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AMERIKOJ
Chicagos kriaučiai ren

giasi streikan.
Tarpe Chicagos kriaučių 

eina didelis bruzdėjimas. Vi
sa atyda dabar atkreipta ant 
organizavimo neorganizuotu 
kriaučių, kuriu dar daug 
yra. Kriaučių vadovai yra 
įsitikrinę, kad, sutvirtėjus 
unijai, galima bus laimėti 
trumpesnė darbo diena ir di
desnė mokestis.

“Laisvei” atsiusta atsilie
pimas į neunijistus, kuriame 
aiškiai isrodoma, kad unija, 
tai puikiausias ginklas ko
voj. “Šiandien rubsiuviai 
gauna mažiau mokesties, ne
kaip dešimts metu atgal, 
kuomet ir pragyventi buvo 
pigiau... Niekas negali am- 

• žinai nuo skriaudų kęsti.”
Rubsiuviu unija tiki, kad 

99 procentai šio amato darbi
ninku dvasioje ir principuose 
yra unijistai. Todėl unija 
šaukiasi pagelbos kiekvieno 
susipratusio kriaučiaus, kad 
jis rūpintųsi organizuoti ša
pą ir susineštu su unijos val
dyba.

krautuvės

gerai pa-
Kada caro 

jisai bovijo

viškoj šeimynoj.
Mūsų vietiniai korespon

dentai praneša apie baisią 
tragediją lietuviu šeimynoj.

Waterbury, Conn. Gegu
žės 10 d. ant kampo Burton- 
Hill st. nakties laike, taip 
apie 12 vai., burdingieris, 
parėjęs namo, rado negyvą, 
kraujuose paplukusią savo 
gaspadinę Riktoraitienę. Jos 
gerklė buvo perpjauta. Jo
sios vyras M. Riktoraitis gu
lėjo kitame kambaryje. Jo 
gerklė irgi buvo, tik daug 
mažiau, perpjauta. Jisai dar 
kvėpavo. Riktoraitį nuvežė 
ligonbutin.

Užmušime įtariamas M. 
Riktoraitis. Kaip praneša 
“\Vaterbury Herald”, kurio 
iškarpos mums atsiusta, tai 
ant žmonos stalelio rasta du 
laišku, lietuviškai rašytu 
paties Riktoraičio. Kada tie 
laiškai buvo perskaityti, tai 
pasirodė, kad Riktoraitis ra
šęs juos savo žmonos moti
nai, kuri tą naktį nebuvo na
mie. Tuosė laiškuose jisai 
kaltina savo papjautą žmo
ną, kad ji buvusi neištikima.

Yra mažai vilties, kad Rik
toraitis pagis. Užmušėjas 
Mikas Riktoraitis yra karš
tas kataliku organizatorius, 
pusbrolis prezidento Susivie- 
nyjimo Lietuviu Rymo ka
taliku Amerikoje. Jisai turi 
27 metus. Jo papjauta žmo
na turėjo 23 metus.

Kada burdingierius pašau
kė žmonių ir pribuvo polici
ja,—tai visi labai susigrau
dino, pamatę 18 mėnesiu 
mergaitę, kuri verkė grau
džiom ašarėlėm šalę paplu
kusios kraujuos motinos.

Tarpe waterburieciu iš tos 
priežasties labai didelis suju
dimas.

kad ji užmušta ir leido kul
ką pats sau į kaktą.
Kunigas Kemėšis važiuo- 

Atholin.
Musu korespondentas In

kognito ' mums praneša iš 
Atholio, Mass: ipas mus at
važiuoja caro burdingieris, 
buvęs “Vilties” redaktorius 
kun. Kemėšis, kurį kviečia 
žinomas akcijonierius lietu
viu “dray goods” 
p. A. Sklenis.

Vabalninkiečiai 
žįsta p. Kemešį, 
valdžia siuto,
žmones dainomis ir chorais 
ir plūdo socijalistus.

Žinokime, atholiečiai, kas 
per paukštis pas mus atva
žiuoja! v į

Neužkabinėk merginų!
Tūlas Gerulskis iš Montel

lo, stovėdamas ant gatvės, 
klausė vienos jaunos mergi
nos,-praeinant jaųq)ro šalį: 
“Gal važiuosim į Bostoną?” 
Mergaitė tuomi įsižeidė, iš
pirko varentą ir areštavo jį.

Geg. 8 d. buvo teismas. 
Gerulskis likos nubaustas 
ant $10. Jisai vyras vedęs.
Juodasis kumštininkas 

apkaltintas.
Daug triukšmo sukėlė ne

gro kumštininko (pugilisto) 
Jacko Johnsono teismas.

13 d. gegužė^CJiicagoje, 
jisai likosi apkaltintas už 
peržengimą federališku tei
siu, baudžiančiu už paleistu
vystę ir už suvyliojimą bal
tos merginos Belle Schrei- 
jerūtės, kurią atsigabeno iš 
Pittsburgo į Chicagą.

Jam gręsia kalėjimas iki 5 
metu. Tuotarpu esąs paleis
tas ant parankos už $10,000.

Pavogė daug pienų.
Kariško laivyno valdyba 

labai susirūpinusi, nes pra
puolę pienai ir kiti svarbus 
dokumentai iš laivyno archi
ve. Kaip manoma, juos pa
vogę 4 d. kovo.

Dabar tu dokumentu su- 
jieškojimu rūpinasi teisingu
mo ministerijos agentai, 
Burnso detektyvai ir kiti.

Unijos reikalauja tar= 
dymo.

Senatorius Kern pranešė 
senate, jog jisai gavęs rezo
liucijas daugelio uniju iš In
dianos, Pennsylvanijos ir W. 
Virginijos, kuriose reikalau
jama ištirti angliakasiu gy
venimo sąlygas Point Greek 
ir Cabin Greek mainu dis- 
tr i k tuose.

mirėlius laidos panedėliais, o 
nedėldieniais jie bus laikomi 
tam tikruose skiepuose.

Visas svietas streikuoja 
dabar! Ar nesustreikuos tik 
numirėliai!
Patvirtino priešjaponišką 

billių.
Pagaliaus Californijos gu- 

bernatorins Johnson patvir
tino prieš japonišką billiu, 
kurį buvo priėmus Californi
jos legislatura. Ligišiol Wil- 
sonas ir Bryanas pasitikėjo 
ant Johnsono, vienok jis ne
panorėjo su jais taikinties. 
Johnsonas vadina tą billiu 
pirmeivišku ir sakosi negalė
jęs kitaip pasielgti.

Taigi santikiai su Japonija 
dabar pasidarė gana aštrus. 
Japonai su chinais, beabejo- 
nės, nenorės nusileisti. Maž
daug japonu-chinu pusę pa
laiko centrališkoji Washing- 
tono valdžia, bet californie- 
čiai mėgina eiti prieš juos 
visus.

Pažiūrėsime, kas paims 
viršų?
Vakaruose vėl siautė vė-

UŽSIENYJ
Popiežius nori taikinties 

su bedieviška Francija.
Popiežius nusiuntė į Pary

žių kardinolą Vanutelį, kad 
tasai pasitartu su Francijos 
valdžia apie susitaikymą. Li
gi šiol Francijos valdžia su 
Vatikanu labai nesutiko. 
Bet dabar, kada Francijos 
valdžia darosi vis atžagarei- 
viškesnė, popiežius pradeda 
prie jos meilinties.

LIETUVOJRUSIJOJsavo laivo, per visą tą laiką 
važinėdamas po pasaulį.
Kiek bulgarų žuvo karėje?

Oficijališkas Bulgarijos 
valdžios raportas apie skai
čių užmuštuju ir sužeistųjų 
jau išduotas. Užmušta 330 
aficieriu ir 29.711 kareiviu. 
Sužeista 950 aficieriu ir 52.- 
550 kareiviu. Prapuolė 3193.

' Europoj jau ramiau.
Austrijos ir Vengrijos mi

nisterial laikė tarybas ir nu
sprendė, kad Europoj dabar 
virto ramesnį laikai. Todėl 
Austrija apskelbė demobili
zaciją savo kariu menės.

Skutari jau užimtas karei
viais svetimu valstijų.

. Olandijos neprigulmybčs 
jubilėjus.

Šią vasarą mažutė Olandi
ja švęs sukaktuves savo šimt
metinio neprigulmingo egzis- 
stavimo. Prieš šimtą metu 
jai pavyko pasiliuosuoti nuo 
Francijos jungo. Iš tos prie
žasties 30 Olandijos miestu 
įtaiso didžiules parodas, kad 
pažymėti, kaip toli progreso 
keliu pažengė olandu tauta.

Nedėldienio mokyklų 
konvencija.

Šiemet atsibus septinta iš 
eilės tarptautiška konvencija 
nedėldienio mokyklų. Kon
vencija atsibus Ziuriche, 
Šveicarijoj. Iš Suvienytu 
Valstijų konvencijon .važiuo
ja apie 1000 delegatu.

Žuvo 4 kareiviai.
Ant Vokietijos kariško lai

velio, minu nešiotojo S. 149, 
ištiko cilinderio ekspliozija. 
Žuvo 4 jūrininkai.
Protestuoja prieš karei

viavimą.
Francijos socijalistai pakė

lė smarku protestą po visą 
šalį prieš ministerijos suma
nymą pailginti kareiviavimo 
terminą ikijriju metu. Veik 
kiekviename miestely atsi- 
būna protesto mitingai, kur 
vadovauja socijalistai. Taip- 
pat renkami parašai po pro
testu, kuris bus paduotas 
parlamentan. Jau surinkta 
beveik trečdalis milijono pa
rašu.

Kiek Paryžiuj buvo

Caras pasigailėjo Macocho
12 d. gegužio caras susi

mylėjo ant Mococho. Caras j 
paliepė jam numušti visą ( 
trečdalį bausmės. Taigi Ma- < 
cochui liekasi sėdėti apie aš- į 
tuoneri metai.

Tai visai nenaujiena, kad 
caras gailisi žmogžudžio.

Macochienę pargabeno 
į Lomžą.

Eleną Macochienę, tą gar
sią Macocho numylėtinę, par
gabeno į Lomžos kalėjimą. 
Ji yra perrūdyta katorginiais 
drabužiais. Kada ją gabeno 
gatvėm- tai didelės žmonių 
minios žiūrėjo į tą keistą pro
cesiją.

Ministeris skaito soci- 
jalistų raštus.

Rusijos viduriniu reikalu 
ministeris p. Makarovas lie
pė pristatyti jam kasdien vi
sus socijalistu laikraščius, 
atsišaukimus, atskaitas, ypač 
užrubežinius. Ministeris uo
liai skaitąs tuos pranešimus. 
Jisai yra labai susirūpinęs, 
kad streiku ir revoliucijos 
banga taip smarkiai pradėjo 
kilti Rusijoj.

Ypač jam parūpo socijalis
tai, kada Belgijoj taip pui
kiai pavyko darbininku strei
kas.

Nušovė policistą.
Rygoj laike gegužinės de

monstracijos buvo susirėmi
mu su policija. Darbininkai 
nušovė vieną policistą.

Skandalas didžiūnuos 
šeimynoj.

Šalę Varšavos užmuštas 
vienas iš didžiausiu sulenkė
jusiu Lietuvos didžiūnu, ku
nigaikštis Dručkis Liubec- 
kis. Jisai buvo milijonierius.

