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AMERIKOJ —Bilius apie nacijonaliza- 
ciją telegrafų jau įneštas 
kongresan.

—New Yorko valstijos par
lamento atstovas Merrile įne
šė įstatymo sumanymą, kad 
būtų panaikintą mirties baus
mė, kurią reikia pamainyti 
30 metų tvirtoves. Panašų 
projektą įnešė irSulliwan N. 
Y. valstijos senatan. Bet 
galima išanksto pasakyt, kad 
iš to nieko neišeis, nes atsto
vų ir senatorių dauguma tam 
priešingi.
Dar prie McNamarų bylos.

Clarence Darrow, apginė- 
jas brolių McNamarų, yra 
apkaltintas ir patrauktas į 
teismą dėlei norėjimo papirkt 
prisaikintus teisėjus. Darrow 
yra žymus unijų advokatas,- 
jau ne vieni metai dirbantis, 
kaipo jų reikalų apginėjas. 
Jis užbaigė staiga McNama
rų bylą, liepdamas jiems pri
sipažint lygiai prieš rinkimus 
Loss Angeles, tokiu būdu su
gadindamas progą socijalis
tų kandidatui Harrimanui. 
Nuožvalga puolė ant Darrow, 
būk jis tą daręs, 4cad išgel
bėjus savo kailį. Teismas 
taip pat šaukia Darbo Fede
racijos sekretorių paliudyt, 
ką jisai žino apie McNama- 
rams gelbėti surinktą fondą, 
kur būtent dingo pinigai.
Revoliucijonierius Markus

Prieš kelias savaites nebu
vo įleista Amerikon revoliu- 
cijonieriaus iš Rygos Mar- 
kuso. Kaip ir visuomet, rusų 
valdžia kaltino jį plėšimuose.

Ettor Anas davė telegrama ’ Cuvo sutaisytas tam tikras 
Haywoodui, kad atvažiuot^6“’ 1 <url tūlas Poliak 
Lawrence’an. Iš kalėjimo ji-' Prlstat,e “’mo dokumen- 
sai dar drąsino streikierius. I t“s’ Is ,alakl’ bu,v0’ kad 
31 sausio, turėjo būti laido. | Markus su keliolika kitu vy- 
tuvės užmuštos moters. Bet !’vlbuvo uz>?uo ę R^os 
biiosi sujudimo ir natvs dar- ka . kad pahuosavus 

kelis kalinius. Užpuolimą su
rengė latviai ir žydai soci- 
jaldemokratai. Tik vięnas 
iš teisėjų buvo labai priešin
gas įsileidimui, net norėjo 
apgauti Markų, kad pasira
šytų ant popieros, jog sutin
ka Rusijon grįžti..

Užpuolė ant kalėjimo.
Cordell, Ga. (31 sausio). 

Didelė minia iš kokių 500 
žmonių užpuolė ant kalėjimo, 
išsitraukė iš ten negrą ir jį 
nulinčiavo. Negras sėdėjo 
už baltos merginęs įžeidimą. 
Kuomet pribuvo policija, tai 
pasirodė, kad pervėlu. Ir 
tai jau nepirmas toksai atsi
tikimas visai trumpam laike.

Ir vėl sukilimas.
Mexikoje perdėm neramu: 

Telegramos nuo 31 d. sausio 
praneša, kad sukilėliai mar- 
šuoja prie Mexico City. Sos
tinė apsupta iš trijų pusių. 
Sukilėlių vadovas Zapath ati
traukė iš provincijos Morelos. 
Sukilėliai tikisi apgalėti pre
zidentą Madero ir paimti jį 
nelaisvėn.

Telegramos nuo 1 d. vasa
rio praneša, kad ties Juarece 
paleista kaliniai ir žmonės 
prijaučia sukilėliams. Ties 
Cuernavaca buvo mūšis, Ku
riame žuvo ąpie 300 žmo
nių.

Mažas pelnas.
Plieno trustas išleido at-

Dąrbo kova.
lawrence’o strei Ms pri

ėjo prie to, ko ir galima bu
vo, laukti. Sausio 30 d. areš
tuota Ettor ir Giovanni. Juo
du tuoj apkaustyta ir nuves
ta kalėjiman. Kaltina, būk 
jie prisidėję prie užmušimo 
tūlos moteriškės, kurią neži
nia kas nudėjo. Veikiausia, 
tai bus taip, kaip su tuo di
namitu, kame kaltino aštuo
nis darbininkus. Pasirodo 
dabar, kad tą dinamitą pa
dėjo buvusio majoro sūnus. 
Valdžia tik įieško priekabių. 
Detektyvų kompanijos ne
gali būti be darbo. Ko nė
ra, tai jos pačios turi išmis- 
lyt. Prieš kelias dienas šo
vė į darbininkus, kurie laužė 
ledą. Mat, buvo išduota pa
liepimas neleisti streikieriam 
eiti per upę. Kuomet milici- 
jonieriai pamatė, kad ant le
do kas-tai stovi, tai jie ir šo
vė. Ant laimės, darbininkai 
spėjo išbėgioti. Aukų vis 
daugiau eina. Kareiviai per
dūrė vaikiną durtuvu, o kitą 
smarkiai sužeidė. Dabar jau 
ir antras numirė. Po miestą 
raitoriai jodinėja. Prieš ke
lias dienas darbininkų būriai 
užpuolė ant karo, kame buvo 
skebai, ir išmušė Arlington 
fabrikos langus. Tuomet ka
reiviai visai įniršo. Bet dar
bininkų vadovai kviečia juos 
prie ramybės. Dabar atsi
rado vienas socijalistas, stu
dentas, kuris pavaduoja

ini; i -ii i Markus su keliolika kitų vy 31 sausio,turėjo būti laido-' . . ,
tuvės užmuštos moters. Bet 
bijosi sujudimo ir patys dar
bininkai nenori duoti progą 
skerdynėms. Todėl procesi
jos nebus daromos.

derybos. Kalnakasiai iš
rinko iš savo tarpo 8 mainie- 
rius, kurie ves derybas su 8 
kapitalistų atstovais kas link 
pakėlimo uždarbio. Kapita
listai nenorėjo pripažinti 
United Mine Warkers ir įsi
leisti jos atstovus (John 
White, Fr. Hayes ir Edwin 
Perry) ant konferencijos. 
Kasyklų savininkaj iš Illinois 
valstijos rodo daugiausia 
nuolaidumo. Koleik jie ką 
nutars, tai delegatams 
kės ilgai laukt.

Kongrese.
—V. Bergerio kalba, 

kyta kongrese Tipie tarifus 
(29 sausio d.), padarė gilų 
įspūdį. Jisai sudavė repu- 
blikonams ir demokratams, 
sakydamas, kad žmonės dar
bininkai randasi šiame atve
jyje tarp republikonų velnio 
ir demokratų jūros. Tarifai 
nuolat kįla Ir nuo to tik dar
bininkai nustoja. Prieš 20— 
30 metų darbininkų pade j i-

• mas buvo d^ug geresnis. Ji
sai išsitarė apie krizius, kad 
jie neišnyks, „kol neišnyks 
kapitalizmas. Darbininkas 
mažiau uždirba, o daug dau
giau padaro. Taigi už savo 
pinigus jisai niekuomet ne
galės nupirkti visų tavorų, 
kurių visuomet bus pertek
lius .

rei-

lai-

kad turėjęs pelno $23,000000

UZS1ENYJ
Vokietija.

Atstovai taip pasiskirstę 
tarp partijų: socijalistų 110, 
kuniginiu 93, konservatorių 
71, liberalų 47, laisvamanių 
42, lenkų 18 atstovų. Kiti 
atstovai pasiskirstę tarp ma
žyčių partijelių. Kuniginiai 
ir atgaleiviai jau vadina par
lamentą raudonuoju ir sako, 
kad jisai greit bus paleistas. 
Valdžia ketina tuoj įnešti su
manymą aj5ie išlaidų padidi
nimą laivynui ir kariumenei. 
Socijalistai tam priešingi, 
bet jeigu visos partijos prieš 
juos eis, tai vis tik jų bus 
mažuma. Laikraštija vadi
na paskutinius rinkimus ra
mia revoliucija. Socijalistų 
partija gavo iš visur daugy
bę pasveikinimų. Josios bal
sų skaičius metas j metą ki
lo: 1890 -1,427,098; 1893 
1,786,738; 1898—2,107,076; 
1903—3,010,7.71; 1907 -

laimėjimo
J V laik-

Iš socijalistų 
džiaugiasi lenkai, 
raščiai sako, kad socijalistai 
tikri priešai tautų persekioji
mo.

Parlamentą atidarys pat
sai kaizeris 7 d. vasario.

Juodkalnija.
Londonas (30 sausio). Į 

čia praneša, kad Juodkalni
joj susektas suokalbis prieš 
karaliaus dinastiją. Suokal
bininkų centras Belgrade.' 
Jie norėję apskelbti Juodkal
nijoj respubliką. Juodkalni
jos karalius taip pat prieš 
metus išvaikė savo atstovus, 
kaip Rusijoj dūmą. Suokal
bininkai buvo gavę iš Ameri
kos nuo savo draugų apie 
trečdalį milijono dolerių. Vi
sur dabar neramu.

Chinijoje.'
Londonas (31 sausio). Sun

ku įtikėti, bet praneša iš Pe
kino, kad jaunasis impera
torius sutinka atsisakyt nuo 
sosto. Jisai mato, kad vel
tui priešinasi. Bet visi man- 
džurai ir dvariškiai jokiu bū
du nesutinka pasiduoti. Jie 
dabar apstojo tąją Pekino 
miesto dali, kur randasi ka
raliaus rūmai ir žada laiky
ti es iki paskutinos. Yuan- 
Chi-Kai irgi sutinka, kad 
imperatorius velyk atsisaky
tų nuo sosto. Dabar būk jau 
esančios išdirbtos sąlygos, 
ant kurių Manču dinastija 
tinka atsisakyti nuo sosto: 1) 
imperatorius ir jo šeimyna 
pasilieka sau tuščią titulą ir 
visus garbės ženklus. 2) Jisai 
gali apsigyventi Pekine ir, 
apskritai, kur tik nori. 3) Jo
jo metinė pensija 2 milijonai 
dolerių.

Iš kitų šaltinių žinios skel
bia, kad revoliųcijonierių ar
mija, vadovaujant Tchan 
Tsing,maršuoja į šiaurę. ĮČi- 
fįi, kur išsėdo revoliucijom’e- 
riai, mančujiečiai siunčia sa
vo kariumenę. Eina žinios, 
jog šiomis dienomis buvęs 
didelis mušys, kuriame revo- 
liucijonieriai pergalėjo.

Kitos šalįs dar nesikiša į 
revoliuciją. Tiktai Rusija 
varo reikalus Mongolijoj.

Visuotinas streikas
Londonas (31 sausio).

Portugalijos sostinės prane
ša, kad ten apskelbta visuo
tinas streikas. Streiką ap-' 
skelbė darbo federacija, pro
testuodama prieš karės spė
kos vartojimą, slopinant kai
mo darbininkų streiką pro
vincijoj Evora. Tenais gu
bernatorius šaukėsi pagelbos 
kariumenės, kuri užpuolė ra
mius darbininkus. Nors Por
tugalijoj yra dabar respubli
ka, bet valdžia yra buržuazi
jos rankose. Ta valdžia ko
voja ir prieš klerikalus, kurie 
nori pagrąžinti karaliaus val
džią ir prieš darbininkus, ku
rie rūpinasi savo būvį page
rint. Lisabono darbo fede
racija sustabdė judėjimą vi
same mieste. Po gatves vaik
ščioja patrulės ir«jodo raite
liai. Užpulta ant gatvekarių, 
kuriuose buvo vežama streik
laužiai. Nekurie geležinke
liai dar veikia. Streikierių 
ūpas pakilęs. Paskutinės te
legramos iš Madrido skelbia, 
kad apskelbtas karės stovis, 
uždrausta vaikščioti gatvė
mis, daryti susirinkimus. 
Daugely j vietų padaryta kra- 
toš, rasta ginklų ir areštuota 
keli vadovai. Streikuojančių 
priskaitoma dešimtimis tūk
stančių.

