tolimesnių miestelių, 
kurie prisiunčia audimų dėl siuto arba kitokio ap- 
vilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimų, kaip nu
imt mierą ir madas dėl išsirinkimo. Todėl, lietuviai 
ir lietuvaitės, reikale kreipkitės pas savo tikrų tau
tietį, o būsit užganėdinti.

P. BUZEWICK,
48 Exchange St., Athol, Mass.
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Didžiausias
Darbininkų 
Sąvaitinis KOVA” Leidžiamas

Lietuvių Soc.
Sąjungos
Amerikoje

JĖZAUS DRAUGIJA
ARBA JĖZUITAI

Kas jie per vieni ir kaip jie baž
nyčią gelbėjo?

Knygelėj suprantama kal
ba išaiškinta jezuity 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.

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS

Garsų Lietuviškų—Len kškų Vastų
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Perkant žiūrėk, kad butų ta markė, 
o Kausi teisingu).

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

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

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

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

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

Prisiųskit savo adresą, o
DYKAI. J'

ikit savo adresų, o gausite vie' i “Kovos” num. pažiūrėjimui 
Nuo naujų metų “Kbva” išeifia tokia kaip “Keleivis”.

181^ E. Moyamensing Avė.
IVUV <ul I>H!LAL)L-U^1Iz\, RL£ININ’/k.

-50.000 Kataliogų DYKAI!
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Prisiųsk už 3c štampų, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstoto didžiausių Auksoriškų Daiktų Krau- 
tus ę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
šluboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojaus.

I P Tiiinila 822 Washington St. J.r.ialHnd, koSTOIN. MASS:

NAUJA IR PUIKI KNYGELE

“PASLAPTIS”
Knygelę parengė SENAS VIN

CAS, kurioje telpa juokinga ko
medija irjlaugybe Monologų, Di
alogų ir Deklamacijų. Kiekvie
nas jaunas ar senas pirmeivis lai 
jų nusiperka. Kaina l.So. 
Reikalaukit:

“LAISVE”
2 42 W. Broadway, •

So. Boston, Mass.

TEISINGIAUSIA A OriT,¥T1,¥Jr A 
IR GERIAUSIA /į P | g >4 K A

LIETUVIŠKA 1 IJmIVjTI
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie: 
natinė lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresu.

Aptiekorius ir Savininkas

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

1 SO. BOSTON. IMA SS.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Jieškotojams.
Šiuomi atkreipiame atydų gerbiamųjų 

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

pa-Neskaitytojams 
netalpinam.
Administracija.

25c. 
50c.

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

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mestis - 
Trejanka - 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

,, nuo K irmėlių dėl suaugusių 
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis . - - -
Skilvio Lašai ... -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios ...
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo -
Gyd. dėl nemaliino Pilvo - 
Milteliai apstabdymui 

Galvos Skaudėjimo
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintoias Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugoto]as 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 
Rožės Balsamas ...
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai -
Švelnintojas .... 
Kraujo Valytojas -
Nervų Ramintojas - - -
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus -
Groblevskio Pleisteris 

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

abelnai Skausmo ir Škorbuto
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip- 
Ei privalo užlaikyti visada mūsų puikias 

ietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štornikų nusi- 
Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
oyanai kokiems nors apgavikams tose 

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

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

It doesn't pay to neglect
y IT ■ i i Fervc t <v(<7?hyour Health

75c.

$3.50 
50c.

10c.
10c.

25c. 
50c. 
25c. 
15c 

$1.2
50c 
10c 
35c 
25c 
25c. 
25c. 
50c. 
35c. 

$2.00 
$1.00

$1.25

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

$1.00
25c.

Ar atėjai kada namo drebėdamas, su 
skaudančia galva, krūtinėje diegimais sopo 

galo gerklės ir gulėjai kėlės savaites?

Dr. Richter’io
PAIN-EXPELLERIS^Ij 
tas ištikimas senas naminis vaistas duos 
pagalbą ir prašalįs ilgą vargą jeigu 
urnai vartosi.

Visuomet namuose turėk bonkutę.
Platus nurodymai apvynioti apie 
bonką. 25c. ir 5()c. aptiekose.

Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir 
žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo.

P. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St., New York.
Kichter’io Congo PiI16b yra gerča nuo viduriu sukietėjimo. 25c. ir 50c

Imkit dovanas!
Kas užsirašys pus mane ant metų 

“Laisvę” ar “Kovų” 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.

REIKALAUJAM KRIAUČIAUS 

prie kostumiersko darbo. Turi būti ne 
girtuoklis ir galintis visada dirbti. At- 
sišaukit kuogreičiausia per laišką.

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

$1.25

I

I

$2.00
$2.00

$50
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DIDŽIAUSIA BOSTONE

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

Šampano, Alaus, Bliaus 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 expresu. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.
21-23 Cross St., Ka,nA?J.TOrkeotts^u«^,eto,, Boston, Mass