Kas jį nušovė? Sunku su
žinoti, bet žmogžudystėje 
įtariamas baronas Bispingas, 
vienas iš Lietuvos aristokra
tu. Jisai areštuotas Varša- 
voj ir jau sėdi kalėjime.

Tolstojaus dvaras vals
tiečiams.

Pagaliaus išpildytas testa
mentas garsaus rusu žemės 
rašytojaus Leono Tolstojaus. 
Jojo dvaras pereina nuosavy
bėn keliu aplinkiniu sodžių 
valstiečiu.

Areštuota daugybė 
mokinių.

Peterburgo policija ir žan
darai, kaip pasiutę, pradėjo 
daryti kratas mokiniu butuo
se. Areštuota daugybė gim
nazistu. Visi jie kalėjime. 
Tėvams su vaikais neduoda 
pasimatyti.

Valdžia sakosi susekus re- 
voliucijonieriu suokalbį prieš 
valdžią.
Naujokų skaičius 1913 m.

Apskelbtas caro įsakymas 
senatui, kuriuo 1913 metais 
įsakyta pašaukti kariume- 
nėn naujoku iš visos Valsty
bės 450.000 žmonių ir dar iš 
Tereko apygardos osetinu 
100.000 žmonių. Išviso 550.- 
000 žmonių.

Karei iškilus, tai bus dide
lis upelis kraujo. Arne?... 
Bet kas rūpinsis tu jaunikai
čiu gimdytojais, kurie jau 
be spėky? Tag carui nerūpi, rub. daugiausia.

Daug areštų.
Mums praneša iš Vilniaus, 

kad ten prieš pirmą gegužės 
dieną buvo padaryta 'labai 
daug kratų tarpe darbininku 
ir inteligentu. Po kratų kai- 
kurie yra suimti.

Šocijaldemokratu įga
liotiniai.

Galime pranešti, jog sale 
P. Grigaičio ir L. Prūseikos 
trečiuoju įgaliotiniu LSDP. 
Amerikoj Centro Komitetas 
paskyrė drg. Ant. Baranaus
ką, kuris dabar gyvena Phi- 
ladelphijoj. Greitu laiku vi
si įgaliotiniai viešai atsilieps 
laikraštijoj. Drg. Baranaus
kas su partijos reikalais ma
no apkeliauti lietuviu kolio- 
nijas. .

Duonelaičio raštai jau 
išleisti.

“Dilgėlėms” rašo iš Vil
niaus, kad p. Šlapelis jau se
niau atspausdinęs Kristijono 
Duonelaičio raštus.

Tuom tarpu tuos raštus 
buvo sumaniusi leisti Ameri
kos Tėv. Myl. Draugija.

Kamgi bergždžias darbas?
R 

Klaipėdiškiai statys savo 
svetainę.

Kaip praneša “Birutė”, 
Klaipėdoje buvęs lietuviu su
sirinkimas, kur svarstyta 
apie įkūrimą lietuviškai tau
tiškos svetainės. Išrinkta 
komitetas iš penkių ypatų, 
kuriam pavesta tuomi daly
ku rūpinties.

Vagių šaika.
Šakyna, Šiaulių pav. Čio

nai pradėjo siausti vagįs-plė- 
šikai. Jie pastoja žmonėms 
kelią miškuose ir ant vieške
liu. Daugiausia užpuola mo
teris, bet kartais kabinasi ir 
prie vyru. Geruoju nepasi
duodant, šauja iš revolveriu. 
Šios gaujos vadas yra tūlas 
Žalys Kazys.—Policija dar
buojasi iš paskutinuju, norė
dama sugaudyti šiuos žmog
žudžius, bet iki šiol vis be 
pasekmių.

Policija įsakė žmonėms, 
kad susitikus Žalį jokiu būdu 
jo nepaleisti ir su ginklais 
apstojus paimti...

Betgi kiek pas mus gink
luotu yra?...

i
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kaip carą.
Londono sufragistės netu

ri geros širdies ant karaliaus 
ir karalienės. Nekurios suf
ragistės, kurios negali liežu
vio prikandusios laikyti, išsi
plepėjo apie suokalbį ant ka
raliaus.

Dabar Anglijos karaliaus 
rūmas ir jisai pats neblogiau 
apsaugotas, kaip Rusijos ca
ras. Ties miegamuoju jo 
kambariu nuolat stovi sar- 
g-yba.
Rooseveltą perša į karalius

Bejieškodami Albanijai 
(ant Balkanų) karaliaus, už
kliuvo ant Roosevelto. Ir 
kuomi gi jisai ne karalius? 
Rooseveltas turįs net savo 
šalininku. Būdamas kara
lium, Roosevetos būtu prie
šingas Austrijos politikai ant 
Balkanų.

Jeigu Rooseveltas valdė 
Afrikos beždžiones, tai ko- 
dėlgi jisai negali karaliauti 
Albanijoj?

Vezuvijus veikia.
Italijos ugniakalnis Vezu

vijus vėl pradėjo pleškinti iš 
savo nasrų dūmu kamuolius 
ir lavą. Prasivėrė nauja pra- 
rytis 250 pėdu gilumos. Daug 
apielinkės žmonių išbėgiojo.

Opiumo vartojimas

Nebraskos valstijoj 14 d. 
geg. vėl siautė vėtra. Mies
telis Seward veik visai išnai
kintas. 10 žmonių užmušta, 
50 sužeista.

Daug kitu miestelįį^apa 
smarkiai nukentejo nuo vėt
ros. Vėtra neaplenkė ir vy
riausio Nebraskos valstijos 
miesto, Omahos, kur dauge
lis namu išardyta.

Nuteisė unijos vadovą.
Patersone buvo teisiamas 

Quinlan, vienas iš IWW. va
dovu. Pirmu sykiu prisie
kusieji teisėjai negalėjo iš
nešti jokio nuosprendžio, nes 
ju nuomonės nesutiko. Ant
ru gi sykiu Jury apkaltino 
Quinlan. Jisai yra po paran
ka $7,500.

Jį kaltino už kvietimą prie 
riaušių.

Karai be pasažierių.
Cincinnati, Ohio, gatveka- 

riu streikas tęsiasi gana au
dringai. Kompanija jokiu 
būdu nenori pripažinti uni
jos. Tūlą laiką gatvekariai 
visai nevaikščiojo. Dabargi 
streikieriu vietas kompanija 
nori užimti detektyvais ir 
policija.

14 d. gegužės po miestą 
važinėjo tušti karai, nes pu
blika nenori važiuoti su ske- 
bais.

Girios dega.
Smarkus giriu gaisras veik 

gręsia Pittsburgui. Per 24 
valandas gaisras smarkiai iš
siplėtė. Giriu plotas, kuris 
pradėjo degti, užima 4 my
lias ilgio ir 1 mylią pločio.

Francijoj veik kiekviena
me mieste yra tam-tikras 
namas, kur rūkoma opiumas. 
Opiumo rūkymas suardo fi
zišką žmogaus sveikatą ir iš- 
krikdo protiškai. Francijos 
valdžiai opiumo vartojimas 
atneša milijonus pelno, nes 
valdžia turi monopoliją ant 
opiumo.

Grįžtant iš karės likosi 
užmušti.

Netoli Soloniku susikūlė 
du traukiniai; viename iš 
traukiniu/g'HŽo iš karės gana 
daug Bulgarijos kareiviu. 
Jiems, nabagams, nebuvo 
lemta pamatyti tėviškės. 100 
kareiviu likosi užmušta ant 
vietos, 300 mažiau ar dau
giau sužeista.

•

Padegė bažnyčią.
Nėra tos dienos, kad Ang

lijos sufragistės neiškirstu 
bent keliu šposu. Stačiai 
sunku surašyti viskas, ką jos 
dabar pridirba.

Štai 14 d. gegužio padegė 
vargonus vienoj senoj bažny
čioj Buckinghamshire. Var
gonai visiškai sugriuvo.

23 metus ant laivo.
Bayord Brown, žinomas 

Amerikos milijonierius, pri
buvo į Londoną, kadangi ga
na smarkiai apsirgo. Jau 23 
metai, kaip jisai gyveno ant

Publišku darbu departa
mentas apskelbė, kiek Pary
žiuj paskutiniais metais bu
vo streiku. Išviso buvo 1471 
streikas, kuriuose dalyvavo 
230,000 darbininku. Strei
kuota iš išviso 16,048 dirbtu
vėse. Didesnė pusė streiku 
išlošta. Mažesnė pųgė pra
lošta.

i
Išei vystė.

Kasžin prieš ką taip su
bruzdo žmonės bėgti į Ame
riką? Važiuoja nuo Vilniaus 
Liepojaus linkui kuone *kupi- 
ni vagonai keliaujančiu j tą 
laimės šalį... Važiuoja lietu
viai, rusai, lenkai ir kiti. 
Daugiausia sakosi važiuoja 
su užsienio pasportais per 
Liepoj u, bet daug keliauja ir 
slapta per sieną, vedami tam 
tikru agentu.

Baisu pamatyti koks tokiu 
“slapuku” išnaudojimas. Man 
teko išsikalbėti su keliolika 
lietuviu iš Vilniaus guberni
jos, keliaujančiu slapta per 
sieną. Pasirodo, kad iš Vil
niaus gubernijos, Traku pa
vieto, agentai-žydai už at
vežimą į Tilžę ima po 30 rub. 
nuo ypatos. Tuo tarpu pas- 
portas ir kelionė kaštuoja 25 |
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Kiveris flianė,
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Lietuvis nusižudė.
Šalę Waterburio ant f ar

my, kaip mums rašo, Kazys 
Kiveris šovęs į savo žmoną, 
bet nepataikęs. Ji iš išgąsf 
čio parpuolė.

Senatorius Chamberlain 
įnešė rezoliuciją, kuria pa
siūloma, kad prie konstituci
jos Suvienytu Valstijų būtu 
pridėčkas apie suteikimą 
moterims balsavimo teisiu. 
Senato komisija, kuri pas
kirta svarstyti moterų bal
savimo reikalus, nėra prie
šinga savo didžiumoje mote
rims.

Kapinių duobkasiai su
streikavo.

Milfordo, Mass, buvo su
streikavę kapiniu duobka
siai. Jie reikalavo, kad jiems 
nereiktu kasti duobiu nedėl- 
dieniais. Kunigai tuoj nusi
leido, Dabar Milfordo nu-

Taip paaiškino teisėjas 
Clifford A. Cook iš Milfordo, 
Mass. Jam reikėjo teisti 
speciališką policmaną E. A. 
Sherman, kuris šovė ir už
mušė Emilio Bacehiochi, 
streikuojantį Drapperio kom
panijos darbininką.

Kas dedasi Milforde.
Drapperio kompanija ty

čia pasamdo visokius valka
tas, kurie atlenda į streikie- 
riu susirinkimus ir pakelia 
triukšmą. Tuomi policija pa
sinaudoja ir išvaiko susirin
kimą.

Lenkų sakalų suvažia
vimas.

Krakove atsibuvo visos Len
kijos sakalu suvažiavimas. 
Sakalai nutarė rengties ko
von su rusu valdžia. Prie 
sakalu sąjungos šiais metais 
prisidėjo ir rusu sakalai, to
dėl lenkai nutarė išstoti iš 
bendros sakalu sąjungos.