Shuster apie Persiją.
Amerikietis Shusteris,: ku

ris prižiūrėjo Persijos finan
sus, jau sugrįžo į Londoną. 
Jisai pasakoja, kad Rusijos 
valdžia jį išėdė iš Persijos. 
Rusų pasiuntinys Teherane 
Koziell Poklevski jį kalbino, 
kad jisai palaikytų senąjį ša
chą, kuomet tasai veržėsi 
užimt sostą. Tuomet jam 
siūlė pirmo ministerio vietą, 
bet jisai nesutiko, nes neno
rėjo taip biauriai pasielgti su 
konstitucija. Nuo to laiko 
pradėjo jis persekiot ir galų- 
gale kitokio išėjimo nesiliko, 
kaip tik pasitraukt. Kuomet 
jisai išvažiavo, žmonės jo la
bai gailėjosi. Shusteris pra
šė tik užmokėti jam algą ir 
kelionę. Jisai žada dar dau
giau papasakoti apie caro 
valdžios darbus Persijoj.

Anglija.
Toje liberalų šalyj dabar 

labai neramu. Kalnakasiai 
žada pakelti didelį streiką, 
jei nebus išpildyti jų reikala
vimai. Valdžios priešai, ypač 
iš darbininkų partijos, kelia 
protestą prieš tai, kad Ang
lija nesipriešina ru§ų valdžiai 
Persijoj. Jau buvo įtaisyti 
keli mitingai, kame Mac Do- 
ųald, darbininkų partijos lea- 
deris labai užsipuolė ant val
džios. Iš Anglijos išsirengė 
Rusijon parlamento atstovų 
būrys ir šiaip iau žymesnių 
visuomenės veikėjų. Jie no
ri susiartinti su rusų valdžia 
ir dešiniąja visuomene. Prieš 
tokį susiartinimą darbininkai 
labai smarkiai protestuoja. 
Bet tai jau ne pirmą kartą 
užsienio kapitalistai paduoda 
caro valdžiai ranką.

Airijoj neramu. ’ Iš Bele- 
fasto praneša, kad ten unio- 
nistai žada visom spėkom 
protestuoti prieš airių auto
nomiją.

Macedon i ja.
Konstantinopolis (1 saus.). 

Mieste Radovicai liko užmuš
ti nuo bombos sprogimo aš- 

i žmonės ir daugelis su

RUSIJOJ LIETUVOJ
Kariški šnipai.

Dabar labai tankiai atsi- 
būna teismai visokių aficie- 
rių ir kareivių, kuriuos kalti
na pardavime pienų ir p’opie- 
rų svetimoms valstijoms. Pa
prastai labai daug kalbama 
apie kariumenės garbę ir sa
koma, kad kareivio įžeidimą 
reikia krauju nuplauti. Tie 
teismai parodo, kad už gerus 
kyšius noreikia paisyti į tokį 
kvailą daigtą, kaip kareivio 
garbė. Bet tas pats dabar 
yra ne tik Rusijoj. Daug to
kių teismų daroma Vokieti
joj, Francūzijoj ir Austrijoj.

Badas.
Apie badą vis liūdnesnės 

žinios ateina. Valdžia drau- 
džia rinkti ' badaujantiems 
aukąs netik laikraščiams ir 
visuomenės kuopoms, bet ir 
pavieniems žmonėms. Mas
kvoje gavo pabarimą tūlas 
popas, kuris vaikščiojo iš na
mo į namą, pasakojo apie ba
daujančius ir rinko aukas.

Ufos gub., Belebejaus pav. 
įrengta 400 valgyklų. Žmo
nių, kurie gauna ten paval
gyti yra 30.000. O daugeliui 
reikia atsakyti, nes pinigų 
trūksta.

Bet valdžiai gaila, kad ku
riama valgyklos. Štai iš Če- 
liabinsko pav. rašo, kad 
“valgyklą uždarė, kad nors 
išgavus leidimą davinėti į na
mus miltų; šiaip seniai ir vai
kai turės išmirti. Kazokai 
gauna pašelpą”. -

Kazaniaūs gub. daugelis 
žmonių negali nueiti į val
gyklą, nes neturi kuo apsi
vilkti. Namie vaikščioja pus
nuogiai, miega, parvirtę ant 
kūlio šiaudų. Jiems išduo
dama arbatos ir cukraus.

Samaros gub., jeigu į kai
mą atvažiuoja koks pakelei-, 
vis, tai jo pasitikti išbėga 
daugybės alkanų žmonių. 
Ypač vargsta totoriai. i
Neišpasakytas žmogžudys r»

Caricino kalėjime dabartės 
sėdi nepaprastas galvažudys,' 
vežamas iš Astrachaniaus ka
lėjimo. Jo pavardė Jerma- 
kov. Jam priskaitoma, kad 
savo gyvenime užmušęs šim
tą aštuoniolika žmonių, tar
pe jų atėmęs ir tėvo gyvastį. 
Jisai ne vieną kartą buvęs 
pabėgęs iš kalėjimo. Jį da
bar ketina teisti karo teis
mas.

Moterįs Įdūko.
Lodziuj, Lenkijoj kuopa 

moterų užpuolė mariavitų 
kunigą Kovalskį. Josios rei
kalavo iš jo, kad duotų nusi- 
kryžiuoti, o paskui iš numi
rusių keltųsi. Tuomet tik sa
kėsi įtikėsią į mariavitų mok
slą. X

Kunigas Kovalskis nenorė
jo kyboti ant kryžiaus. Tuo
met davatkos apnyko jį peš
ti ir pačios rengėsi nabagą nu- 
krvžiuoti.
• Ant laimės pakilęs alasas 
patraukė policijos atydą. Po
licijos nuovada išgelbėjo ku
nigą. O šiaip būtume turėję 
naują mariavitų bažnyčios 
patroną. Tai prie ko priveda 
tikėjimiškas apjakimas.

—Praneša, kad nutvėrė 
tuos vagis, kurie, apiplėšė 
Čenstachavos šventus paveik
slus. Rasta laiškai, is kurių 
galima spėt, kur visos bran
genybės sukrautos. Mano
ma, kad vagįs tai darė su 
kunigo Domazo Macocho ži-

TĖVYNES GARSAI.
Rinkimai Prūsų Lietu- ■ 

voj. Tik dabar apie juos pa- : 
tiriame iš “Birutės” N3. Lie
tuvių partijos kandidatas 
Tilžės ir Pakalnės valsčiuose 
gavo vos ‘400 balsų. Jisai 
yra neva pirmeivis. Kitos gi 
partijos gavo balsų: atžagar
eivių grafas Moltke 7,833, o 
liberalų 10,198. Atžagarei
vių įtekmė nyksta, liberalų 
kįla. Reikia patėmyt, kad 
socijaldemokratai pereitais 
rinkimais gavo 4,710 balsų, 
o šįkart 6,251. Klaipėdos ir 
Šilokarčiamos valsčiuj buvo 
išstatytas lietuvis Strėkys, 
atgaleivis. Surinko 5,800 bal
sų, o liberalas Švabach 8,750. 
Socijaldemokratų balsai pa
siekė viršaus trijų tūkstan
čių.

“Birutė” verčia bėdą ant 
lietuvių nesusipratimo ir 
priešų pinigų. Męs ne iš tų 
žmonių, kurie guldytų galvą 
už liberalus. Bet “Birutės” 
akimis griežtai atsisakome 
žiūrėti.

Abudu Prūsų lietuvių at
stovu ėjo prieš vargo žmo
nių reikalus. Abudu stojo 
už muitus, kad riebiems 
ūkininkams būtų geriau, o 
darbininkams viskas pa
brangtų. Abudu mylėjo Kai
zerį ir būtų balsavę už kariu- 
menės ir laivyno išlaidų pa
kėlimą. Tai žmonėms irgi 
nenaudinga. Mokesčių naš
ta slegia mažuosius ūkinin
kus ir jie pradeda bėgt pas 
socijaldemokratus. Jųjų bal
sų skaičius maldingoj Prūsų 
Lietuvoj kas rinkimai auga. 
Nekurie iš jų dayėsi su si ve
džioti liberalams, .bet ir nuo 
tų ilgainiui "atšoks. Tautiš
ka politika, sujungta su sto
rųjų ūkininkų reikalų gmi
nų, turi privesti prie konser
vatizmo. Svyruojanti “Bi
rutės” pirmeivystė beveik 
neturi pamato.. Kaipgi tik
rai pažangus lietuvis galėjo 
paduot balsą nors Už Strėkj, 
kurį rinko ir vokiečių atgal
eiviai, kuris, kaip džūmos, 
bijosi įstatymo apie lavonų 
deginimą, stoja už muitus 
ir kariumenęA

Tilžės atstovas Reidys kiek 
švaresnio plauko. Bet, anot 
“Liet. Žin.”, ir per jo susi
rinkimus nušaukdavo kara
liui ant garbės. Jisai irgi sto
ja už muitus, stoja prieš 
tiesiuosius mokesčius ant 
turto (Erbschaftteuer). Dar
bo žmonės dėlto bevelija rink
ti liberalą, o ateity, be abe
jonės, išrinks s.-d. Hoferį.

Anot “L. Žin.” prie s.-d. 
yra prisidėję gana daug lie
tuvių.

Apskritai rytų Prūsai - Jai 
atgaleivystės lopšys. “Vor- 
woerts” N15 rašo: “šnapsas 
ir alus plačia upe tekėjo 
rytprūsuose. Kaip ir visuo
met, dvarponiai darė negir
dėtą įtekmę ant savo darbi
ninkų. Valdžios urėdninkai 
—tai atgaleivių partijų agen
tai.

Policijos darbai. Sunku 
mums suskaityti visus poli
cijos darbelius Lietuvoj. Pra
nešime tik apie žymesniuo-

sius. Mariąmpolėj paimta 
nuo ūkio parodos sekreto
riaus P. Vitkausko surašą, 
kam yra duota dovanos. Spė
jama, kad pagal tą surašą 
atiminės pagyrimo laiškus su 
lietuvišku tekstu. Su ta pa
roda žandarai turi daug dar
bo.

—Netoli Naumiesčio Luk
šių vienasėdijoj buvusi kra
ta. Vilkaviškio žandais,su 
sargybiniais išjieškoję visas 
palėpes, radę keletą nekalto 
turinio knygučių, laikraščių. 
Klausinėjo jaunojo Lukšių, 
bet jo nebuvo namie. (“Liet. 
Ūk—kas” Nl.)

Apie Lietuvos mužikus. 
Ar geri tie mužikai, ar blo
gi? Dėlei to dabar susigin
čijo vienas rusų grafas su 
1^‘tu lenkų grafu. Lenkų gra
fas (iš Ašmenos pav. Viln.g.) 
sako, kad visi baltgudžiai, 
lietuviai ir latviai valstiečiai 
esą įgimti revoliucijonieriai. 
Jie neguodoja svetimą nuo
savybę, kelia maištus, o jau 
tie, ką moka skaityti ir rašy
ti, taį revoliucijai dūšia ir 
kūnu parsidavę. Lenkų gra
fas taip pat suodina lietu
vius kunigus Vilniaus gub. 
ir inteligentus.

Lenkų grafas, išsijuosęs iš- 
rodinėja Lietuvos bajorams, 
kad jiems naudingiausia eiti 
su caro valdžia, kad reikia 
atsisakyti nuo kvailų svajo
nių; Lietuvos bajorai turi 
būti ištikimi, tuomet jie gaus 
ambasadorių ir gubernato - 
rių vietas.