Dėkavoja už republikos 
pripažinimą.

Chinijos prezidentas ir pir
masis ministeris atsiuntę 
Amerikon padėkavonės tele
gramą, kad Suv. Valstijos 
pirmiausia pripažino naują 
republiką.



Sibiras ar Amerika?

Santikiai, kurie viešpatauja 
W. Virginijoj, atkreipė -akį 
visu doresnių amerikiečiu ir, 
visu pirmiausia, socijalisty. 
W. Virginiją dabar kitaip ne
vadina, kaip Amerikos Sibiru.

Bjauri sauvalė valdžios, o 
ypač gubernatoriaus Hatfiel- 
do, žvėriški darbai milicijos, 
kariški teismai, sodinimas ka- 
lėjiman mainieriu vadovu, už
draudimas darbininku laik-

* raštijos—visa tai primena ka
zokišką Rusijos valdžią.

Tą viską matydamas, naci
jonališkas komitetas socija- 
listu partijos turėjo savo po
sėdį Chicagoj ir nutarė pri
minti Suvienytu Valstijų pre
zidentui apie tai, kas dedasi 
W. Virginijoj. Nacijonališ- 
kas komitetas kreipiasi prie 
Wilsono ir nurodo jam, kad 
reikia federališkos valdžios 
įsikišimo ir netik viešo tardy
mo, bet ir nubaudimo tu val
dininku, kurie yra nusidėję 
prieš tiesas.

Tautiškas komitetas soci- 
jalistu partijos kreipėsi prie 
Wilsono ne savo vardu, bet 
vardu 100,000 organizuotu 
toj partijoj darbininku ir var
du suvirš milijono socijalis-

• tišky balsuotoju. Jeigu mili
jonas piliečiu reikalauja da
lyko ištirimo, tai valdžia, jei
gu ji nors kiek žmoniška, pri
valo viską ištirti.

W. Virginijoj viešpatauja 
gubernatoriaus ir jo gaujos 
teroras. Tenais sumindžiotos 
pamatinės mūšy teisės: laisvė 
žodžio ir susirinkimy! Tenais 
laikraščiams, užtariantiems 
mainierius, atimama gyvybė. 

. Tenais kariška valdžia stovi 
augščiau civiliškos valdžios ir 
laisvi piliečiai priskaitomi 
prie maištininky.

Šįmet W. Virginija švenčia 
50 mėty sukaktuves prijun
gimo prie federacijos kitu 
valstijų. Ir štai sukaktuviy 
mete tenais vardan pasipel
nymo mainy bosu mindžioja
ma visos žmoniškos teisės.

Todėl nacijonališkas komi
tetas reikalauja, kad justici
jos departamentas viską iš
tirtu ir nubaustu kaltininkus 
už laužymą konstitucijos. 
Taip pat reikalaujama, kad 
Wilsonas, kaipo Suvienytu 
Valstijų prezidentas, pasi
naudotu teisėm ir sustabdy
tu sauvalę. *

Sykiu su tuomi socijalisty 
partijos nacijonališkas komi
tetas paskiria Viktorą Berge- 
rį, Eugene Debsą ir Illinois 
valstijos angliakasiu vadovą 
Adolfą Germerį, kad jie vyk
tų W. Virginijon visos situ
acijos ištirti.

Taigi socijalisty partijos 
centrališka įstaiga, kaip ir 
visuomet, pirmutinė atsilie
pė su savo protestu ir nero
dė tą kelią, kuriuo privalo ei
ti yisi teisybę mylinti žmo
nės. Socijalistai dar kartą 
pasirodė žmonėmis, kurie pir
mutiniai šoka į kovą su en
gėjais. ■

Kada senate pareikalauta 
viešo ištirimo, tuomet demo
kratiški ir republikoniški se
natoriai buvo tam priešingi. 
Suprantamas dalykas, kad 
jie* tylėjimu norėtu padengti 
kiekvieną barbarišką pasiel
gimą savo broliy-kapitalisty.

Dabar W. Virginijoj kar
štai varomas agitacijos dar
bas. Žmonės skubiai rišasi 
unijon. Tenykštė mainieriy 
unija ne by kokia, bet persi
ėmusį kovos dvasia. Tos val
stijos darbininkai vėliau ar 
anksčiau sugrąžins atgal su
mindžiotas teises.

Bet panaši kova verda ne 
vien tik W. Virginijoj. Šian
dien visa Amerikos šalis vir
to scena smarkiausiai veda
mos klesy kovos!

Gatvės didlapiai
Tad pakalbėsime apie tuos 

drumstus šaltinius, iš kuriu 
kapitalistiška Francijos laik
raštija semia auksą.

Daleiskime, jog bankieriai 
pažadėjo kokiai nors valsty
bei stambią paskolą. Čia rei
kia milijonu. Reikia pritrauk
ti prie to biznio ir smulkius 
žmonelius. Reikia užintere- 
suoti plačią publiką, kad ir 
ji ateitu pagelbon su savo 
doleriais. Reikia pasiūlyti tai 
publikai didžiausį pelną, di
džiausi procentą.

Tuomet paperkama laikraš
čiai. Tie pradeda būbnyti apie 
to krašto pinigu stovį. Tuo
met žmogelis, neišsikentęs, 
tempia savo dolerius ir daly
vauja paskoloje.

Žinoma, laikraščiai, nevel
tui darbuojasi. Už surengi
mą paskolos besibankrūti jau
čiai Rusijai, Persijai, Turki
jai laikraščiu leidėjai gauna 
didžiausius procentus.

Imkime dar vieną pavyzdį. 
Padėkime, reikia sutverti ak- 
cijonieriu kompaniją, kad iš
naudoti kokius nors Afrikos 
ar Pietinės Amerikos turtus. 
Tuomet kompanijos sumany
tojai patepa leidėjus ir laik
raščiai pradeda stebuklus ra
šyti apie didžiausius tu ša
lių turtus. Tai daroma to
dėl, kad privilioti smulku, vi
dutinišką žmogų su jo pini
gais*

Taigi Francijoj joks dides
nis sumanymas, joks didesnis 
biznio užvedimas neapsieina 
be laikraštinės rekliamos. 
Leidėjai už patarnavimą gau
na ar gyvais pinigais, ar vi
sokiais Šerais, koncesijom ir 
taip toliau. Tuomet jau jie 
ypatiškai yra užinteresuoti 
išpūtime, išgarsinime, iškėli
me iki padangių sumanyto 
biznio.

Jeigu pažiūrėti į pinigines 
atskaitas didesniu dienraš
čiu, tai męs pamatysime, kad 
atskaita vedama pagal se
kančius skyrius: 1) laikraš
tis; 2) biznis su žeme; 3) kon
cesijos Kongo (Afrikoj); 4) 
patarnavimas bankieriams. 
rirmasai skyrius pelno neat
neša. Užtacl visi kiti skyriai 
atneša šimtus ir tūkstančius, 
o kartais net milijonus pelno. 
Vienok be pirmojo skyriaus, 
tai yra be paties laikraščio, 
visi kiti skyriai neišsigarsin- 
tu ir, žinoma, tuomet nebūtu 
ir tu aukso šaltinių.

Neseniai Paryžiaus mies
tas paskyrė kelis šimtus tūk
stančių dėl pastatymo pigiu 
darbininkams namų. Tuo- 
jaus pasipiršo įvairios kom
panijos, kad atlikti tą darbą. 
Už vienas agituoja vieni laik
raščiai, už kitas kiti. Aišku, 
kad. ir vieni ir kiti atsakan
čiai patepti.

Nekurie laikraščiai paveda 
finansinius skyrius tamtik- 
krom kompanijom. Žinoma, 
už tai irgi gauna gerus pini
gus.

Nei vienas’ valdžios suma
nymas negali įsikūnyti, jei- 
fu tam priešingi laikraščiai.

tai keli metai atgal valdžia 
buvo norėjusi uždėti mokes
čius nuo pelno. Nuo to būtu 
nukentėję stambesni kapita
listai. Tad tuojaus buvo pa
pirkti visi įtekmingi laikraš
čiai ir ant ministerijos pra
dėta šunis karti. Ministerija 
gavo pasitraukti, o laikraš
čiai gyvuoja, kaip tebegyva
vę, tiktai ju kasa padidėjo.

Valdžia, suprasdama laik- 
raštijos galybę, visuomet 
prieš ją nuolankauja. Tik 
žiūrėkie, jau koks leidėjas ir 
pakliuvo į ministerius. Tuo
met, įgyjus vardą, dar ge
riau praaeda sek ties jo lai k- v v • •rasciui.

Man rodos, kad šitų visų 
faktų užteks patvirtinimui 
minties, kad šiandien kapita
listiška laikraštija pavirto į 
aniolą sargą kapitalistiškos 
valdžios.

Visa, kas pasakyta apie 
Francijos laikraštiją, pilnai 
galima pritaikinti prie Ame
rikos kapitalistiškos presos.

Bostonietis.
*) Žiūrėk “Laisvės” N38.

'Pu privalu! ne vien veistu, 
bet ir aukštyn pakilti.

F. Nletzche.

Šis klausimas yra vienas iš 
svarbiausiu, nes nuo jo išriši
mo priklauso ne vien paties 
ateitis, laimė, ’bet ir būsian
čios gentkartes gerovė. Vie
nok daugelis į tai neatkrei
pia jokios atydos: ot, vedasi 
ir viskas...

Žmonių veislė gali būt pa
gerinta, jos gerosios ypaty
bės išvystytos iki augščiau- 
siam laipsniui, jeigu dėl ap- 
siveisimo bus parenkama ge
riausios ir sveikiausios ypa- 
tos. Šitą gana gerai suprato 
senovės graikai. Jie prie ap- 
sivedimo daugiausia atkreip
davo atydos į tai, kad mote
ris galėtu būt tvirta kūdikiu 
motina. Dabartiniam laike 
žiūrima tiktai į turtą. Kas 
tik turtingas, tas gauna pa
čią, nes turtingo moterįs įieš
ko. Per tai moters vertė vi
sai žemai nupuolė, ji liko vi
sai paprastu daiktu, ką gali
ma nusipirkti. Meilė, žmo
gaus būdas ir,’jo gerosios ypa
tybės mažą vertę teturi. Ta
čiau nereikia perdaug nuliū
sti. Per klaidas męs einame 
link gero. Reikia tik gero no
ro ir supratimo. Todėl aš ir 
noriu išreikšti savo nuomonę 
tiems, kurie dar nuo tu klai
dų liuosi.

Jieškok sau tokio gyveni
mo draugo, kuris būtu dva
siškai ir kūniškai sveikas ir 
naujos gadynės dvasioj išauk
lėtas. Nevesk tokio, kuris yra 
griežtai priešingas tavo min
tims ir pažiūroms, nes jis ta
vęs nesupras ir tu jo negalė
si suprasti; jūs sielos bus vie
na kitai svetimos. Neatkreipk 
taip daug atydos į materija- 
lines sąlygas. Tas tiesa, kad 
užtikrintas stovis suteikia 
lengvesnį pragyvenimą. Bet 
jeigu tarp jūs nebus dvasiš
kos harmonijos, meilės, tuo
met 'jūsų ženybinis gyveni
mas pavirs į susikrimtimą, 
pagimdys neapykantą ir jūs, 
nors ir geriausias materijali- 
nes sąlygas, turėdami, jausi
tės nelaimingi, jums nebus 
ramumo. Ženyba turi sura
minti žmogų, suteikti di- 
džiausį gyvenimo džiaugsmą, 
o ne didinti jo skausmus. Tą 
tu surasi tik tuomet, ;ei tavo 
gyvenimo draugas bus svei
kas kūniškai ir dvasiškai, jei 
jo pažiūros ir siekiniai bus 
tokie pat, kaip ir tavo.