Rusų gi grafas jam atsi
kerta, kad ponija nerodė sa
vo- ištikimybės ciesoriui ir 
kėlė maištą 1863 metais, o 
baltarusiai valstiečiai, esą, 
nekėlė. Kad dabar dar per- 
anksti pasitikėti poniia; te
gu, girdi, parodo daugiau 
atvirumo. \

Prie to kvailo ginčo dvie
jų supuvusios valdžios šulų 
prikišo savo grašį ir lietuvis 
grafas... atsiprašom, dar ne 
grafas, bet tikras generolas. 
Jisai ir tarė savo mieląšir- 
dingą žodį už valstiečius ir 
kunigus. Anot jo lietuviams- 

’ kunigams niekuomet nerū
pėjo maištai, o dabar jiems 
daugiausia rūpi, kad neatsi
kartotų lenkmetis. Tasai lie
tuvis generolas čia tikrą tei
sybę pasakė apie juodvarni- 
ją. Bet apie valstiečius dar 
galės meluot iki tol, kol visi 
tie grafai ir generolai nebus 
pačių valstiečių nuversti. 
Per visus tris rinkimus į Dū
mą Lietuvos valstiečiai pa
rodė, kad jie eina prieš val
džią.

Knygų rinkas. Anot “L. 
Uk—ko”, pereitais metais iš
ėję sekančios žymesnės kny
gos. Rygiškių Jono “Lietu
vių kalbos sintaksė”; kun.K. 
Jauniaus “Lietuvių kalbos 
gramatika”, K. Būgos “Anie 
lietuvių asmens vardus”, M. 
Grigonies “200 žaidimų”, 
d-ro Graičiūno “Sveikata”, 
Laukio “Žinybas”, “L. Uk- 
ko” “Zemlapis”, Vinco Krė
vės “Šarūnas”, L. Giros ei
lių rinkinėliai, Bernatavičiaus 
4‘Prajauta”.

Didesnieji knygynai praė
jusiais metais didesnę apy
vartą turėję. Ypač buvę rei
kalaujama mokslo ir dailės 
veikalų ir p. Vidūno raštų. 
Labai susimažinęs reikalavi
mas, sulyginant su pereitais 
metais, tikėjimiškai dvasiš
kų kn”~” ' '

ūkimas.



l Skaitytojus.
“Laisvės” N14 męs prane

šėme skaitytojams, jog dėsi
me visas savo spėkas, kad 
patobulinus mūsų laikraščio 
turinį. Palengvėlių męs pil
dome savo prižadą. Įvesta 
jau nauji skyriai: “Laisvoji 
Sakykla”, kame duodame žo
dį visiems savo draugams, 
skyrius “apie knygas”, tele
gramos. Taip-pat, prade
dant N9 į vedėme svarbų mū
sų liaudžiai skyrių “Mokslo 

. Galybė.” Moterims pasiskai
tyti apie jų vargus-rūpesčius 
skiriamos “Moterims naujie
nos”. Visokie įdomus maž
možiai ras sau vietą Žinių-ži- 

• nelėse. Pasikalbėjimas, ne
bus, kaip ligšiol buvo, vis tų 
pačių žmonių,vedamas. Pa
sikalbėjimams paįvairinti 
męs įrengėme keturius pa
veikslėlius. Dabar nutarėme 
laikas nuo laiko dėti dides
nius paveikslėlius iš žmoni
jos ir lietuvių tautos gyveni
mo. Šiame “Laisvės” N-ry 
darome pradžią. »

Mums rūpi, kad “Laisvė” 
būtų marga, įvairaus turinio 
laikraštis, kad ji būt supran
tama kalba rašoma. Bet gy
venimas stato prieš mus visą 
eilę nepaprastai svarbių rei
kalų. Tuos politikos ir vi
suomenės reikalus gvildensi
me plačiai ir giliai. Plačiose 
skiltyse pradėsime talpinti 
trumpas, bet gilesnės idėjos 
apysakaites, rinkdami sveti
mų literatūrų perlus.

Ant pirmo puslapio męs 
nedėsime apgraibomis su
rinktas žinias> Ir čia po tru
putį bus įvesta nauja tvarka, 
kad nei vienas stambus daly
kas nebūtų praleistas. Įve
dame skyrių “kongrese”, 
“darbo kova”. “Tėvynės 
Garsuose” męs stengiamės 
duoti pilną paveikslą mūsų 
gimtinės gyvenimo, o ne tuš
čias, iš kitų laikraščių per
spausdinamas, koresponden
cijas.

Iš savo skaitytojų vieno 
telaukiame: parąmos ir dau- 
giaus žinių. Rašykite trum
pai, bet tankiai!

Dabar “Laisvę” veda L. 
Prūseika, būrio bendradar
bių padėdamas, p. A. Mont
vilas jau valandėlė laiko, 
kai iš redakcijos išstojo.

SPAUDOS BALSAI.
Viename laikraštėly štai 

kas sakoma:
. “Socijaliatiška partija pasistačiusi 

priešais save dvynučius Marksą ir En
gelsą, kaip savo firmos ženklą, smer
kias!, kaip galėdama, valdininky suo
lam..”'

Jūs manote, kad tai kokie 
smaladūšiai rašo. Gine! Tai 
“Laisvosios Žmonijos” nuo
monė, būtent lietuvių anar
chistų nuomonė. Anot “L. 
Žm.” visos partijos drėbtos 
iš vieno molio, t.. y. kunigų, 
liberalų, socijalistų. Tiktai 
vieni anarchistai iš kito mo
lio nulipdyti.

Ligšiol lietuviai anarchis
tai pasižymėjo 4 “Laisvosios 
Žmonijos” knygučių išleidi
mu, o Lietuvoje Giltine...

“Liet. Žinios” pastebi? jog 
“Lietuvos” N52

“...jdetaG.B.Raitelio eiles, pavadin
tos “Lopšinė daina”, kur mintis ir veik 
žodžiai paimta, vienok be pažymėjimo 
iš “Aušrinės” da pernai atspausdinty, 
rodos, Zygmo Gėlės tokiy pat eiliy.”

Dorai pakelti šaukite, po
nai, dar vieną laikraštininkų 
suvažiavimą.

“Kataliko” skaitytojams 
dabar didžiausia naujiena, tai 
pono Tananevičiaus namai- 
oankas. Kožnam N-ry talpi
nama tai to banko aprasy- 
mas, tai siūloma dovanų, tai 
dedama banko fotografijos, 
tai pasakojama, kiek jau yra 
ir kiek dar bus skrynučių do
leriams dėti. Ligšiol buvo 
kalbama apie tautos namus, 
dabar daug geresni p. Tana
nevičiaus trim*" °’ 1 'is mū
rai! *

Ginklai skamba.
II.

Antroji priežastis, kuri va
ru verčia kapitalistus savo 
geležine kumščia gniaužti at
silikusias rytų tautas, yra, 
taip sakant, naminė priežas
tis. Kiekvienos šalies gyve
nimas dabar virte-verda. 
Putojantis vanduo graužia ir 
verčia visus tvenkinius. Na- 
mieje pas kapitalistus,x pas 
visus perdėm, blogos naujie
nos dedasi. Judėjimo ban
gos vis kįla. Kapitalistai, 
kaip gudrus žmonės, j ieško 
išeigos. .Jie nori nukreipti 
judėjimą į kitą vagą. Jeigu 
judėjimo vanduo bėgs senąja 
vaga, ji išlauž tvenkinius ir 
nušluos jų galybę. Tatai jie 
labai gerai supranta. Jr dėl
to jie deda visas jiegas, kad 
iškasus naują gilią vagą, kad 
nuleidus žmonių energiją... į 
Aziją ar Afriką. Kapitalis
tai apsimeta esą didžiais pa
triotais ir šaukia visa kaka
rine: “visos šalįs, girdi, turi 
savo kolionijų, ar tai męsat- 
siliksime. Jei męs nepaim
sim, tai kiti paglemž. Ar ne 
matot, kiek žmonių pas mus 
priauga, greitai ir duonos ne,- 
užteks. Mylėkite savo tėvy
nę, užmirškite naminius vai
dus ir urmu ant negrų, per
sų, arabų.” Taip kalba žmo
nių lupikai Vokietijoj, Ang
lijoj, Francūzijoj, Ispanijoj, 
Amerikoj. Net nuskurusi 
maskolių valdžia neatsilieka 
nuo kitų "ir, kaip drūta, “švie
čia” persus, chinus. Kapita
listai kviečia užmiršti viduri
nius vaidus ir tai jiems bega
lo svarbu. Kada sykį žmo
nės pradės žiūrėti į Afriką ir 
Aziją, jie, bent ant laiko, už
mirš kas dedasi namie. Net 
valdžios priešų energija bus 
nukreipta į kitą pusę. Jiems 
reikės kelti balsą, eikvoti 
spėkas prieš naujus valdžios 
kytrumus, o tuomet, būtinai 
bus užvilkti naminiai reika
lai.

Valdžios dar turi gana sa
vo bernų. Už kolionijas gal
vą guldo visi senovės ram- 
ščiai, nes jie daugiausia iš to 
pelno. Paskui eina visa eilė 
valdininkų, kurie gaus užka
riautose kolionijose šiltas vie
tas. Aukštieji kariūmenės 
oficieriai irgi nemažai pasi
pelno. Kunigai tokiems ka
rams meiliai duoda palaimi
nimą, nes jie paskui eina lau
kiniams “Gerą Naujieną” 
skelbti, į amžinąjį rojų vesti. 
O be tų visų yra dar gana 
daug žmonių, kuriems dar 
šiandien akįs neprasivėrė. 
Buržuazija turi savo galingą 
laikraštiją ir jai tankiai pa
vyksta apmuilinti kai-kurių 
žmonių akis.

Dar męs visi atsimenam, 
koksai subruzdimas buvo per
nai Vokietijoj. Valdžia, ku
nigai, dvarponiai pradėjo ne
savais balsais šaukti, kad vo
kiečių tautai gėda atsilikti 
nuo francūzų ir anglų. Ta-* 
sai lernjas kilo dėl kelių ka
pitalistų kompanijų, kurios 
turėjo savo biznius Moroke. 
Italija" skerdžia dabar žmo
nes Tripoli, kad toji šalis bu
vo reikalinga italų buržuazi
jai ir popiežiaus gaujai. Lai
mė, kad vokiečių socijalistai 
atsispyrė prieš valdžios mo- 
nus. Bet italų darbininkai 
dar tiek spėkų neturėjo ir da
bar ant jų pirmiausia atsi
lieps kruvinasai karas. Bus 
milijonai išleista žmonių sker
dimui. Reformos bus ati
dėtos iki neapribuotam laikui. 
Kuomet darbininkai reika
laus naudingų jiems įstaty
mų: apdraudimo nuo ligos, 
senatvės, priepuolių, tuomet 
valdžia jiems pasakys: “Ak, 
aš mieliai tai padaryčiau, bet 
matote patįs, kasoj nėra pi
nigų.”

Kas buvo Ispanijoj 1909 
metais, męs dar visi gerai at- 
menam. Žmonės norėjo nu
sikratyti klerikalų globą. 
Valdžia, kad nukreipus žmo
nių atydžią į kitą* pusę, pra
dėjo karę Moroke. Tuomet 
kilo ginkluota kova ir refor
mos buvo atidėtos.

Maskolijoj valdžią palaiko 
ne vien juodašimčiai, bet ir 
visokie liberalai. Jiems taip 
-pat kvepia Persija ir Man- 
džurija. O kuomet galvoj tos 
tolimos šalįs, tuomet nėra 
kada kovoti už konstituciją.

Dabar skaitytojams aišku, 
kodėl taip svarbu kapitalis
tams kolionijų karės ir viso
kie ermideriai. Tuomet už
sivelka reformos namieje, 
tuomet atsitolina valanda, 
kada žmonės gaus savo vir
šų.

L. Prūseika.

Džiova jos prie= 
žastys ir gydymas

Džiova užmuša kasmet šio
je šalyje apie 200 tūkstančių 
žmonių, daugiausiai jaunų 
darbininkų, reikalingiausių 
draugijos narių. Ji užmuša 
vieną iš 7 gyventojų, vieną 
iš trijų darbininkų.

Džiova yra liga, paeinanti 
nuo augimo kūne mažyčių 
gyvūnėlių, vadinamų bakte
rijomis, neužmatomų gryna 
akia. Po padidinamu stiklu 
jos išrodo kaip lazdutės, ku
rių ilgis apskaitomas ant vie
nos dešimtstūkstaritinėš co
lio dalies. Veisiasi bakteri
jos labai greitai. Viena lūžta 
į dvi, tos,suaugę, vėla pasida
lina į dvi ir tokiu būdu prie 
tinkamų aplinkybių iš vienos 
bakterijos gali pasidaryti mi
lijonai į vieną parą.

Bakterijos, apsigyvenę 
‘žmogaus kūhe, naikina jo 
mezginį ir gamina nuodus, 
kurie apsilpnina kūną. Tan
kiausiai džiova prisimeta į 
plaučius, bet vaikai tankiai 
gauną džiovą grumuluose, 
arba kauluose. Apart to 
kiekvienas žmogaus orga
nas gali būti užimtas džio
vos.

Džiovos bakterija yra pu
vimo bakterija. Prie sveiko, 
stipraus žmogaus ji nepri
kimba, žmogaus kūnas įvai
riais būdais stengias apsigin
ti: plaučiuose jas užmuša 
kraujo kūneliai ir syvai—skil
vio skystimas ir taip -pat vi
sam kūne. Džiova užsikre
čia kiekvienas, bet ne kiek
vienas serga. Palinkimą prie 
džiovos suteikia silpnas kū
nas. Svarbiausios aplinkybės, 
suteikiančios palinkimą prie 
džiovos yra:

Prastas maistas.
Netyras oras. 
Pėrsidirbimas.
Sunkios ligos.
Girtuoklybė.
Džiova nėra įgemama nuo 

tėvų, bet džiovininkų tėvų 
vaikai tankiausiai gauna 
džiovą. Jie užsikrečia bak
terijoms per maistą, pabu
čiavimą, įkvėpdami bakteri
jas, arba per žaizdas. Susi
grūdimas ankštuose kamba
riuose padidina užsikrėtimo 
pavojų. Nešvarumas, stoka 
oro ir šviesos suteikia bakte
rijoms progą gyventi neap- 
rubežiuotą laiką. Priešingai, 
oras ir saulės šviesa greitai 
jas išnaikina.

Darbininko gyvenime vei
kia visos minėtos aplinkybės, 
užtaigi darbininkai tankiau
siai ją gauna. Džiova yra 
darbininkų liga, rodyklė 
skurdo, išnaudojimo, visuo
menės neteisybės.

Pirmutiniai džiovos ženk
lai yra toki:

Užsisenėjęs kosulys.
Nupuolimas svarumo.

Silpnumas.
Naktinis prakaitas.
Spiaudymas kraujais.
Patėminuš vieną iš tų 

ženklų, reikia kreiptis prie gy
dytojo, arba įstam tikras gy- 
dinyčias., Pradžioje džiovą 
galima išgydyti, kartais ga
na lengvai, jei ’tik laiku apsi
žiūrėti. Išgydymui reikalin
ga:

Geras maistas, tyras oras, 
saulės šviesa, pasilsys.

• Geriausia vieta gydytis 
yra sanatorija, bent ant kiek 
laiko, kad perimti discipliną, 
bet galima išgyti ir namiejė, 
gerai užsilaikant. Paveizdan 
galima miegoti ant stogo ir, 
norint miesto oras nėra visai 
tyras, visgi yra daug geres
nis, negu kambaryj. Iš mais
to rųšių ypatingai rekomen
duojama žali kiaušiniai, pie
nas. Mėsos taipgi reikia val
gyti, kiek galima.

Reikia dabotis patentuotų 
gyduolių. Jos visos užtari al
koholį, arba opiumą, arba 
abudu drauge. Tos gyduolės 
apsilpnina kūną ir kenkia 
ypač džiovininkams. Taipgi 
nesveika yra kreiptis pas ste
buklingus daktarus, kurie 
apsigarsinę laikraščiuose.

Dar svarbiaus, negu išsigy- 
dymas, yra apsisaugojimas. 
Apsisaugojimui reikalinga, 
kad žmogus užlaikytų savo 
kūną gčram padėjime. Rei
kia gerai valgyt, pasilsėt, 
gulėt prie atdaro lango i ir 
švariai užsilaikyti. Negulėti 
su kitu vienoj lovoj. Jeigu 
namuose yra džiovininkas, 
reikia daboti, kad jis degin
tų skreplius, nespiaudytų ant 
grindų,’ kad, kosėdamas, lai
kytų skepetukę prieš burną.

Taipgi svarbu yra nepersi
dirbti. Mažiau persidirba biz
nieriai, advokatai, daktarai 
ir kunigai. Būnant darbinin
ku, reikalauti, kad darbavie
tė būtų švari, kad darbas 
nebūtų perilgas ir kad užmo
kėta būtų uz darbą. Kadan
gi ši draugija paremta ant 
išnaudojimo žmogaus darbi
ninko, užtai kiekvienas dar
bininkas turi kovoti už įvyk- 
dinimą geresnės draugijos, 
kur nebus išnaudojimo. Tuo
met bus galima visai praša
linti džiovą.

Dr. F. Matulaitis.

L,. TOLSTOJ’AUS

ALEKSAS UZBONELIS.
(Posmertinis pasakojimas)

. Vertė A. DAOIS.

SVEČIUOSE IR NAMIE.
(Feljetonėlis eilėse).

KUN. TUMAS (atsisveikindamas su amerikiečiais): 

Sudiev, viengenčiai, Kolumbo tėvynę 
Mudu su broliu Kristuje žegnojam! 
Garbės vainiką už aukas nupynę, 
Jūs vardą skelbsim Lietuvos artojam!

Deivė Liuosybės iš New Yorko uosto 
Tegul nelaimėj ašaras jums šluosto. 

KUN. OLŠAUSKAS (gailiai atsidūsdamas): •
Aš kryžiaus ženklu laiminu jus, broliai! 
Nors tūlas jūsų širdį man užgavo.
Tarp mūs’ vienybės nebuvo ikšioliai, 
Kiekvienas savo sapną besapnavo.

Bet dabar virto jau nauja gadynė, 
Žaltį gudrybės mūs’ meile sutrynė. 

CHORAS (dainuoja: Sirvydas, Jurgelionis, Tananevi- 
čiUs ir kiti):

Sveiki atvažiavę
Ir grįžkit laimingai! t
Jūs’ vardą minėsim , 

1 Per amžius maldingai! ' 
Kaip Sauliui nušvito audruotas dangus 
Ir Povylą Kristus įgijo bažnyčiai, 
Taip jūsų pamokslai veltui nepražus: 
Jūs mus sugrąžinot šventai avinyčiai., 

(2 kartu) 
KUN. OLŠAUSKAS (parsivežęs j Kauną 34 tūkstančius): 

Prakeiktą auksą bedieviško krašto 
Krapinkim, broli, idant atsiverstų! 
Maldaukim Dievą žodžiais švento rašto, 
Kad mus tas skarbas peklon nenuverstų. 

\ Dangus ir žemė tur pasibjaurėti 
Tais, ką supilė šitą aukso rėtį.

K(JN. TUMAS (skelbia klausytojv minioms) •/ 
Vaikai tėvynės, moters ir tautiečiai! 
Basas žygiuodams po Lietuvos šalį, 
Skelbiu jums gandą, jog amerikiečiai 
Iš vargų pelkės išbrist nebegali.

Dvasioj nuskurdę ir doroj nupuolę, 
Dėl tautos labo amžinai prapuolę.

CHORAS (dainuoja: Sirvydas, Jurgelionis, Tananevi- 
Čius,ir kiti išpradžiy liūdnai, paskui linksmiau).

Gudrieji sveteliai 
Mus vakar paglostė, 
O šiandien apgavo 
Ir nosį nušluostė.

Bet jų sumanumas ir dvasios narsums 
Prie tikslo užbriežto nors šunkeliais 

[drožti 
Tebūna nuo šiandien keliavedžiu mums, 
Kaip reikia komediją lošti.

Don Alberto.

JAUNUOMENEI.
(Iš “Aušrinės” N13).

Čia ir ten.
čia turčiai išpuošė savo na- 

mus f vėliavomis, krautuvių 
languose išstatyti jo biustai 
ir paveikslai. Veidas jo link
smas, nuo, laimės nušvitęs^ 
Kinematografuose jau rodo 
i o atvykimą į Ameriką. Po- 
licistų " ir kareivių minios, 
gatvės vėpsotojų būriai lydi 
garbingąjį svečią.

Tai kardinolas O’Connel 
sugrįžo, parsivežęs iš Rymo 
raudoną kardinolo kepuraitę. 
Jo tik kepurė raudona, bet 
jis nesusitepęs krauju. Jisai 
parvažiavo iš šalies, kur tūk
stančiai motinų ir našlių ap
rauda vyrus ir vaikus, karėje 
kritusius. Bet jo širdies ne- 
jušina tos ašaros. ?

Šiandien vakare jojo drau
gų būriai mažu kels jam po- 
kilį. Mažu, jie gers vyną,, 
kuris vadinasi “Lacrimae 
Christi” (Kristaus ašaros). 
Taip, šiandien vyno ašaros 
vadinasi Kristaus ašaromis.

* . **
Ten 3jau pasiliejo ašaros, 

žmonių kraujas. Ten kerštas 
ir dantų griežimas. Ettor ir 
Giovanni jau retežiais sura
kinti, jie kaltinami kurstyme 
užmušinėti. Ta moterėlė, ku
ri šiandien jau negyvena, 
mažu, jpaliks našlaičių krūvą. 
Raitonų būriai lekioja gat
vėmis. Varguoliai duonos 
pritrūko. Pelda kįla dėl ke
letas centų, kuriuos durtuvai 
saugoja kapitalizmo kišeniu- 
je. Tai Ląwrenęe’o darbi
ninkai streikuoją. į

Ten nematyti linkąmiąi nu
švitusių veidų. Čiaužsiganė- 
dinimaš, ten kančia -ir sopu
liai. [

(Pabaiga).
Ant švenčių senis atvažiavo miestan 

Alekso algos atsiimtų. Pirklio pati vie
na ausia buvo nugirdus,.kad Aleksas ža
da Justytę vesti. Tatai jaj labai nepati
ko. Mat, darbininkų šeimyna laikyti 
jiems jau netiko. Apie tai ji pasakė ir 
savo vyrui.

Pirklys atidavė pinigus Alekso tėvui.
—O ką,—teiravosi (senis,—ar nesa

kiau, jog Aleksas atsakantis kiemsargis. 
O, tai sumanus vaikinas, tik jau jo išvaiz
da nekokia.

—Atsakantis, tai atsakantis,—atrėžė 
storasis pirklys,—bet kvailos mislys pra
dėjo po jo galvą švaistytis. Jisai užsima
nė virėją vesti. O aš juodviejų negaliu 
laikyti. Tai man nėra paranku.

Tėvas, išgirdęs tokią naujieną, pra
dėjo balsu šaukti: “Arne kvailys, ar ne 
kvailys.... Ir kas jam į galvą atėjo. Aš 
jam drauste uždrausiu tokiais niekniekiais 
užsiiminėti!” Tėvas nuėjo į virtuvę. At
sisėdęs užustalėj, laukė sūnaus pareinant. 
Aleksas, ilgai bebėgiojęs su įvairiais rei- 
kalų-reikalėliais, pagaliaus, visas uždu
sęs, parbėgo namo.

—Aš maniau, kad tu paklusnas sū
nus,—tarė tėvas,—o tau visokie niekai 
rūpi....

—Gi kad aš nieko, o nieko blogo ne
padariau...—teisinosi Aleksas.

—Kaip tai nieko? Ogi, ar tai ne kvai
lystę darai, vesti manydamas. Kada lai
kas ateis, aš pats tai padarysiu.

Tėvas ilgai bumbėjo’ Aleksas sun
kiai alsavo. Tėvui išmetinėjimus pabai
gus, vaikinas graudžiai apsiverkė.