Gyvuliui užtenka vien tik 
kūniško ūžsiganėdinimo. Bet 
žmonės neprivalo vien tik 
tuomi užsiganėdinti, nes tuo
met jų bendras ryšis paliks 
gyvuliškas. Ženyba dėl vyro 
ir moters privalo būt ne tik 
užganėdinimui geidulio, .bet 
sykiu ir bendram dvasiškam 
pakilimui, pasitobulinimui. 
Dvieju žmonių vienodos min- 
tįs, jausmai ir siekiniai yra 
tas, kas pakelia ženybą virš 
paprasto gyvuliško gyveni
mo, kas ir patį žmogų pake
lia augščiau—link tobulumo. 
Jei to negalės tau duoti že
nyba, tu būsi viską praradęs. 
Svajonės, anot Šillerio, greit 
dingsta, bet gailestis tęsiasi

Su kuom apsivesti? gyventi, tada jums apsivedi- 
mas suteiks tikrą užsiganė- 
dinimą, priduos daugiau jie- 
gU kovoj su gyvenimo audro
mis.

Galop dar pridursiu, kad, 
vedant, reikia būtinai atsi
žvelgti į tai, ar jūsų kūdikiai 
galės būti sveiki. Daugelį li
gų kūdikiai paveldi nuo tė
vu. Jei esi sirgęs tokia liga, 
kuri gali blogai atsiliepti ant 
kūdikiu, tai geriausia visai 
nevesk arba susirask tokį 
draugą, kuris irgi sutiktu at
sisakyt nuo kūdikiu. Bet ši
tam atvėjuje turi būt geriau
sias susitarimas pirm apsive- 
dimo.

Taigi jūs, jaunieji, kuriems 
dar nėra pervėlu, atkreipkit 
labiau domą į tai, tuomet vi
sas jūsy gyvenimas liks dai
lesniu. Barabošius. 15

Senas Vincas.

IŠ VERKSMO STOJO 
LINKSMYBĖ.

(Vaizdelis.)

Pennsylvanijos 
kunigija.

Taipgi neimk sau draugo, 
kuris už tave daug senesnis. 
Yra patirta, kad iš tokios po
ros gema silpnesni kūdikiai. 
Jei vyras yra tik keliais me
tais senesnis (nedaugiau 10 
metu), tai tas dar nieko ne
kenkia, nes moteris greičiau 
pasęsta.

Saugokis tokiu, kurie šian
dien “myli” vieną, rytoj ki
tą, už keliu dienu trečią ir t. 
t. Tokie žmonės visai nesu
pranta meilės, perdaug dide
li saumyliai, jie vaduojasi 
vien tik išrokavimais. Žiūrėk, 
kad tavo draugas būtu nuo
širdus ir atviras. Tu irgi nie
ko neslėpk, nenorėk išrodyt 
geresniu, negu esi. Būk at
viras! Tegul mato tavo ge
ras ir blogas ypatybes. Ir jei 
tuomet atsiras tarp jūs vidu
rinis ryšis, traukiantis vieną 
prie kito, jei vienam ir kitam 
bus ilgu ir nuobodu atskirai

Vyskupo Hobano byla 
šv. Juozapo parapija North 
Scrantone pasidarė labai gar
sia byla. Kunigija smarkiai 
sujudo, nes augščiausio teis
mo nuosprendis buvo prie
lankus ne vilnų kirpikams, 
bet parapijonams. Parapijo- 
nai savo valia gali daryti su 
bažnyčia, kaip jie nori. Baž
nyčia pridera jiems, bet ne 
vyskupui.

Panašus teismo nuospren
dis buvo labai nemalonus vy
skupui ir jo padėjikams. Jie 
matė, kad scrantoniečiu pa
vyzdį gali pasekti kiti ir tuo
met iš ju ranku ištruks daug 
riebiu kąsniu. "

Tada kunigai nutarė eiti 
kitu keliu. Jie pakuždėjo au
sin Pennsylvanijos legislatu
res atstovui p. Flynn’ui ir ta
sai įnešė Jegislaturon billiu, 
kuris apgina kunigijos kiše- 
niaus reikalus. Flynn’o bi- 
lįius buvo maždaug tokio tu
rinio: ‘‘jeigu bažnyčia pasta
tyta dėl tam tikro tikėjimo 
principu skelbimo, tai kito ti
kėjimo žmonės negali tos baž
nyčios užvaldyti”. Čia viskas 
aišku, kaip diena. Jeigu baž
nyčią pastatė Rymo4<atali- 
kai, tai ją? jokiu būdu negali 
paimti į savo rankas, leiski
me sau, neprigulmingi, liute
ronai, seni katalikai, metodi
stai ir t. t.

Šitas billius, galima sakyti, 
be jokiu stambesniu .pertaisu 
praėjo per legislaturą ir vy
skupas Hoban dabar trina 
delnais iš džiaugsmo.

Dabar Pennsylvanijos vy
skupui ir kunigams nerei
kės bijoties parapijonu susi
pratimo. Jie, pasiremdami 
tiesa, gali.ant visados likties 
ponais savo parapijų; jie gali 
gazdinti žmones bažnytinėm 
bausmėm, gali ekskomuni
kuoti ir t. t.

Katalikiška dvasiškija dar 
vieną sykį parodė savo nagus 
ir savo gerą uoslę. Ji nujau
tė, kad turi užtenkamai ap
gynėju legislaturoj ir kreipė
si ten.

“Laisvė” nesirūpina grynai 
religiškais reikalais. Tai ne 
mūsų dalykas. Dauguma lie
tuviu nenori jieškoti išgany
mo “aname sviete”. Bet 
tiems lietuviams, kurie tiki, 
męs norėtume, kad būtu pri
pažinta tiesa rūpinties savo 
reikalais, kaip jie nori. Męs 
norėtume, kad bažnyčių na
mai priderėtu žmonėms ir 
kad jeigu žmonės nori užvesti 
kitoniškesnę tvarką bažny
čiose, tatai turi būti j u neuž
ginama teisė.

Bet vyskupas Hoban ir di
džiuma Pennsylvanijos legi
slatures .nori per prievartą 
gabenti žmones “daugun” 
per Rymo kunigu rankas.

Tad Pennsylvanijos žmonės 
lai pagalvoja ir apie savo at
stovus. Net tikintis žmogus 
šiandien neprivalo rinkti re- 
publikonu ir demokratu, nes 
tie republikonai ir demokra
tai parduos juos dvasiškon 
vergi jon

SU

Šiurkštus rudens vakaras žiauriai glo
stė žmones, kurie tai šian, tai ten—grei
tai vaikščiojo gatvėmis, kur kiekvienas 
skubinosi įsprukti į triobą.

Gale miesto, mažo kambarėlio viduj, 
ant mažo ir suklypusio stalelio degė gazi- 
nė lempa, prie kurios sėdėjo pusamžis 
žmogus. Jo veidas buvo paslėptas tarp 
delny, rankos buvo sudžiūvę ir storos gys
los ženklino, kad tai sunkiai dirbančio 
darbininko rankos. Stambus lietaus lašai, 
kaip žirniai, barškino į lango stiklą. Vė
jas nemaloniai bildino liuosus lango rė
mus ir, skverbdamasis per išdaužytą stik
lą, staugė ir blaškė lempos liepsną, dary
damas tai mažus, tai didelius šešėlius 
kambary.

Žmogus atsilošė, giliai atsiduso ir, 
atsistojęs, neramiai pradėjo vaikščioti. 
Jo veidas mainėsi, rankos drebėjo, pirštai 
gniaužėsi į kumštį ir kaž -ką pats sau mur
mėjo. Perėjęs kelis sykius išilgai mažą 
kambarį, priėjo prie stalo, atidarė stalčių, 
išsiėmė revolverį, apžiūrėjo jį, palingavo 
galva ir lėtai tarė: “Taip, viens,du, trįs... 
ir viskas pabaigta... Bet ji?... Reikia jai 
parašyti laiškelis. Juk aš jau nekalbėsiu, 
kuomet ji sugrįžš...

Paėmė plunksną ir drebanti ranka iš
margino baltą popierą didelėmis raidėmis. 
Štai atsidarė durįs ir lėtais žingsniais įėjo 
sulyta moteriškė. Jis greitai paslėpė re
volverį ir raštą ir nedrąsiai paklausė:

—Ar davė nors svarą duonos?
—Kaip gali duoti? Susirinko prie 

krautuvės duru minia moterų su vaikais: 
motinos verkia, vaikai klykia,pamatę duo
ną, o krautuvninkas nei negirdi. Kas tur 
punigu, tai tiems duoda. Baisu, kas da
rosi...

—Tas žmogus, turbūt, neturi širdies? 
Nei kūdikiu nesigaili, nei motinu ašarų 
nemato?

—Kas jam tos ašaros? Duok pini
gus, tai gausi duonos, neturi—nevalgyk!

—Baisu... jau antras mėnuo, kaip 
streikuojam, o laimėjimo dar nei krislo 
nesimato.. Streikas kruvinas: susidėmi
mai, areštai, bausmės, kraujas ir nekaltos 
aukos. Minioj gi ašaros, dejavimai, ba
das, ligos ir mirtis... Na, sakyk, Ona, ko
kiems velniams gimti ir gyvent?

--Gema todėl, kad gyventi.
—Taip, tas tiesa. Bet kam gyventi?
—Gyventi ir gerinti gyvenimą—ko

voti.
—O toliaus?
—Suprantama, mirti.
—Kaip tai?... gimti, kad gyventi, gy

venti, kad kovoti, vargti, ašaras lieti, ba
dauti, šaltį kęsti ir gabaus mirti?... Na, ir 
kam,dar to viso reikia dėl vargšo?...

—Nesileisk į desperacijos globą. Juk 
nė męs vieni vargstam ir ne męs vieni gy
venam. Nusiramink. Streikui užsibai
gus, vėl būsime laimingesni.

—Taip... Ne męs vieni gyvename ir 
vargstame. Tokiu yra milijonai, kurie 
gema, gyvena, skursta ir miršta, neturė
ję savo gyvenime nei vienos linksmos va
landėlės... Gema, kad gyventi, o gyvena, 
kad gimė. Dirba, kovoja, lieja kraują ir 
ašaras, krauna kitiems turtus, o pagaliaus 
miršta. Argi ne kvailas žmogaus gyveni
mas?

—Tiesa, bet kas reikia daryti?
—Ona, sakyk gi man,ar aš sumišau iš 

kvailas?...

mislyti, tuo 
Štai darbi-

to rūpesčio, ar visas pasaulis
—Kodėl?
—Juo aš toliau pradedu 

man viskas atrodo keisčiau, 
ninkas per dienas dirba, o nieko neturi
apart jungo ant savo sprando. Kitigi, 
nieko nedirba, bet valdo viso pasaulio tur
tus ir turi teisę su darbininkais, daryti, 
kas jiems patinka.