—Ką-gi,reikia tai palikti. Taip, taip...
Kuomet senis išėjo, juodu du vienu 

pasiliko su Justyte. Justytė girdėjo tėvo 
išmetinėjimus, nes visą laiką stovėjo už 
durių ir atydžiai klausėsi.

Aleksas lyg ir pradėjo teisintis.—Gir
dėjai,—paklausė jisai Justytės,—supyko 
ir neleidžia!

Justytė, pridengus veidą priękaište, 
pradėjo verkšlenti. Kaip tai nepaklausy
ti tėvo! Matyt, reikės mesti užmanymą.

Vakare gaspadinė, pasišaukus jį prie 
darbo, paklausė: “O ką, paklausei tėvo? 
Metei tuos niekus į šalį?”

—Mečiau,—pasakė Aleksas,—ir aša
ros pradėjo bėgti per jo skruostus.

Nuo to laiko Aleksas liovėsi kalbėjęs 
api(Tzenybinį gyvenimą, gyveno senoviš
kai, nei tas jautis, savo jungą vilkdamas.

Kartą gaspadorius, pasišaukęs jį į 
save, liepė nuvalyti sniegą nuo stdgo.

Aleksas užlipo ant stogo,nušlavė snie
go sluogsnį ir pradėjo atlupinėti prišalusį 
sniegą.

Staiga jo kojos paslydo, jisai neteko 
lygsvarybės ir krito žemyn. Ant jo ne
laimės jisai nenupuolė ant sniego, bet ant 
gonkelių stogo, skarda dengto, geležimis 
sukaustyto. Tenais jam nepavyko įsika
binti ir jisai nupuolė jau ant žemės.

Priepuolio vieton atbėgo Justytė ir 
šeimininkė.

Juodvi pradėjo balsiai gailestauti.
Vąrgšas dar buvo bemėginąs atsisto

ti, bet neturėjo tiek jiegos ir suklupo. Su- 
sižeidimas buvo taip opus, jog vargšas 
pradėjo vaitoti.

Jį nunešė į kambarį, pašaukė dakta
rą; tas, apžiūrėjęs ligonį, paklausė, kame 
jam ypatingai sopa.

—Skauda visur,—prašnabždėjo Alek
sas.—Bet tai tuščias niekas. Reikia tėvui 
duoti žinot. Ot, gaspadoriui bus dabar 
skriauda, dirbti negalėsiu.

Pragulėjo Aleksas dvi dieni. Ant tre
čios dienos duota tėvui žinia.

—Ką-gi, ar tai rengiesi jau mirti?— 
paklausė Justytė.

-"“Argi amžinai gyvensi, — atsakė 
Aleksas, — visvien kuomet nors reikės 
mirti. Ačiū tau, Justyte, kad manęs pa
sigailėjai. Matai, dabar geriau, kad ne
davė mums apsivesti. O taip, kasgi būtų 
išėję. Dabar viskas gerai.

Melsties žodžiais jam buvo sunku. 
Tik jo širdis kaito nuo maldingumo, nuo 
augštų jausmų.

Jisai vargšas manė, kad čia ant svie
to jam nebuvo taip blogai. Jisai savo ne
kaltybėje spėjo, kad ir anapus grabo taip- 
pat bus.

Kaip paprastai, jisai beveik nieko ne
kalbėjo. Tiktai gerti melsdavęs^r vis iš 
ko tai stebėjęsis. Vargšas mirė tyliai.

Ei, jaunuomene narsiojj!
Lyg kad aras, skrįsk drąsi 
Ten, kur žydra mėlynoji, 
Ten, kur saulė taip šviesi.

Norint audros ir perkūnai 
Rinktųsi tau ant galvos;
Nors tamsybių juodi dūmai 
Tau plačiai kelius užklos,

Skrįsk augštyn!... Nepaisyk nieko! 
Tik smarkiau sparnais plasnok— 
Skirstyk tamsą jais iš vieko!
Kelią žaibžvilgsniu jieškok!...

Aro akys juk įžiūri • 
Ir tamsiausioje naktyj’, 
O sparnai jiegų tiek turi, 
Kad nukaus audras mūšyj’!...

Ei, jaunuomene narsioji!...
Lyg kad aras skrįsk drąsi 
Ten, kur žydra mėlynoji, 
Ten, kur saulė taip šviesi!...

J. Rainis.

(IŠ NEKRASOVO).
Nuo paskendusių svieto tuštybėse 
Pasinėrusių kraujo klane *
Pas tuos žmorfes, ką meilės augštybėse 
Jieško tikslo—nuveskie mane!

Tarptautiški žodžiai.
Č a r t i z m a s—judėjimas tarp Angli- 

jos darbininkų keturesdešimtuose metuo
se pereitame šimtmety. Čartizmas apė
mė labai plačias darbininkų minias. Jam 
rūpėjo iškovoti politiškas teises ir page
rinti darbininkų būvį. Vardą čartizmas 
įgijo nuo žodžio “Charta”—programas tos 
partijos.

Čartis tas—dalyvavęs čartistų ju
dėjime. ’ .

Čekis—lapelis iš čekių knygutės su 
paliepimu išduoti lapelio parody tojui ban
ke pažymėtą pinigų sumą. Suma ta pas
kui užrašoma ant žmogaus, pasirašiusio* 
po čekių.

.Čentezimb—italų varinis pinigas* 
ioo liros (sentimas).

... Ifl >!
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CeHYAutA

Zmones-paukščiai
Senieji sapnai—-svajonės

• pradeda išsipildyti. Žmogus 
pasidarė valdonu ne tik že
mės ir jūros, bet ir oro. Apie 
ką mūsų bočiai nei sapnuoti 
nedrįso, dabar išsipildė.

Orlaivyste—aviacija per 
kelis paskutinius metus ne
paprastai plėtojasi. Savo kū
dikystės laikus ji jau atgy
veno. Iš sporto ji jau prade- 
daMaryiisJ^u^nimo būtiny
be. Ji dar neišnaikino garo 
spėkos, elektros, garlaiviu. 
Bet jąja pradeda naudotis, 
kad atlikinėti visokius prak
tiškus reikalus. Prancūzai 
jau įtaisė savo Afrikos ko
lonijose Madagaskare, Algi-, 
rijoj ir Fece aeroplanu krasą. 
Ji atlieka savo uždavinį ko- 
puikiausiai. Vokiečiai jau 
naudojasi orlaiviais, kad tai
syti žemlapius savo Afrikos 

' nausėdijose. Tuomet .daug 
mažiau sugaištama ir ne tiek 
daug žygiu. Ir iš to nėra 
stebuklu.

Pereitame gruody aviato
rius (lekiotoje) Helen laikė
si ere be pertraukos 14 va
landų ir pralėkė 1160 kilo
metru. Malherbe lėkė iš Pa
ryžiaus Sedanan greitumu 
163 klm. į valandą.

Svarbiausias dalykas, ku
ris reikia sugalvoti lakūnams, 
tai prašalinimaspaojaus. Tik
tai tuomet aviacija virstu 
miniu reikalu. Ir tai išdalies 
jau pasiekta. Patirta, jog 
juo greitesnis spartumas, juo 
daufiaus sveria mašinos, juo 
mažiau riziko.

Taisant aeroplanus, vis 
daugiau naudojamasi meta
lu. Ant paskutinės Pary
žiaus tarptauįiškos parodos 
jau buvo metaliniu aeropla
nu, tik ką be sparnu. Kaip 
jiems seksis, dar nežinia. Bet 
tie “paukščiai”, kuriu priša- 
kinis galas turi metalo šar
vus, kaip gulbės plaukioja 
ore.‘ Sparnus jau beveik per
dėm suveržia metalinės triū- 
bos. Apskritai, metalu da
bar pradedama daug dau
giau naudoties, negu metai 
atgal. Iš tos priežasties aero
planai įgaus daugiau patva
rumo, rimtumo. Per pas
kutinę Paryžiaus parodą žmo
nių akį atkreipė Bleriot 
(Blerio) aeroplanas—karieta. 
Prišaky buvo Vieta lakūnui, 
užpakaly—sėdynės pasažie- 
riams. Ji po dvi valandi lai
kėsi ore ir, nors pasažiefių 
nėbuvo, karietoj buvo baga
žo 300 kilogramu.

Lakūnams Voizen’as išsta
tė savo “Antį”, kuri gali lai- 
kyties ant vandenio. Tai be
galo svarbu, skrendant per 
vandenį, kurio ligišiol reikė
jo vengti.

Prancūzai ypač pasižynąi 
savo darbštumu aviacijoje. 
Juju ir italu daugiausia žu
vo. Yra net dainutė susta
tyta:

Anglai—tauta išdidi — 
Pasisavino valdžią ant jūros. 
Prancūzai—vejavaikiy tauta - 
Nori užkovoti orą.

Bet kiti mano, kad fran- 
cūzai sutvėrė geriausią aero
planu tipą (rūšis) “Bleriot”, 
vokiečiams gi priderės garbė 
už visokius pagerinigius. Bet 
apie tai dar anksti spręsti.
' Paskutiniais metais aero

nautika pasidarė savitos pra- 
monijos šaka. Kiti žmonės 
iš to turi gerą pelną, ypač 
Francūzijos aeroplanu fabri
kantu sindikatas (trustas). 
Męs gyvename tokioje gady
nėje, kad prakilniausias žmo
nių išmislas turi būti sunau
dojamas kapitalo reikalams. 
Daugiausia palaiko orlaivys- 
tės pramoniją visu kraštu 
valdžios.

Ligišiol karėse dalyvavo 
trijų rušiu kariumenė: arti- 
leri>, kavalerija ir pėstinin

kai. Dabar atsiranda nau
joji armija, tai oro armijai 
Žmonių genijaus • išradimai 
suvartoti žmonių žudymui. 
Turku valdžia, iškilus karei 
su italais, kvietėsi garsiau
sią lakūną Bleriot. Bet la
kūnas neužmiršo dar garbės 
ir gražiai pasidėkavojo. Ant 
aeroplanu sistemos Newpor- 
to yra net tam tikros vietos 
bomboms padėti. Italai jau 
mėtė iš oro bombas. Bet 
bombos nedaug blėdies teat
nešė arabams. Matomai be
galo snnku nutaikyti iš aug- 
štumos, o ypač dar skren
dant. Arčiau prie žemės nu
sileisti baugu, nes neprięte- 
liai gali pašauti... Amerikie
tis Curtiss mėčiojo apelsinus; 
irgi nekaip pavyko.

Bet užtat orlaiviai puikiai 
atlieka žvalgu rolę. Jiems 
daug patogiau susekt, kur 
priešas ir jie” akiemirksniu 
gali pranešt apie tai saviem- 
siems.

Oro armijai užlaikyti vo
kiečiu valdžia skiria 16 mil. 
markiu (1912 metais), fran- 
cūzai buvo paskyrę 12 mik 
franku, bet dabar turbūt pa
skirs daugiau, nes nenorės 
prieš prūsokus nusileist. Lai
ke karės Vokietijoj visi lakū
nai, kurie turi tarnauti, bus 
priskirti prie tos ketvirtosios 
armijos.

Kiek menkesnes oro 
jas turi anglai, rusai, 
nai ir austrijiečiai.

Bostonietis.

armi- 
japo-

Moterims Naujienos.

Norvegijos moterįs. De
šimts metu atgal Christiani- 
joj įsikūrė moterų darbinin
kių draugija. Išpradžiu jai 
labai sunkiai klojosi ir ji vei
kė tik sostinėj. Ji turėjo tik 
300 nariu, bet už metu kitu 
jau susilaukė 1:500 nariu ir 
pradėjo veikti po visą Nor
vegiją.

17 dieną geg. (konstituci
jos diena) socijalistės moterįs 
daro savo procesijas ir reika
lauja teisiu. Joms jau pavy
ko išgauti visuotiną balsavi
mą į miestu ii* kaimu valdy
bas. Bet į visos šalies atsto? 
vu rūmą (storting) dar nėra 
visuotino balsavimo. Ten 
renka atstovus tik turtingi 
vyrai ir turtingos moterįs. 
Bet moterų ♦ organizacija iš
vien su darbininkais iškovos

J

Kalnakasiai už moterų 
teises.1 Ipdianapolio kongre
sas išsitarė, kad jisai pripa
žįsta moterims lygias su vy
rais teises. Suvažiavime kal
bėjo žinoma sufragistė d r. 
Anna Graham.

Moteris-teisčjas. Visuo
se valsčiuose yra vos viena 
moteris teisėju Mabel Van 
Dyke Bell Cincinati mieste.

Meile su pabaiga ir 
be pabaigos.

Atsinešimuose vienos žmo
nių lyties į' kitą atrandame 
dvieju rųšių meilę. Kaip vie
na, taip ir kita gali būt pa
vadinta meile, bet viena yra 
aprubežiuota ir turinti pa
baigą, kita yra ideališka ir 
be pabaigos. Tik apie pa
starąją su įkvėpimu dainuo
ja poetai ir kvėpuoja jos troš
kimu visa žmonija.

Aprubežiuotoji meilė, arba 
meilė su pabaiga, apsireiškia 
tuomi, kad vienos lyties žmo
gus myli kitos lyties žmogų, 
daleiskime, moteris vyrą. 
Myli karštai, atsidavusiai, 
bet /ra .atsitikimai, kurie 
gali lengvai tą meilę išnai
kinti, arba pertrdukti. Taip 
męs žinome, kad daugelis 
vyru myli moteris tik iki tol,

LAISVE

Per pąąkutinius rinkimus vokiečiu darbininku partija laimėjo puspenkto milijono bal
su. Ji stipriausia partija. Prieš ją ir kaizeris virsta ir dvasiškija rankas laužo.

kol jos gražios, sfyaisčids, gy
vos. Kaip tik šita ypatybė 
pas, jas išnyksta, jie netenka 
jokio patraukimo prie jų. 
Suprantama, senatvė ir var
gai sunaikina gražumą, o ta
me laike labiausiai yra rei
kalingas pilnai ištikimas ir 
mylintis draugas. Ir jei vy
ras myli savo žmoną tik už 
gražumą, ji gali būt užtik
rinta, jog amžino draugo ne
turi.

Kiti žmonės myli priešin
gos lyties ypatą už sveikatą, 
už drūtumą. Daugelis žmo
nų gėrėjasi savo vyru svei
kata ir stiprumu, i Mat, tuo
met vyras dr daugiau uždir
ba ir gyvumo daugiau įneša 
į namus. Užtenka jam per 
sunku darbą, nelaimes arba 
senatvę netekti sveikatos ir 
jiegos, tuoj jis netenka ir 
numylėtinės. Ne kitaip at
sitinka ir su moterimis, ku
rias vyrai myli tik dėl svei
katos ir drūtumo. Joms grę- 
sia ligos ir visokie paojai, 
todėl pasitikėjimas ant svei
katos yra abejotinas. Nors 
pirma vyras ir širdingiausiai 
mylėtu savo pačią už jos 
sveikumą ir darbštumą,pas
kui jis ją apleidžia, arba ne
apkenčia jos, kaip tik ji ne
tenka sveikatos.
* Meilė tarp priešingu lyčių 
ypatų dėl pažvalgu yra gana 
trumpa. Pas žmogų jo am- 
žyj mainos kelis sykius jo 
pažvalgos. Jei jis ir nenu
krypsta labai nuo savo pir
mųjų pažvalgu, vienok jose 
permaina visada įvyksta. 
Gerai apsivest vienodu pa
žvalgu ypatoms, vienok jei 
tik jos pagimdo meilę, tuo
met ji nėra ideališka ir gali 
sulaukt pabaigos.

Pas didžiumą žmonių mei
lė užgema iš tyčia arba ne
jučiomis daromo išskaitlia- 
virnp. Negalima sakyt, kad 
ji visada yra visai žema ir 
turi trumpus rubežius. Kar
tais ir ji atlaiko ganėtinai, 
vienok pabaigą ji turi. Čia, 
žinoma, turime išmest tuos 
atsitikimus, kada jaunu mer
gaičių ištekama* už milijonie
rių, arba šiaip turtingu žmo
nių, kada jokios meilės tarp 
ju nėra. Kalbu tik apie ly
gaus amžiaus ir lygios kle- 
sos žmones. Tyčia pasitei
raukite bent pas 10 merginu, 
kodėl jos myli tą, o ne kitą 
vaikiną, ir kodėl norėtu už 
jo ištekėt.’ Turbūt, nė vie
na nepasakys, kad ji eitu už 
jo, jai jis neturėtu to darbo, 
kokį turi, jei jis neturėtu to 
turto, kokį turi, jei nesireng
tu taip, kaip rengiasi, jei jis 
nesuteiktu jai tu dovanu, ko
kias suteikia. Beveik kiek
viena pasakys, kad jis yra 
geras vaikinas todėl, kad ge
rai uždirba, daug nepralei
džia, gražiai a^sirėdo, ją šen 
ir ten išsiyeda ir šį bei tą
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nuperka. Vaikinams rečiau i nos prieš Šatrijos raganas, 
prisieina su merginu turtu i Eina pasiutusi kova. 
skaitytis, 
naujiena.

Šioj gadynėj niekas nėra 
užtikrintas, kad jo turtas ir 
rytoj pasiliks jo turtu; kad 
neatsiras priežasčių jo išsly- 
dimui. Taipgi neesame už
tikrintais, kad savo darbą, 
savo poziciją turėsime visada. 
Negali žmogus tikrint ir to, 
kad aplinkybės neprivers jo 
šiaip ar taip prasižengti. Da
leiskime, šiandien jūs tur
tingas, o rytoj jau jūsų tur
tas eina šalin, šiandien jūs 
turite darbą, o rytoj jau lie
kate be jo ir mėnesius turė
site jieškoti jo. Kas nesu
pras, kad jus gali pasiekti 
skaudus skurdas? Ir jei jūs 
į porą suėjote dėl turto, 
čia jau ir įyyks šeimynos 
irimas; čia meilė pasieks 
vo galą. Pati, tokiame 
vėjyj gyvens su vyru tik 
tol, kol jis uždirbs turto jos 
užgąnėdinimui. Ji mylės jį 
už jai teikiamąją gerovę.

Paimkime kitą pavyzdį. 
Vyras lieka už ką-nors kitu 
paniekintas. Ir jei pati my
lėjo jį už garbę, tai čia meilė 
pasieks rubežip.

Daleiskime, vyras liko už 
ką nors suimtas, ar žmonės 
pradėjo apie jį blogai kalbė
ti. Neideališkai mylėjusioji 
jį pati apleis jį.

Vyras turėjo ant ilgo laiko 
iškeliaut toli nuo savo namu, 
padėkim, į kitą šalį. Ir jei 
jis buvo mylimas tik už tai, 
kad jis užlaikė pačią ir kad 
jis radosi visada prie jos, 
tuomet meilė irgi užsibaigia.

Tik tokios pačios, kokias 
turėjo kada -tai Rusijos de
kabristai, kokią turėjo gar
sus Garibaldį yra moterimis 
su ideališka meile, meile be 
pabaigos. Jos eina sykiu su 
vyrais, apkaltais retežiais;jos 
kenčia vargą ir kančias, bile 
tik nenusitolinti nuo mylimo 
vyro. Jos atranda savo vy
rą vertesniu pasauly žmogu
mi už visus kitus.

Pagirtini ir tie vyrai, kurie 
nepaiso apie savo žmonų nu
silpnėjimą, ligotumą ir nuse- 
nimą, o myli jas visą amžį. 
Męs turime himnus giedot 
tokiems žmonėms, nes jie kil
ti, tik jų mažai.

Marė Vaitėkaitienė.

Neži-
vienok ir tai ne! nia kas laimės.

Kaunas. Čia praneša nuo 
Šatrijos skalno, kad laimėjo 
kunigų gaspadinės, nes raga
nų vadovė Šatrijos ragana 
pasirodė jau seniai persikrik
štijusi į olšauskinę vierą.

Paryžius. Lietuvių amba
sadorius Gabrys jau persista
tė naujam ministerių pirmi
ninkui. Pirmininkas klausi
nė jęs apie lietuvių prekybą. 
Prancūzam reikia žąsų, bet 
pigių. Dabar, esą, žąsis rei
kia vežti per Prūsus, tai bra
dai vokiečiai jas šauniai ap- 
skuta. Ministeris klausė, ar 
negalėtų tos žąsįs kontraban
da perlėkti per Prūsus, p. 
Gabrys sakėsi užklausiąs Lie
tuvos ministerio Kubiliaus.

Vilnius. Gabrys gavę de- 
pešą iš Vilniaus: žąsįs tiktai 
tuomet stengs perlėkti, kada 
jų sparnai bus tokie ilgi ir 
miklus, kaip kun. Tumo lie
žuvis. Bet tokių sparnų žą
sįs neturi.

Paryžius. Po “Saulės” 
namų bus statoma lietuvių 
pasiuntinystės namai Pary
žiuje. To reikalauja tautos 
labas. O Vilniaus namai ne
pabėgs...

Brooklyn. “Tai kas ką aš 
murzinas”, pasakė Sirvydas, 
“bet yra ir daugiau murzinų 
žmonių.”

tai 
su- 
sa- 
at- 
iki

A

Korespondencijos

TELEGRAMOS.
(Prisiuntė: Pypkiy-cibuky agentūra).

Žemaitija. Seniau žemai
čiai garbino Perkūną, bet 
dabar jį pamiršo. Perkūnas, 
perpykęs, ėmė ir viduržiemį 
trenkė į kelis švėkšniečius. 
Nabagus paklojo ant vietos. 
Išsigandę žemaičiai, sukūrė 
Perkūnui ugnį ant Šatrijos 
kalno. Tuomet žemaičiu ku
nigu gaspadinės, pamatę jog 
be duonos liksis, ėjo ant vai

“Laisvės” N5 š. m. p. 
Angliakasys pasakoja apie 
gerumą nabašninko kun. Va
laičio. Aš nesiginčysiu, bet 
statysiu faktus:

1) 1906 metais J. Baniulis, 
aš ir dar keliata įsikūrėme 
vakarinę mokyklą. 23. IX. 
1906 m. kun. V. išniekino 
mūsų mokyklą, sakydamas: 
“ten tik paleistuviai su mer
ginom, užtenka, girdi, kad 
mokat darbo pasiprašyt”. Ir 
tai buvo nekartą atkartota.

2) Perdėm keikdavo mitin
gus, nekunigines draugijas ir 
laikraščius. 1908 m. laike 
atsibuvusios čia socijalistų 
konf. organizavo peštukus ir 
moteris prakalboms ardyt.

3) Ž-nei pasakė vardus 
socijalistų, kurie per jo 
rūpesnį kalėjime buvo. Tarp 
jų buvo Ž nes sūnus Tamo
šius.

4) 1906m. B: Žolynui sakė, 
kad angliakasiai durniai ir 
kiaulės, kad rengiasi strei- 
kuot. Sakė: “turi būt čia ką- 
ralius, tai jis juos suvaldys. 
Darbininkai turi būti dėkin
gi darbdaviam.

5) J. Karbauskas, kuris ne
valdo nei kojų nei rankų, su
sirinko nuo žmonių 'kelis do? 
lerius. Vienok kun. V. iš jo 
atėmė $3 už kortelę.

6) 1909 m., sudegus ang-i 
liakasyklomsCherry, Ill., žu-l 
vo apie 400 žmonių. Visas 
svietas jųjų gailėjosi, o kun. 
V. dar juos barė, kad pinigp 
mišioms neturi... Kame čia 
gailestingumas?

7) Sukolektuotp nelaimin
giems pinigp turėjo $10, o 
davė tik vienai Atkačiūnie- 
nei $1.

Šituos faktus gali prirody
ti daugybė žmonip, jei to rei
kėtų. J- Gvazdinskas.

Nuo Red. Nors sakėmės 
daugiaus netalpinsią žinių 
apie kun. V., bet šį kartą da
rome išimtį, nes J. Gv. nesi- 
ginčyja, o kalba faktais. O 
tai geriausia.