—Teismuose nėra teisybės; bažnyčia 
pavirto į turgavietę; šeimyniškas gyve
nimas—į prostituciją; artimo meilė žuvo 
apskritam aukso kavalkėlyj. Žodžiu sa
kant, visas gyvenimas pavirto į ašaras ir 
kraują... kraują nekaltą... Ona, nedalai- 
kys mano krūtinė! Jipliš... Tu gyvenk, 
o aš...

—Aš?... aš gyvent?... Aš seniai taip 
maniau, bet gyvenau tik dėl tavęs. Ra
minau tave, bet maniau ką kitą. Dabar, 
sakau tau, kad neverta gyventi. Grei
čiau...

Vyras paėmė revolverį, apkabino sa
vo žmoną, pabučiavo ir, atrėmęs į savo 
krūtinę sušuko: “Sudiev pasauli.” Tuom

tarpu su trenksmu atsidarė durjs ir jbėgo, 
šokinėdami iš džiaugsmo, du vaikinai ir su
šuko:

—O, drauge, streikas laimėtas! Svei
kas! Tu su revolveriu?... Padėk, jau ko
va užbaigta. Kas tau? Kodėl tu taip nu
siminęs?

—Aš... O, judu man laimę sudarkė
te... Aš būčiau buvęs laimingu...

‘ —Tu nusišaut norėjai?
—Taip... bet judu...
—Nereiks to, būsi laimingas ir ant 

žemės, tik būk tvirtas kovoj už būvį, o bus 
laimėta kova.

Draugai pasisveikino ir visi linksmi, 
skubiai apleido kambarį. Mieste, su vėjo 
kaukimu, maišėsi miniu linksmi balsai:

“Streikas laimėtas! Lai gyvuoja dar
bininku vienybė ir solidariškumas!”

Iš verksmo stojo linksmybė.

Siųsiu dainą

Siysiu dainą į tą šalį, 
Kur varguoliai skurdžią dalį 
Jau nuo amžių paveldėjo. 
Juos daina raminti gali, 
Kovon šaukti ant engėju!

Lai priduoda jiems stiprybės, 
Prakilnumo ir narsybės 
Piktą sėklą išnaikinti!
Ir skaisčiais žiedais teisybės 
Sierą žemę padabinti!

Kaz. J. B—skas.

Kas daryti?
Kas lieka daryti...
Jei man nenupinti 
Dainos jausmingos, 
Ką duod’ atgaivos

Širdelėms liūdnoms?
Bet vienok rašysiu,
Nors silpnai nupinsiu 
Dainelę mažutę, 
Kad ir negražutę,

Vargdieniu minioms.
Kaz. J. B—skas.

Zigmas Gėlė.

Dainelė
(“Aušrinė.”)

Šiandie kėliau oi nevėlai— 
Su diena;

Bėgte bėgau į miškelį 
Tekina;

Prisiskyniau pilną skraistę
Riešutu:

E, ir jieji mergužėlei 
Pravartu.

Einu atgal iš miškelio— 
Kremtu juos;

Duosiu saują bernužėliui;
Kai parjos;

Duosiu saują ir motušei:
Ji gera,

Ji nepikta, manęs gaili, 
Atvira;

Duosiu saują ir tėveliui:
Jisai man

Nupirks skarą, kai su grūdais 
Trauks miestan.

Vai žinau, žinau, kaip myli 
Jie mane!

Tai ir aš ju neužmiršiu, 
Ne, oi, ne!...

12. VIII. 1911.

Zigmas Gėlė.

Nepažįstamai
(“Aušrinė.”)

Aš tau uždainuočiau 
Dainužę auksinę, 
Lipšnesnę už viską: 
Už meilę saulutę, 
Už blaivą mėnulį, 
Už ošiantį mišką; 
Ir tavo širdužėn 
Garsai slėpiningi 
Banguotu, paplistu... 
Tik viena nelaimė: 
Vai kodėl, kodėl 
Tavęs nepažįstu?
Poezijos bangos 
Kad siaučia krūtinėj 
Ir kaitina kraują, 
Man tik įkvėpimo 
Harmoniją švelnią 
Ramiai pranašauja. 
Bet nuostabu jausmą 
Jos savyje slepia— 
Sužadint nedrįsta... 
E, ilgu širdužei... 
Tat kodėl ji šiandie 
Tavęs nepažįsta?

rtn^f- ■ *fitlIir* hft



GERA PROGA!

kalbėjo apie

Korespondencijos

J. Neviackas 
dviem atvė-Ištrūkus 

tokio negeistino 
tuojaus randasi 

trečias. Sakykit, 
gražios išvaizdos

P. GARDZIULIS

• W ’ ■

’Lietuva ® ’Amerika

Brangus sūneli! Vai jau 
seniai nerašiau ^tau laiško. 
Žinai pats, kad ant senatvės i 
žmogus daraisi nerangus, o j 
ty vargy—tai tikros gyvos 1

• bėdos, kaip tas maišas be 
dugno. Daugiaus vargu, ne- i 
gu plauku ant galvos. Ir ] 
žmonės virto šioj gadynėj to- ' 
kie nedraugiški. Visi vaikš
čioja paniurę, nosis nukabi- * 
nę, kaip kokie mandragal- 
viai pilvazopai.

Seniau, būdavo, kad prisi- ; 
kirs, kad prisišveis, žmogus, 
lašiniu vieną sykį ant nedė
lios -tai buvo ir smarkus 
žmonės, duži, petingi. Ale 
ką čia ir pasakoti. Juk any 
mėty piemens dabartinį ber
ną, kaip kokį nykštuką, į ki
šenių patupdytu. O žmonės, 
būdavo, nor$ pasninkauja, 
akuratnai visas pamaldas 
atlikdavo, bet tai buvo vyrai 
ir iš stuomens ir iš liemens. 
Kad-susieis, būdavo, bernai 
ant imtynių, tai kaip ant tos 
vainos su japončiku. Arba 
vėl mūšy dėdienės. Kad iš
virdavo trejankos, tai mauk
si, neatsimauksi. O dabar... 
net griaudu ant širdies. Ana- 
va jau piemens, žąsis gany
dami, pradeda šaukti “atsi- 
meskim nuo senojo svieto.”

Man taip išsirodo, Juozeli, 
kad juoda katė prabėgo tar
pe pono Dievo ir žmonių. To
kie visi pasidarė atbukėliai. 
Rodosi, kad aš turė
čiau valią, tai visus Sibiran 
nugrūsčiau.

Aš jau, rodosi, senyvas 
žmogus, o vėl ir su garbe, 
taip sakant, gminos (vals
čiaus) staršina, o juk dauge
lis ty klapy, kad įmanytu, 
tai šaukšte vandens prigir-

• dyty. Bet dėl manęs dar 
pusė bėdos. Ale štai aną ne
dėldienį buvau blaivybės su
sirinkime. Tai tu žinotum, 
išlindo pora kertuky ir kad 
ims kleboną kritikuoti. Kle
bonas, girdi, nešėnavoja be
dievišku gaziety, tai, girdi, 
priešinga sąžinės laisvei. Ak 
kad juodu kur galas tuos be
dievius. Klebonas, matai, 
pats sau duobę kasis! Dar 
to betrūko! Ir tai kalbėjo 
žmonės, kurie prieš kelis me
tus buvo, kaip ir avinėliai 
nekalčiausi. Dabar vėl nau
jiena atsitiko: davatkos ant 
prabaštėlio skundą padavu- 
sios. Jos, matai, nužiūrėję, 
kad kunigas laikąs neatsa
kančią gaspadinę. Argi tai 
nepapiktinimas dėl žmonių, 
o džiaugsmas dėl pagony!

Kaip tik jos spėjo tą skun
dą surašyti, tuoj po keliu 
dieny perkūnija įtrenkė į vie
no bedievio triobą. Ar tai 
neapsireiškimas iš augšty- 
bės! Šiemet dar nespėjo pa
vasaris ateiti—o perkūnas 
kad baudžia, tai baudžia.

Tai, matai, Juozeli, kad aš 
esmi labai liūdnas. O da
bar, kada ciesorius išleido 
manifestą, tai dar gerokai 
vagiy išleido iš kalėjimu. Per 
savo gerą širdį caras paleido 
iš kozo ir ciciliky. Na, kac. 
tie vėl ims šokti savo drolę, 
tai tuomet jau ateis sūdnoji.

Oi neramios, Juozeli, da
bar dienos Lietuvoj.

Tavo tėvas
T. Škaplieraitis.

LA'ISVE

Brangiausias tėveli! Aš 
tau stačiai pasakysiu—Ame
rika—tai tokia šalis, kur dau
giausia visokie bambizai gy
vena; tai metodistai, tai 
presbiterijonai, tai marmo- 
nai, tai evangelikai ir kiti 
kreivatikiai. Bet matai, tė
veli, čia biznis visus suvieny- 
ja ir padaro lagadnais, žo
džiu sakant, kaip čebatus nu- 
pucuoja. O Amerika dėl biz
nio, tai kaip pieno upė su ki
sieliaus krantais. Už tatai, 
nors čia bambizai gyvena, 
bet dvasišką asabą tai ant 
ranku nešioja.

Pas mus, lietuvius, atva
žiavo tėvas kapucinas. Ne
pyk, tėveli, bet jo išvaizda 
tikrai cigoniškai-chiniška, 
vienok nei vienas airišiukas 
jam barzdos nenurovė, nors 
tie airišiukai kiekvienam gri- 
noriui praeiti neduoda. Ma
tai, o jam dėlto barzdos ne- 
apspjaudo—ba tai dvasiškas 
stonas.

Aš tau stačiai pasakysiu: 
paguodok dvasišką stoną, o 
per jį padarysi didžiausį biz
nį. Jeigu ant svieto nebūty 
mulkiu, tuomet biznieriai tą 
minutą gali keliauti pas Ab
raomą.

Savo širdyj gali mislyti, ką 
nori. Savo galvą gali paran- 
davoti net parmazonui, bile 
tik niekas nemato. Bet lie
žuvį saugok, kaip savo akį.

Todėl, kada atvyko pas 
mus kapucinas, tai ir aš nu- 
drožiau į bažnyčią. Tegul, 
sakau, žmonės mato, kad aš 
nesišalinu nuo išganymo. 
Žmoniy prigužėjo pilna baž- 1 
nyčia. Ogi užlipo kapuci
nas, iškėlė kryžiy ir sako: 
“Ar tikite į poną Dieva?” 
Bobelės ir sušuko: “Tikim, 
tikim!” Bet čia, kaip Pily
pas iš kanapių, vienas balsas 
pratriūbijo: “No ser, neti- 
kimi”

Vai Jėzau, Marija. Kad 
sujudo svietas, norėjo vyti 
iš bažnyčios, bet kapucinas 
pasigailėjo. Paskui kapuci
nas klausia: “Ar prižadat 
vyti cicilikus iš burdo?” Čia 
bobelės vėl suriko: “Vysim, 
vysim tuos nedaverkas!” 
Tuomet iš kito galo keli bal
sai sustaugė: “Męs tave pa
tį išvysim!”