Chicagos chronika.
—20 d. sausio “Aušros” 

draugija minėjo savo .dešim
ties metp veikimą jaumiomb- 
nės šelpimo dirvoje. Gabes
nieji artistai lošė Gogolio 
“Piršlybos”.

—Dailininko Šileikos nau
dai surengtas koncertas- 
spektaklis būtp gražiai pavy
kęs, jei ne biaurus skandalas 
su “Birutės” choru. Jisai pa
garbino batiušką carą barba
rišku maršu “Bože caria 
chrani.” Tai prie ko prive
da “dailė”, kuomet nėra jo- 
k^j idejp. Šiaip koncerte da
lyvavo žymps artistai ir buvo 
sulošta p. K. Puidos “Be šu
lo.”

—Chicagos lietuviai soci- 
jalistai išmetė iš savo tarpo 
tūlą Vincą Kalinauską, kuris 
išaikvojo kuopos $59.96.

Laisvietis.
Raymond, Wash.

14 d. sausio atsibuvo civi
liškos vestuvės V. Masiulio- 
nies su M.Bincevičiute. Abu
du žmonės laisvp pažiūrp. 
Kunigui yra nuostolis $20, 
nes ant korto šliubas už dy
ką, tiktai leidimas $4. Taigi 
darbininko kišeniuj liko $16. 
Kaikurie fanatikai, stebėsi iš 
tokios veselijos, ant kurios 
nebuvo nei alaus bačkos, nei 
degtinės, nei torielkp daužy
mo. Kitiems žmonėms tai 
nepatinka, nes jiems tai la
bai kvepia.

Per vestuves buvo gražiai 
padainuota revoliucijoniškp 
ir tautiškp dainelių.

A. Nekirptas.
Stellerton, Pa.

Sausio 23 d. atsitiko dide
lė nelaimė. W. Milleris iš 
ryto eidamas į darbą, lig kad 
nujautė savo nelaimę ir ne
norėjo eiti. Jisai dirbo mai- 
nose. Pabaigus darba ištiko 
ekspliozija ir vargdienis liko
si iki smert sužeistas. Pali
ko našlę ir penkiatą vaikų.

Dabar eina tardymas apie 
ekspliozijos priežastis.

C. Tomsin.
Rochester, N. Y.

28 d. sausio L.S.S. 7 kuo
pa surengė apvaikščiojimą 
paminėjimui kruvinojo ne- 
dėldienio. Publikos buvo 
apie 200. Pirmiausia dekle- 
mavo p. J. Vaišnoriutė, kuri 
atliko savo užduotį puikiau
sia. Lietuvių “Aido” cho
ras, A. Senkui vadovaujant, 
padainavo: “Prieginklo ei, 
tėvynės sūnus!” Pirmučiau
sia kalbėjo A. Šmigelskis 
apie skerdynę 22 sausio Pe
terburge. Toliaus buvo mo- 
noliogas. Slaptosios polici
jos viršininką gerai nudavė
J. Bindokaitis.
(9 m. vaikas) deklemavo 
“Sausio 22 d....” 
publika negalėjo atsigrožėti. 
Gražiai deklemavo dar p. S. 
Jorkšiutė. Antruoju kalbėjo
K. Vaivada, kalbėjo manda
giai. Jisai gražiai išrišo 
klausimą,, kad ne tautystė, 
ne religija, bet vien socijaliz- 
mas atneš gerovę. Oratorius 
kvietė prisidėti prie visasvie- 
tinės organizacijos. Kalbą

B. Duoba

Tuo vaiku

buvo taip jautri, kad nekurie 
net susigraudino. Buvęs dar 
perstatymas: “Klebonas,
kapitalistas^ ir darbininkas” 
(P. Balzaris, A. Šmigelskis ir 
A. Balzaris). Visiškai pavy
ko. Ant pabaigos buvo dc- 
klemuota: “Aš .esmi garsus 
klebonas”. Tik ar negeria i 
būtu buvę tai atlikti be baž
nytinių drapanų! Vakarą už
baigė “Aido” choras šauniom 
dainelėm: “Broliai, sukrus
kim” ir kitomis.

J. Šimonietis.
Kensington, III,

Sausio 21 d. š. m. L. M. 
Dr-stė “Aidas” prie L.S. S. 
137 kp. statė ant scenos Br. 
Vargšo trijų aktu dramą 
“Svetimas Dievas”.

Turinys: jaunas žydukas 
įsimyli į ūkininko dukterį ir 
priima kataliku tikėjimą. 
Kaimiečiai, susitarę, išeina 
miestelin išmušti žydus. Jau
nas žydukas apviltas, visu 
neapkenčiamas, vadinamas \ 
žydu-perkrikštu, grįžta pas 
savo tėvą persiprašyti. Jo 
tėvas, nors ligos paimtas,pra
keikia jį ir su keiksmo žo
džiais miršta. Kaimiečiai 
nekaltai suima perkrikštą už 
pinigus, kuriuos pavogė da
vatka.

Veikalas puikus. Sulošta 
neblogai. Geistina būtu, kad 
šį veikalą pasirūpintu M. G. 
Valaskas išleisti svietan.

L. M.D. “Aidas” prie L.S. 
S. 137 kp. pradėjo stiprėti ir 
daug žada veikti. Kensing- 
tono jaunuomenei reikia 
skaitlingiau prisidėti prie 
choro. Šilelis.

Apie darbus.
Beckemeyer, Ill.

Čia yra vienos anglių ka
syklos ir darbas nesunku gau
ti. Ypačiais anglių ištrauki
me iš pleisu nuo/22 d. sausio 
prasidėjo visai neblogi dar
bai. Sluogsnis anglių yra 
nuo 8—9 pėdu augščio.

E. St. Louis, Hl.
Sunkus laikai užstojo E.St. 

Louis, 111. 
bedarbės, 
neturi kur 
be duonos, 
yra svieto, ką verkdami mal
dauja duonos kąsnio. Ak tie 
laikai— nuo skriaudiko Taf- 
to. D. Lietuvaitis.i

Prasidėjo didelės 
daugybė žmonių 
pasidėti ir likosi 
be darbo: Daug

NAM1NĖ MOKYKLA
GRAMATIKA angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (ajxlary- 
ta)..........................................  $1.00

VAIKŲ DRAUGAS arba kaip 
mokytis skaityti ir rašyti be mo
kytojo.........................................15c

NAUJAS BODAS mokytis ra
šyti be mokytojo.....................10c

ARITMETIKA mokinimuisi ro- 
kundy, su paveikslais (apdary
ta)............................................... 35c

Pinigus siyskit per M o n e y O r- 
d e r Šiuo adresu:

P. MIKOLAINIS
Bot 62, New York City.

gaunamos “Laisves” spaustuvėj.

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS 
SLAPTYBĖS arba kruvini Do- 
mazo Macocho darbai. Su pav.. 15<

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO
Ženklus....................................15c

MOKSLAS RANKAŽINYSTES 
arba kaip pažinti žmogaus ateiti 
ir praeitį pagal delno ruožus ir 
nago žydėjimą........................15c

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

ką ir iškeliaujantiems.......... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c
AR YRA DIEVAS?.................... 25c
GREIČIAUSIAS PAMOKINTO-

JAS ANGLIŠKOS KALBOS...25c
TĖVYNĖS LAUKUOSE...... 10c
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL

GOS IR REIKALAVIMAI...... 10c

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

Ką-nors užsisakydami visada ad
resuoki! taip:

“LAISTĖ”
242 Broadway, So. Bouton, Man».
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Rusiškai-Amerikoniška Linija.
January 25, 1912.
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Nelaimes, Skundus, Reikalavimus, 
Ukosiškas Popieras, Persiskyri
mus ir visokius teismo dalykus.

LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

Phelps’o našlės fondas jau
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558 Broome St.
New York City,
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18 Broadway, So. Boston, Mass.

Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs prisiusime gyduoles per expresą.

Mūšy agentai’.’J. A. Peldžius, J. Pocius 
J. Pociūnas ir Liudvikas Davalga.
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J. STROPUS 
30 W. Broadway, So. Boston, Mass.

George Bartaszius
261 Broadway,

So. Boston, 
Mass.
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HARRISON GATVES

DISPENSARE
Jnu 20 metę nuo įstelRimo.

229 Harrison Avenue 
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarimai DVKAI! 
šiokiomis dienomis atidaryta nuo 9 iki 8 
vai. vakare.

’ “nkv ^i/nvA
SĄVAITINIS V
LAIKRAŠTIS

Sventiulienlais nuo 10 ryte 
'Mki 4 po piet. ę

Gydome visokias ligas Vyry, Mo
tery ir Vaiky ir taisome DANTIS.

Ateidamas atsinešk šį apgarsinimą.
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užaugo iki $1,900. 
vis plaukia.

Aukos

Kardinolas O’Connel pri
buvo 31 d. sausio į Bostoną. 
Jįjį sutiko labai iškilmingai.

“Laisvės” red. gavo pra
nešimą nuo komiteto, remian
čio nukentėjusius rūsy revo
liucijos kovotojus. Jeigu kas Tarp pasitikusiu buvo> dau- 
norėty pasiusti komitetui au- gybės airiy kareiviu ir mo- 
ky, tesiunčia šiuo adresu: 
Dr. M. Halpern/ Sekretary, 
51 East 91st Street New 
York. Organizacija turi ry
šius su rūsy, žydy ir lenky 
partijomis ir per penkmetį 
pasiuntė $10.000.

Męs pranešėme komitetui, 
kad lietuviu revoliucionie
rius šelpia savo revoliucijos 
rėmimo komitetas.

Cambridgepoit, 28 d.rL.S. 
S. 71 kuopa turėjo vakarėlį, 
vieną iš įžymiausiu. Bago- 
čius laikė prelekciją ant te-

• mos: “Kristaus Mokslas.” 
Sukritikavo visą dabar
tinį krikščioniy tikėjimą 
ir prirodė, jog nė vienas ne
pildo Kristaus mokslo.

Vietinis D. L. K. Vytauto 
benas griežė visokiy puikiy 
meliodijy ir užbaigė tautos 
himnu. Jaunutė, 9 mėty 
mergaitė Kleofa Morkiutė 
deklemavo eiles ir skambino 
ant piano. Mergaitė nepa
prastai gabi. Gaila tik, kad 
jai neleista deklemuoti mo
nologas, kurio mergaitė mo
kinosi, net naktimis nemie
godama. Jos vietą pakei
tė kita mergina. Tuo tarpu, 
jos buvo prašyta išmokti.

Vakaras paliks neišdildo
mą įspūdį. Amen.

kykly;vaiky. Maži katalikai 
bėrė kardinolui į automobilį 
gėliy ir pasitiko jį himnais- 
giesmėmis. Kardinolas 
kavoja žmonėms už taip 
kilmingą pasitikimą.

dė- 
iš-

Mrs. Lena Tree gavo 
dabro medalį nuo Massachu
setts Humane Society už iš
gelbėjimą perėitą metą skęs
tančios merginos Miss. Mer
ry Welb.

Kuriems yra reikalinga nu
sipirkti gera skrybėle, atei
kit, pas mus, nes šią nėdėllią 
parduosime pigiau; vertės 
$2.00 tik už $1.50, o vertės 
$1.50-už $1.00.
Tamošaitis ir Yurgeliunas 

233 Broadway, So. Bostone.

Jurgis Urbšaitis motery ir 
vyry kostumeriškas kriau- 
čius siuva visokias drapanas, 
taipgi išvalo, prosina,sutaiso 
ir nudažo. 255 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Bjooklynječių atydai.
Referatai, Diskusijos ir Deklamacijbs 

surengta Siuvėjų Unijos 54-to skyriaus, 
Lietuvių Apšvietos Dr-stės ir L. S. S. 19- 
tos kuopos. Šie refaratai bus skaitomi 
Palace Hall, 91-93 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Nedėldieniais nuo 3 vai. po pie
tų. Įžanga dovanai. Programa:

D Vasario 4 d. “Vaikų penėjimas.“ 
Skaitys Daktaras J. J. Kaškevičius.