Na, tėveli, ką tu ant to pa
sakysi? Juk tai jau Sodomi
ja! Todėl aš ir sakau, visi 
išmintingi tėvynės mylėto
jai turi gydyti tautą. Ar tai 
seniau būty drįsę taip pasa
kyti? Būty taip suspirgėję, 
kad gyvo dūko nebūty likę! 
Dabar aš tau pasakysiu, jau 
daugelis mūšy lietuviu apie 
bažnytėlę tik sapnuoja, o kad 
eina pro šalį, tai tik nusi
spjauna, kaip seniau būdavo, 

1 žydy rabiną kad pamatyda
vo. Aš tau, tėveli, galiu be
veik pranašauti, kad už ko
kiu 10 metu bedieviai laikys 
ten savo prelekcijas ir pra
kalbas, kur šiandien mūšy 
jagamastėliai keliais vaikš
čioja! Kaip matai, tai jau 
ne štukos!

Su nobaženstva lauksiu ta
vo laiško.

Tavo pagimdytas
J. Biznieraitis.

pirmininkas sušuko: “lau
kan, laukan!” Nariai tam 
pritarė ir delegatai turėjo iš
eiti. Po mitingui pasišaukė 
atgal į svetainę ir po užsisto
jimo pirmeiviškesniu ypatų, 
pavėlino kalbėtojui kalbėti 
apie kooperaciją. Tik kad 
neišsitarty apie tikėjimą, ba 
bus metamas laukan. Argi 
“kooperacija” taip jau baisus 
žodis, kaip ir “socijalizmas?”

Baltramiečius patiko “die
vo bausmė”. Per neapsižiū
rėjimą paliko neužsuktas 
vandens kranas. Per naktį 
pribėgo daug vandens ir su
gadino mašinas francūzy 
spaustuvės. Nuostolio keli 
šimtai doleriu. Dabar dėlei 
to bylinėjasi.

Esperanto.
Lawrence, Mass.

Per krikštynas pas F. Dva
recką suaukauta Patersono 
streikieriams $3.50.

Su darbais visai bloga. 
Daugelis žmoniy išvažinėjo į 
kitus miestus. P.

Shirley, Mass.
f4 d. geg. rado ant kiemo 

l negyvą lietuvį Antaną Mei
liu. Tai auka girtuoklystės, 
kuris visą savo amžį pragir- 

Ituokliavo. J. Kavlaičia.
Pa.
nuo cu- 
lietuviy, 
buvo iš-

karas pervėlai pradėta ir ant
raktai buvo perilgi.

Apgailėtina, kad publikos 
buvo labai mažai, nors, ro
dosi, viską rengė ne pavienė 
draugija, bet visos draugi
jos. Rasit, per vargą užsi
dengs iškaščiai.

Kodėl taip mažai buvo 
publikos? Nekurie aiškina, 
kad tautiečiai šnairavo, ka
dangi lošė socijalistai. Ne
kurie “šulai” pakampėmis 
varė agitaciją. Bet kas tik
rai stebėtina, tai tas, kad ir 
daugelis socijalistu tame va
kare nedalyvavo, nors sako-, 
si esą dideliais dailės mylė
tojais. Brooklyniškis.

Darbininkui įkyrėjo nesti ant savo pečiu sunku kapitalą, 
į amžiną prapultį.

Gražios merginos 
vargai.

Viena mergina rašo man 
laišką. Po tuomi laišku ji 
pasirašo—“Graži mergina”. 
Štai ką ji rašo tame laiške:

“Turbūt, niekas neturi 
tiek vargo, kiek" graži mergi
na. Graži veido išvaizda ir 
figūros lankstumas atneša 
jai tik nesmagumus. Darba
vietėje mane užkabina bosas, 
kuris negali pro šalį praeiti, 
manęs nepakibinęs. Tai ji
sai mirktele man akimis, tai 
ištaria nemandagu žodį, ku
ris mane užgauna. Aš ma
tau, kad jisai turi blogas 
mislis... Vos tik aš spėju ap
leisti dirbtuvę, išeinu ant 
gatvės ir kvėpuoju tyru oru, 
štai tik atsižiūriu, jau pas
kui manęs seka kokia žmo
gysta, senesniu ar jaunes
niu mėty. Jisai kreipia į ma
ne savo pagundos žvilgį, šai
posi ir užkabina, 
nuo vieno 
pasekėjo, 
antras ir 
kas daryti 
merginai?”

Niekas negali 
kad yra vyry su 
gaiš palinkimais, 
papratę žiūrėti į 
kaipo į žaislo instrumentus. 
Nuo tokiy vyry reikia mer
ginoms ar tai jos bus dailios, 
ar nedailios—visuomet sau
gotis.

Bet labai tankiai gražios 
merginos pačios yra kaltos, 
kad prie jy kabinasi vyrai. 
Savo darbavietėj graži mer
gina visuomet nori išsiskirti 
iš kity tarpo, užveda viso
kias bereikalingas kalbas, 
pradeda šaipyties. O vyrai 
to tik ir laukia. Jeigu mergi
na dirbs savo darbą, perdaug 
su niekuom neužsidės, neat- 

. kreips atydos į nepadorius 
žvilgius—tuomet vyrai ir pa
tys atsikratys. Jeigu gi vy
ras ir tuomet lysty ir jo žvil-

užginčyti, 
labai blo- 
Tie vyrai 
^merginas,

Svarbus pranešimas

Brock top, Mass, “"išrinko J. 
Ustupą, A. Vaitkų ir P. Pet
rulį, kad jie padėtu žmonėms 
išsiimti pirmas ar antras pi
lietiškas popieras. Tie vyrai 
darbuosis be užmokesčio. To- 
tlėl vietiniai ir apielinkės lie
tuviai, norintiejie išsiimti 
pilietiškas popieras, kreipki
tės pas nurodytas ypatas, po 
195 Ames St., nuo 10 vai. 
ryto iki 2 vai. po pietų kiek
vieną nedėldienį.

LSS. 17 k p. Sekretorius 
Kl. Navickas.

PAJ1EŠK0JIMAI.

giuose būtu matomi negra
žus norai, kuriu išpildymas 
atneštu gėdą merginai—tuo
met aš patarčiau kiekvienai 
merginai bėgti iš tokios vie
tos be atsižiūrėjimo, nes kar
tą nuslydus nuo tiesaus ke
lio, paskui jau sunku sugrįž
ti doron. Jeigu gi apleisti 
tą vietą • negalima—tuomet 
reikia šaukties drąugu ir 
draugiu pagelbos-užtarimo.

Mūsų gražios merginos la
bai tankiai pačios kaltos, 
kad prie ju ant gatvių kabi
nėjasi vyrai. Kiekviena mū
sų gražesnė mergina mėgsta 
taip apsirėdyti, kad jos parė- 
das labai duria į akis. Eida
ma gatve, graži mergina 
veik visuomet šaudo akimis 
į visas puses. Abelnai, jo
sios užsilaikymas ant gatvės 
nėra rimtas ir mandagus, 
bet iššaukiantis nusistebėji
mą ir blogus pageidimus. 
Todėl, jeigu graži mergina 
nori, kad ją visi paguodotu 
—ji pati turi šiek-tiek per
mainyti savo pasielgimą, o 
tuomet ir blogu vyru atsine- 
šimas linkui jos turės persi
mainyti. Dėdienė.

Montello, Mass.
Geg. 8 d. “Viesulą” paren

gė koncertą ir prakalbas. 
Kalbėtojas buvo J. Smelsto- 
rius, kuris aiškino apie dai
lę. Prakalba tęsėsi apie dvi 
valandas ir nusisekė gerai. 
M. Ustupienė gražiai daina
vo, o Čalitkiutė skambino ant 
piano. Publikos buvo gana 
daug. Lietuvis.

Philadelphia, Pa.
LSS. 1 kuopa surengia vi

są eilę prelekciju, kurias 
skaitys drg. A. Baranauskas, 
temoje: “Socijalizmo istorija 
—nuo Plato iki didžiajai 
Prancūzu revoliucijai”. Lek
cijos bus padalintos j sekan
čius skyrius ir atsibus sekan
čioms dienoms:

Philadelphia,
Pirmoje gegužės 

kernės "streikieriu 
lenku, rusu ir italu 
rinkta po kelis vyrus ir pa
siusta pas McKan’o Co. su
perintendentą, kad perstaty
ti dalyką, dėl ko streikuoja. 
Jisai gi, pamatęs sau pažįsta
mus žmones, užklausė:

. —Ar jūs šiandien nedirba-
Jisai pasiryžo nutrenkti jį te?
----  —Ne’.---atsakė streikieriai.

18 geg. “Komunizmas vi- -Jei®u Jūs >u nedirbate’ 
duramžiuose ir laike Refor- |tai.jQs jau ne mano darbinin- 
macijos”.

25 geg.—“Komunistiški ir 
demokratiškai - socijalistiški 
bėgiai anglu revoliucijoj XVI 
šimtmetyje”. i

28 geg.—‘ ‘Jezuitu gyveni
mas Paragvajuj”.

8 d. biržei.—“Socijalizmas 
Prancūzijoje XVII ir XVIII 
šimtmetyje”. '

11 birž.—“Tikėjimiškos- 
komunistiškos šeimynos Šiau
rinėj Amerikoj” ir “Komu
nistiški ir socijaldemokratiš- 
ki bėgiai Rusijos revoliucijoj 
1905 m.”.

Lekcijos bus žingeidžios ir 
naudingos kiekvienam žmo
gui; kuris tik šiek-tiek pro
tauja, privalo atsilankyti. j

Visos paskaitos atsibus 1 
kuopos salėje, “Kovos”, na
me. Įžanga dykai. į

J. D. Taunis.
Wisconsino valstijoj.

Mūsų valstijoj yra daugy
bė mišku. Žemės yra viso
kios, bet geresnė už Massa
chusetts valstijos žemę. Ūki
ninkai sėja žieminius ir va-1 
sarinius javus, i 
žoviu mažai. Ūkininkai at
jaučia stoką darbininku, ku
riems į mėnesį moka nuo 30 
- 35 dol. ir daugiau.

Milwaukee, Wis.
Dirbtuvių pas mus yra 

daugiausia geležiniu. Dar
bai eina neblogai, bet lietu
viui sunku gauti geras dar
bas. Visur girdėtis šnekant 
tik lenkiškai ir vokiškai. Vo
kiečiai dirba geriausiose vie
tose, lenkai jau prastesnėse.

Lewiston, Me.
LSS. 105 kuopa rengia ant 

17 ir 18 geg. visuomeniškas 
prakalbas. Kalbės L. Prū- 
seika iš Bostono. . Kaip tik 
ant to laiko kuniginė šv. Bal
tramiejaus dr- te rengia šo
kius už dyką.

LSS. 105 kuopa pasiuntė 
pas juos savo delegatus, kad 
pranešti apie prakalbas. Tuoj

kai ir aš su jumis dabar nie
ko bendro neturiu.

Tačiaus, ant rytojaus vėl 
buvo pasiusta tas pats komi
tetas. Vienok superinten
dentas, vietoję pasakyti “aš 
su jumis nieko bendro netu
riu”, pasiūlė po $6.00 ant 
mėnesio daugiau algos ir 
prašė visus, kad grįžtu prie 
darbo. Bet darbininkai ne
sutiko ir pasiryžo streikuoti 
tol, pakol ju reikalavimai ne
bus galutinai išpildyti.

Ju reikalavimai yra sekan
ti: 9 vai. darbo dienos ir 
20% daugiau algos.

Streiką vadovauja IWW. 
unija. Upas pas streikuojan
čius darbininkus yra pakilęs.

J. D. Taunis.
Fitchburg, Mass.

11 d. geg. neseniai susitvė
rusi Lietuvos Jaunuomenės 
draugystė parengė prakal
bas. Kalbėjo 
iš So. Bostono 
jais.

Pirmu kartu 
draugijų reikalus, antru kar- 

Sodu ir dar-1 tu aP’o nesutikimus tarpe lie-

Paj ieškau apsivedimui merginos, nuo 
6 iki 26 m. senumo. Geistina, kad bū

tų pamokinta ir blaiva. Aš esu 25 m. 
Atsišaukiančios, atsiųskite ir savo pa
voksiu. O aš sąžiningai atsakysiu.

J. Čeraška, Underwood Supply 9
Farmington, W. Va. (OP)

Pajieškau savo vyro Mateušo Me- 
džiaušis, Kauno gub., Šiaulių pavieto, 
Vaišlaukių kaimo. Seniau gyveno Chi
cago, UI. Malonės atsišaukti arba kas 
žino pranešti. (68)

Ona Medžiaušienė
3 Viger St., Boston, Mass.

Noriu.susižinoti su giminėms ar pa
žįstamais iš Radviliškio ir Šiaulėnų pa
rapijų. Aš esu Kauno gub., Šiaulių 
pav., Pamiškalnių kaimo. Taipgi no
riu susirašinėti su lietuviais esperantis- 
tais.

Al. Zubkas
Box 11 Auburn, Me.

Pajieškau pusbrolio M. Gpdeckio ir 
draugų J. LaukuČio ir F. Čekanausko. 
Visi Kauno gub., Okmenių miesto.

Bronis Kontrim
582į 8th St., So. Boston, Mass.

Pajieškau apsivedimui doros mergi
nos nuo 18 iki 27 m. senumo. Aš esu 28 
m. Su pirmu laišku meldžiu prisibsti 
ir paveikslą, nes kitaip negaus atsaky
mo.

T. .1. Povilaitis • (?,H
P. O. Box 86 Kingston, Pa.

tuviy, kame pasmerkė dva- 
siškiją. Jo kalba publikai 
labai patiko. Prie draugys
tės prisirašė 19 nariu.

Bedievis.
Brooklyn, N. Y.

10 d. gegužio suvienytos 
Brooklyno draugystės statė 
ant scenos jau antru kartu 
“Mariją Magdelietę”. Artis
tai lošė 19 kp. LSS. Kas ma
tė pirmu sykiu lošiant 
tą veikalą ir buvo ant šio lo
šimo, tai vienu balsu sakė, 
kad dabar daug geriau atloš
ta. Ypač atsižymėjo Račiūtė, 
kurios balsas buvo daug ge
resnis, negu pereitu kartu. 
Dar geriau atliko savo rolę 
Bekampis, Kačergius, And
riukaitis ir kiti. Tie artistai, 
kurie lošė roles nežymesniu 
ypatų, irgi puikiai atliko sa
vo užduotis.

Tvarka buvo gera, bet va-

Gramatika angliškos kalbos mo
kytis be mokytojo, apda
ryta .... $1.00

Vaikų Draugas arba kaip mo
kytis skaityti -be mokytojo 15c

Naujas Budas mokytis rašyti 
be mokytojo . . . 10c

Aritmetika mokintis rokūndų 
su paveikslėliais, apdaryta 35c

Viso $1.60
Kas atsius iškirpta kitą apgarsinimą >A 

‘‘Laisvės’' ir $1 per money orderi, tai iraus 
visas 4 knygas 6Oc. pigiau.

«

P. MIKOLAIMS
Box 62

Vienas iš specijališkų pardavinėtoju 
drabužių. Mano gabumas ir mandagus 
apsiėjimas sutraukia daug kostumierių. 
Aš ilgą laikų dirbu didžiausioj Vyriškų 
Drapanų Krautuvėj, Haverhill, Mass. 
Turėdami viešus išpardavimus, kreipki
tės prie manęs, o aš teisingai patarnau
siu. Taip-pat prašau atsilankyt, kas
ko norite pirkt: siūty, marškinių, čeve- 
rykų ir kitokių pasipuošimų, o aš visuo
met pritaikau ir darenku pagal madoa. 

The Kempton Co.
HAVERHILL, MASS.
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VIETINES ŽINIOS
Nespėjo dar pasibaigti pir

mas streikas So. Bostono bac
kings darbininku, kaip likosi 
apskelbtas antras streikas. 
Dalykas tame: per pirmutinį 
streiką bosai turėjo nusileist, 
kadangi darbininkai buvo ge
rai susiorganizavę į uniją ir 
drūčiai laikėsi streike. Tuo
met bosai pakėlė algas ant 
dešimties procentu ir darbi
ninkai grįžo darban. Bet tuo- 
jaus potam, pradėta atleidi
nėti gabesni darbininkai, 
ypač daugiau pasidarbavę 
prie unijos. Dėlei tos priežas
ties 14 d. gegužės bačkinės 
darbininkai padarė mitingą 
ir nutarė vėl išeiti į streiką. 
Reikalauja priėmimo praša
lintu darbininku ir pripažini
mo unijos. Carterisunijos jau 

 

išimtas. Linkkffe pasisekimo 
kovoje.

C. J. Tamulionis.

Viduriu
Ligos

Visi gydytojai sutinka su tuo, 
kad didžiausia dalis jų paci- 
jentų tai žmones serganti 
vidurių ligomis. Neprileiskit 
prie to, kad jųsų viduriai išei
ty iš tvarkos ir tuomi nutaisy
tu kelių kokiai nors pavojin
gai ligai.

Severos
Kartus Vynas 
Viduriams
(Severn’s Stomach Bitters)

išves jus ant sveikatos kelio. 
Jis sustiprins jųsų pilvą, su
reguliuos virškinimo ’darbų. 
Suteiks taipgi sveikų norma
linį apetitų.

Kaina $1.00

Greitai Massachusetts val
stijoj pradės darbuotis taip 
vadinamoji baltosios vergijos 
komisija, kuri tyrinės paleis
tuvystės priežastis. Guber
natorius Fossas jau nusiuntė 
surašą nominuotu į tą komi
siją ypatų į pildančiąją tary
bą.

Panaši komisija gana 
smarkiai darbuojasi Illinois 
valstijoj.

Subatos vakare socijalistu 
svetainėj bus šokiai.

Nedėldienį 18 d. geg. so- 
eijalistu svetainėj bus pra
kalbos. Kalbės J. Smelsto- 
rius ir S. Micbelsonas.

Subatoj, 17 d. geg., 67 L. 
S. S. kuopos Brightone bus 
koncertas svetainėj 58 Mar
ket st. Pradžia 7:30 vai. va
kare.

Girdėjome, tarpe So. Bo
stono kriaučių jau parinkta 
streikuojantiems Patersono 
šilko darbininkams suvirs 
$100. ‘ Tai labai gražu, kad 
kriaučiai neužmiršta strei
kuojančiu savo broliu-

Ren maty zmas
neuralgija, susidaužimai, su
tinimai, paralitiški skausmai, 
subrinkimas gilių, sustingi
mas sųnarių arba muskulų, 
padagra, traukučiai, strėnų 
skaudėjimas, skausmai krū
tinėj ir šone reikalauja iš
laukinio vaisto pavydale gero 
linimento.

Severos Gothardo
Aliejus
(Severn’s Gothard Oil)

yra patariamas ir vertas pa
tarimo, kaipo vaistas tokios 
rųšies skauduliams ir kenki

mams. Kaina 50c.

Pas aptiekorius. Klauskit Severos 
vaisto ir reikalaukit, kad jums jį 
(luotu. Jeigu jūsy aptiekorius ne
gali jy pristatyt, orderiuokit sta
čiai nuo mus.

W.F. Severą Co 
CEDAR RAPIDS. IOWĄ

JAUNI m
SENI VYRAI

VIDURAMŽINI VYRAI
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nervų, kraujo, inkstųAPART KITŲ SKYRIŲ
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Pinigus siuskit pačtos ženkleliais

stanipns už prisiuntiinoluiAlus. Apturėsi tuojaus, lik visada reikia rašyti adresus leip:

The l’liihulelgihia i^edicul Clinic 
1117 Walnut Street, Philadelphia, ••]
Philadelphios Med. Clinikas, vyrų Ir moterų, visokias ligas greit ir nuodugniai išgydo be 
peilio, be humbugo operacijų, bet su tikroms geroms liekarstoms. Atsilankyk arba' lietu- 

- viekai parašyk apie savo nesveikumus.
Kasdien nuo 10 Iki 4 po piet. Nedčlioi nuo 10 iki 3. Utarn. ir Pėtn. vak. nuo 6 Iki 8 vai

DOVANAI! DOVANAI! 
sveikata ir drūtumas bei 
naujausio mokslo kninga 

apie sveikatų ir t. t.

„Daktaras

TA KNYGA yra aprašyta su naujausio mokslo išradimu ir g lu gydymo ir Įvairių
paslaptybių telp žingeidžių, kurios kiekvienam žmogui reikalingos; ko kitose knygose negulite 
rasti, kas yra patilpj) rankvedyj “DAKTARAS". K

ŠITA KNYGA labui pluėiul upkuHui apie vyrų paslaptybes ir jų Ilgas. Aplo moteris telpat 
nemažai kalba.

TA KNYGA “DAKTARAS" IJniMrinn Vardus visokių ligų, knlp Jos prasideda, kaip IRrodo, 
kaip išsigydyti ir kaip ant toliau apsisergeti. LABAI AKYVA!

ŠIOJ KNYGOJ “DAKTARAS" npraSo daug paslaptybių, apie goriausius smagumus ženy- 
binlo gyvenimo ir kada goriausiai apsivesti ir VYRAMS ir MOTERIMS. TIK VISKĄ DAŽI- 
NOSI kaip šitų knyg’j perskaitysi, kas neatbūtinai naudinga, kaip seniems telp ir jautiiems- 
ženotiems ir uevedusiems vyrams ir merginoms.

KIEKVIENAS SKYRIUS šitos knygos yra labai žingeidus, o nemokantiems skaityti tai 
mokantis kuris dar beturi šios knygtis su didele iikvata perskaitys tiems garsiai kati galės daug 
visko prisiklausyti. Ta kuygn kiekvienam yra labui naudinga ir reikalinga turėti, kuris tik 
nori būti sveikas ir laimingai gyventi.

KNYGA "DAKTARAS’
giant paslaptybes. Ji reikti

kuinus ir kitas visokias ligas kaip išsigvdit ir Lt. leipui sėklos nubėginius nuo saužii gysta
JEI SERGI, tai pirmiau m-kaip manai vartoti kokias nors liekarstus ar kreiptis prii

tojo, teikia Imtinai perskaityti "DAKTARAS".
ŠITOJ KNYGOJE “DAKTARAS” netik pamokina kur ir kaip ižsiuyil.vti, kaip Imti i

bet ir kaip nuo visokių litų ap isergėti. .
NORS TA KNYGA LABAI BRANGINTINA, bet kml pra-aiu lietuviams jų išleido Pldla-

Samdome darbininkus

Feeling "Fif’Every Day 
flnfluenzos arba irme- 

dies užpuolimai naktimis 
arba kosulys ir die
gimai jūsų raume
nyse iš nusidirbi- 
mo, uepuguldys 
jus, jeigu turėsit /

D r.
Hichter’io

Pain
Expelled 

>. savo namuose ir 
tuoj aus imsite 
vartot. 25c. ir 50c. aptiekose. 

^Sergėkis pamėgdžiotų vaistų-

F. AO. RICHTER & C0„ 215 Pearl Streel, New York
Richtor’io Gongo I’illės yru geros nno 

viduriu suuTetėjimo. 25c. ir 50c.

e v

50,000

Vyrai kurie žada apsivesti— vyrai ligoti— vyrai kurie budamg 
neprotingi dasileida perviršumą—vyrai nusilpnei, nerviški, sunaikinti 
ir kurie sulaukia amžio, katram negale pylnai nauduoti priimnuma 
gamtos,— vysi tlo vyrai tur pareikalauti viena lė tu« knygų. 
Ta knyga pasakis keip vyrai sunaikin sava sveikata, keip jie igaunft 

ligas ir kodiel jie netur apsivesti budame tame padeime. 
Ta knyga teip-gi pasakis suprantamoje kalboje keip 

vyrai flairie tur Užnuodijima kraujo, arba syflll, 
Triperi, arba gonorrhoea, Nusllpneima, Abel- 

pragaištl špoku, Pragaišti gyvybes sky
stimo, Naktinius nubeglmus, Rheuma- 
tlzma, Organiškas ligas, Pylva, Kepenų, 
Pūsles ir Inkštu Ilgas, gali but galiutinai 
išgydyti sava nuomuse, privatnai ir slapta, su ma
žais kaštais.

Tūkstančiai vyru atjjava sava tobulą sveikatą, spėkas 
ir stiprumą per paKčibą tuos knyj/os. Ji ira krautuve ži
nios ir talpina čiam tykrus slaptibes, kurios vyras turi 
žinoti, Nctrotikiet sava piningu mokiedami už prastus, 
bevertės, vaistus iki kolaik neperskaitisti Aitą kny^rą JI 
pasakis kodiel jus kentėti\lr keip sralet Raliutinai isiiry- 
dyti. Atmink, jok ta knyga yra duodama VYSA1 DYKAI. 
Męs užmokain ir pačia. Išrašik aiškeie sava varda, pa
varde ir adresą ant kio kuponą ir išsiųsk ji mums šendena.

Kuponas dykai gautos knygos.
Siusk ji šendena.

DR. JOS. LISTER & CO.
L. 3(lG 22 FIFTH AVE., CHICAGO.

Godotini: AS esu iižintercsuotas jtisu pasiuliminM<>dykat 
siunstos knygos ir norėčiau, jog jus išsiusVumet manDYKAI DIEL VYRI!1

dėl gelešinkeliu, Canadon 
fabriku ir farmŲ.
United States

Employment Office
43 Portland st., Boston,Mass.
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Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
405 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12 2 dienų ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.

NAUJA IR PUIKI KNYGELE

“PASLAPTIS”
Knygelę parengė SENAS VIN

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

“LAISVE”
242 W. Broadway,

So. Boston, Muss.

NAUJA LIETUVIŠKA

APTIEKA
Sutaisom receptus kuoteisingiausiai. 

Gyduoles parduodam pigiau, negu ki
tose aptiekose. Pas mus randasi viso
kios gyduoles, kokios tik randasi pa
saulyje. Gyduolių galite reikalauti per 
laiškus, o męs pasiųsime per expresu. 
Visada kreipkities pas visiems žinomų 
lietuvį šiuo adresu:

JONAS KASPARA V1Č1 A, 
153 Seventh st., cor. E st.

So. Boston, Mass.
Namų adresas: l68--7-tli st., S, B. .

I’. S. Velul nakčia kreipkitės namu adresu.

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

Garsių Lietuviškų—Lenkškų Vastų

Ar nori pirkt Šipkartę?

u
'2Jn

Naujausios Dainos ir Eiles
Apie 80 visokfy dainelių. Kaina 20c

PASAULIŲ RATAS
ir kitas planetas. Su paveikslėliais................ ............ 28c

MEILES KARŠTLIGĖ
meilę....................................................................................... iOe.

Imant visas tris sykiu, atiduodam už 60c

30 W. Broadway, So. Boston, Mass.

SANKROVA
DIDŽIAUSIA BOSTONE

OLSELISl
Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.
DUOSIM PUIKU KALENDORIŲ.

Jei nori sveikų gėrynių imt 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 expresi|. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.
21-23 cross st., Boston, Mass.
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Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natine lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per expresu.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

&
<
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Aptiekorius ir Savininkas

25c., 50c ir

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

KOVA”Ai

Si 75c.Amerikoje

242 Broadway, So. Boston, Mass

DAKTARAS
$1.25

$1.25

K 
M 
*
M 
V 
ft 
lt 
ft

$3.50 
50c.
10c.
10c.

Didžiausias
Darbininkų 
Sąvaitinis 
Laikraštis

Leidžiamas 
Lietuvių Soc.

$2.00
$2.00

$50

ft 9 
ft 
lt 
lt

.^99 1815 E. Moyamensing Avė.
V<CX PHILADHLPHIA, F*fc3ININ’A.

A
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6 Mano ofise galite susikalbėti vi- 1 
z sose kalbose. JJ
S VALANDOS: Nuo 8 iki 10 vai. ryte &
’jt Nuo 2 iki 3 ir nuo 7 iki 8 vak. A

ft
ft 
ft

LAIVAKORČIŲ IR PINIGU SIUNTIMO AGENTŪRA
RUSIŠKAS

Vienatinis mus tautos 
Medicinos P ro f e s o i i u s 
Massachusetts y alstijoj. 
Jau arti 18 metu, kaip aš 
pasekmingai gydau ir at
lieku operacijas. Tomyk! 
Neik .įieškot manę in ap
tieki! ant kampo po mano 
offi.su, bet lipk \ ii nais 
tropais a'igštyn iš num. 
7 Parmenter St. Durys 
mano ofiso nuteptos bal
tai, o viriui ju ant lentos 
didelėm raidėm parašyta "Lenkiškas Daktaras”. 
Offiso valandos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po

* 14 d. gegužės buvo susi
rinkimas Cambridge’iaus lie
tuviu kooperatyviškos drau
gijos, įkurtos dėl įsteigimo 
mo tautiško namo. Svarsty
ta daug svarbiu reikalu ir su 
pataisymais priimta naujai 
sutaisyta konstitucija. Šerą 
gali gauti" kiekvienas drau
gas, užsimokėjęs $25.00 ar
ba įmokėjęs $5.00, o kitus 
ant išmokesčio po 2 dol. į mė
nesį.

Tik reikia’Jpriminti pirmi
ninkui, kad suteiktu balsą 
tiems, kurie prašo jo ir išma
no apie reikalą pakalbėti. 
Tuo tarpu, pirmininkas taip 
nesielgė. Švilpukas.

Pastaruoju; laiku Bostone 
ir apygardose prasidėjo labai 
didelis gaisru skaičius. Ne
būna tos dienos, kad ugnis 
neaplankytu Bostoną ir ne
atneštu didžiausiu nuostoliu.

Primename, kad Maynard 
svetainėje 18 d. gegužės, 2 
vai. po pietų bus L. U. K. 
prakalbos.

Vakarę 7 vai. Kliubo sve
tainėje bus LUK. susirinki^ 
mas.

Skaitytojams.
Meldžiame visų tu “Lais

vas” skaitytoju, kuriu prenu
merata jau pasibaigė ir ku
rie gavote nuo Administra
cijos paraginimą panaujinti 
ją, kad pasiskubintumėte at- 
naujint, nes męs būsim pri
versti Jums “Laisvės” siun
tinėjimą sulaikyti.

L/’ Administracija

Kurisnš “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

Prašom atsilankyti į mūsų 
ofisą. Parduodame šipkor- 
tes ant geriausiu laivu ir 
siunčiame pinigus į visas da
lis svieto.

Perkant /.turėk, kad butų ta markė, 
o gausi teisingai.

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

K. Yurgeliunas
233 Broadway, So. Boston.

Telefonas Richmond 22120
S „ 2787-J

§ Dr. David W. Rosen
> 321 Hanover Street
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K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

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

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

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

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

Prisiųskit savo adresų, o gausite vienų "Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujų metų "Kova” išeina tokia kaip "Keleivis”.

Jei nori keliaut į 
seną Tėvynę arba 

jei nori siusti

Laivakortes
tai visada pirk pas 
G. BARTASZIŲ 

Dabartiniam laike iš Hamburgo į Bostoną galima atvažiuoti tik už $40.00. Toliaus 
gyvenanti rašykite į jums artimiausi ofisą, o visas žinias mielai suteiksime. „ Adre
suoki t šiaip:

261 W. Broadway,
SO. BOSTON, MASS.

GEORGE BARTASZ1US
558 Broome Street

NEW YORK CITY, N.Y

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

,, nuo Kirmėlių del suaugusių
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - 
Skilvio Lašai - - - -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios -
"Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo ...
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui 

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 Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 
Rožės Baisumas ...
Kinder Baisumas -
Bobriaus Lašai ...
Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus - 
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo)
Parnada Plaukams -
Uchotyna nū o Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

25c. 
50c. 

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

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

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

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

$2.00 
$1.00

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

$1.00
25c.

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štornikų nusi- 
Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 

ovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Stornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyauoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. ELM A MAIN 8T8.. PLYMOUTH, PA.

VISIEMS ATHOL’VJ 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. Visų darbų 
gvarantuoju. Taipgi priimu iš tolimesnių miestelių, 
kurie prisiunčia audimų del siuto arba kitokio a|»f 
vilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimų, kaip nu
imt mierų ir madas del išsirinkimo.. Todėl, lietuviai 
ir lietuvaitės, reikale kreipkitės pas savo tikrų tau
tietį, o būsit užganėdinti.

P. BUZEWICK,
Athol, Mass.

50.1)00 Kataliogų DYKAI!
Pfisiųsk už 3c štampą, o apturėsi didžiausj lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksoriškų daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstato didžiausią Auksoriškų Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojaus.

J.P.Tuinila, “"iŠ“™;™ »

AR NORI

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

Telephone Richmond IV87-R.

Banti DYKAI dvi garas srtu- 
kas ir Katulioga visokiu goru 
magiszku sztuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

bai nori. <> nežinai kur ju gaut? 
Jeigu taip, tai atsiusk savo pil
na ir nisr.kn adresą, o asz tuo- 
jitus ta Katalioga ir tas sztukas 
tau nusiusiu dykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS,
(MAGIKAS)

\ 3250 Union lve„ CHICAGO. III.

i Akušerka
Pabulgusi kursą Wununi Medical 

College, Baltimore, Md.
Pasekmingai atlieka savo darbą priep) T- -* * - - -_8^ i iwhi m ugnį umenu nnvu uaiui^ pire 

gimdymo, taipgi suteikia visokias rodąs ir 
pageibii invairioae moterų ligose.

§ F.Stropiene, BROADWAY 
g SO. BOSTON* MASS

offi.su