2) Vasario 11 d. “Darbininkų unijos 
senovėje, viduramžiuose ir dabar.“ 
Skaitys drg. J. Perkūnas.

3) Vasario 18 d. “Kaip Amerikos 
Jungtinės Valstijos rėdosi ir tvarkosi.“ 
Skaitys drg. A. C. Herman-Purvis.

Tolesnių referatų, t. y. per visą gavė
nią kas nedėldienį, programa bus ap
skelbta vėliaus.

Sujungtų organizacijų referatų rengi
mo KOMISIJA.

Illiustruotos Prakalbos
Atsibus nedėliojo 4 d. vasario (Eeb.), 

1912 m., 7 vai. vakare, East End Christ
ian Union Hall, 7 Burleigh st., Cam
bridgeport, Mass. Įžanga 10 contų.

Su pagarba L. Grikštas.

Susirinkimai.
’ Ateinhnčioj nedėlioj, vasario 4 d., 2 
vai. po piety bus mėnesinis susirinki
mas draugystes D. L. K. Vytauto po 
No. 339 Broadway, So. Bostone.

So. Bostono Lietuvių Jaunuomenės 
Ratelio susirinkimas atsibus pėtnyčioj, 
2 vasajio (Feb.), 1912 m., 7:fĮ0 vai. va
kare po No. 339 Broadway, So.Bostone. 
Kiekvienas narys privalo būtinai atsi
lankyti, ries bus aptariami svarbus drau
gijos reikalai. Sekr. J.Lekavičius.

‘ •• viPajieskojimai.
Pajieškau patogios merginos apsive- 

dimui nuo 18 iki 25 metų senumo. Aš 
esu 28 m. s

Aleksandra Zawkas,
43 Division st., Bangor, Me.

Pajieškaii pusbrolių Petro ir Julijono 
Juškų, paeina iš Kaunogub., Šiaulių 
pavieto, Triškių volosties, sodžiaus Lel
iūnų. Jau keturi metai kaip Amerike. 
Jie arkas apie juos žino malonėkite pra
nešti sekančiu adresu:

Alena Pranaitiene (Palikniutė)
35 Howard Sq., Brockton, Mass.

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

DAKTARAS
B. L.- BERNARD

Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. no 
piet, o prieš tą ar no to laiko,tele- 
fonuokite 160 South Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass, I

4 Telephone So. Boston. 845 M
| DR. F. MATULAITIS
3 - - CO 

co
495 Broadway 

SO. BOSTON, MASS.
Valandos: >

Nuo 42-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.
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IKRĄ DEGTINĘ

VADOVAS KELIAUJAN
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

Jeigu nori žinot apie visas laivy kom
panijas, kokie yra laivai, iš kur jfb iš
plaukia ir kur priplaukia, kiek kur yra 
mylių, kur randasi didieji kompanijų 
offisai, kokius žmones įleidžia į Šuvie- 
nytas Valstijas ir kokių neįleidžia, kiek 
vertės turi kitų žemių pinigai, tai pri- 
siusk 15c. stanipom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtą knygelę.

J J. VALUKONISJ

261 XV. Broadway, So. Boston, Mass.

Telephone Fort Hill .104

ADVOKATAS

KALBU RUSIŠKAI IR 
. LATVIŠKAI.

294 Washington St.
Room 738 BOSTON, MASS

APTIBKA
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint ar iš Lietuvos atvež
ti ar Amerikoniški. Gyduolių galite 
gauti, kokias tik pasaulyj vartoja, 
taipgi visados randasi lietuvis aptie- 
korius K. ŠIDLAUSKAS.

Užlaikom didelę

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

Duodam ant bargo ir aut išmokesčio.

Jeigu jus kada reikalausite

TIKROS RUGINES arba BOURBON DEGTINĖS
Tai ateikite pas mus, nes mus OI^GITINE yra išsistovėjus medyj ir 
užpečetyta Jungtinių Valstijų sandeliuose, taipgi užpečėtyta bonkose po 
priežiūra Jungtinių Valstijų valdžios vientik dėl mus.

Taipgi pristatome veseilioms ir perJaifiką užsisakantiems už prieina
mą kainą:

BURKE, GALLAGHER & CO
396 ATLANTIC AVE., nkVhTr*ks BOSTON, MASS

Parduodame gorčiais už visai žemas kalnas.

E. Cambridge ant didžio
sios gatvės užeini visą eilę 
lietuvišky biznieriy įstaigy. 
P. Bortkevičia užlaiko dra
bužiu krautuvę ir namy sa
vininkas. P. Lužeckas pa
veikslu ėmėjas ir namy savi
ninkas. A. Babilius užlaiko 
ofisą: vertikas ir namy par- 
davotojas. V. Krikščiūnas 
užlaiko barzda^kutykią. A. 
Overka—grabori ir to na

 

mo savininkas. Jlakštys tu
ri čeveryky krautuvę. J. Bu- 
kantis žada atidaryti drabu
žiu siuvyklą.

E. Cambridge. Visi tebe- 
atmenam, kaip Lietuvos ku
nigėliai neapkenčih, jaunimo 
vakarušky. Bet Amerikoj 
Dievas turbūt permainė sa
vo prisakymą. Štai p. kun. 
Krasnickas beveik žėdną su- 
batą laiko šokius po bažnyti
nėj salėj ir užsako po mirti
nu grieku lankyties ant šo
kly.

Ant Silver gatvės buvo ne
seniai liutuviy vestuvės., Dvi 
bobelės; begeriant, pradėjo 
peštis. Viena iš jy nugriebė 
pilną alaus uzboną ir smogė 
savo kaimynkai į makaulę, 
bet toji nenusileido ir pradė
jo mest į savo priešininkę vi- 
sųkuom, kas tik papuolu jai 
po ranka.

Gerai, kad dar vyrai sulai
kė.

1912 m. Kalendorių.
. Tai geriausias Kalendo

rius, kokie tik yra atspausti 
lietuviškoj kalboj. Viršeliai 
papuošti gražia tautiška juos
ta. Yra daug smagiy skai- 
tymėliy. Turi 130 puslapiy, 
o kaina tik 25c. Užsisaky
mus siyskit šiuo adresu:

“LAISVE1’ u
242 Broadway, So. Boston, Mass.

Skaitytojams.
Meldžiame visy ty “Lais

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

“L.” Admininistracija.

Kaialiogas Visiems Dykai 11
Kožnas žmogus mokantis skaityti y 

privalo turėti musų Kataliogą, kuriam M 
atras da> ;elį visokių daiktų. Musų į 
Banka priima pinigus užčedyjimui ir j 
moka ą-tą procentą. Siunčia pinigus | 
ir parduoda, laivakortes į visas dalis1 
svieto, pigiaus kaip kiti. Spaudinam 
visokius drukoriškus darbus greitai, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami kata- 
liogo prisiųskite 2C markę ant adreso:
GEO. a. pupausky & <3

2342 SO. LEAVITT ST. CHICAGO, ILt .

•SSVW ‘N1O.I.SO8
0££ SIMIUBJ ‘ UO)ifUJUS»A\ |’6c

asoa aaGNvxa iv
) oc||n | n 11 h )||nX u|f)

•snųKjvp oiiisJM 
sbįuosja jį ‘sujojdoj si?ąsjs?>Įfą 
‘snuijAiųuąpJi ‘supimus ‘souųupN

SiTIVMIilH SHIMOSIA nMHIlLV

Dr-stė Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu
L,. K. Gedemino No. 1
Ant Town of Lake, Chicago, Ill.

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas K. K. Strzyneckis,

4602 So. Ashland Ave., Chicago,
Vice-Prez. St. Ragauskis,

4612 S. Wood st., Chicago,
Protokolų Rašt. A. A. Poška,

4623 S. Marshfield Ave., Chicago,
Finansų Rašt. F. Yaugel,

4606 S. Paulina st., Chicago,
Iždininkas A. J. Beržynskis,

4600 S. Paulina st., Chicago,
Organo užžiūrėtojas A. M. Barčius,

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra saulė, planetos ir kometos, 

tai skaitykit knygą

“Pasaulių Ratas”
Su paveiksi. Kairio. 25c.

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra meilė ir kaip žmones mylisi,— 

staitykit kningą

“Meiles Karštligė”
Kainu 2Oc.

Reikalavimus ir pinigus adresuokit taip:

Vienatinis Lietuvys Kostumeriškas
KRIAUČ1US. BOSTONE

Siuvu visokius siutus, overkotus ir šiaip 
visokius rūbus pagal naujausią madą. 
Išplaunu, išvalau, išprosinu ir sutaisau. 
Darbą gvarantuoju. Iš toliau atvažiavu- 
siem apmokam lėšas, neviršiaus $1.00.

JULIUS BUKANTIS
77 a Endicott st., Boston-, Mass.

To our Agents,
Please note, that until further notice 

the Prepaid rate of the Russian America 
Line from Libau to Boston, Mi/ss., 
is $42.50 plus $4.00 Head Tax or $46.50, 
and passenger nųęd not pay for the rail
road fare from New York to Boston, 
which will be furnished free by us to 
passengers upoh their arrival,

We trust that this will enable you to 
increase the Prepaid business of the 
Russian America Line.

Yours very truly,
A. E. Johnson, & Co.

Sausio 25 d., 1912 
Gerbiamiems Agentams: —

Šiuomi apskelbiam, jog atvažiuojan
tiems Rusiška Linija iš Liepojaus į 
Bo’stoną laivakortes lešuos $46.50, tokiu 
būdu keliauninkams nereikės nieko mo
kėti už važiavimą geležkeliu iš New 
York j Bostoną.

Su paghrba A. E. Johnson & Co.

Norintiems^ išvažiuoti iš New Yorko 
į Liepojų augščiau minėta linija laivakor
tės kainuoja $35.00

Reikalą turėdami kreipkitės šiuo ad
resu:

MOKSLAE1VIŲ PASKOLOS RATELIO 7-ta kp. 
BROOKLYN, N. Y.

Parengia labai gražų perstatymą ir balių. Bus vaidinama pirmu kartu trijų veik
mių drama ŽMONES”. Minėtas gražus pasilinksminimas atsibus

Subatoje, 3 Vasario (February), 1912
FRANK A. BELLING’O SVETAINEI

KOSCIUSXKO HAUL.

684 3rd Ave., kampas 21st St., Brooklyn, N. Y.
. Prasidės lygiai virį, vakaro

MONOLOGĄ “VAGIS” ATLIKS J.A.B. POTAM TRUMPA PRAKALBA
Vėliaus balius, lekiojanti krasa, dovanos. Daugiausiai gavusieji atviručių, 

laimės 3 puikias dovanas, vertės nuo 2 dol. iki 1 dol. 50c. Tikimės, kad lietuviš
koji visuomenė prijaus tam darbui ir prisidės su savo centais aušelpimui beturčių 
mokslaeivių, einančių augštesnius mokslus. Todėl kviečiame visus atsilankyti: 
senus, jaunus, vyrus ir merginas ant taip linksmaus baliaus.

Įžanga: 50c. ir25c- Perkantiems už 50c. tikietą, duosime prenumeratos 
kortą, už kurią gaus G savaitėms! dykai laikraštį “Kovą“. Nepraleiskite taip 
puikios progos! Nuobodžiai kviečia KOMITETAS

TRANSFER Gyduolės sutai- 
APtlEKA somos atsakan- 
_ ■ į.,.. ,,, čiai pagal viso
kius receptus per registruotą aptiekoriy. 
Užlaikome Cigarų, Sodos ir Visokiy 
Saldumyny (kendžiy). Kalbame lietu
viškai. Atsilankykite!

HUGH R. GRAY, Reg. Pliar.
Kant. Broadway ir Dorchester Ave., So. Boston

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

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

NAUJIENA, KOKIOS DA 
NEGIRDEJOTE.

Męs varome biznį šiame mieste per 12 
moty ir jau ištaisėme tūkstančius namų 
puikiausiais rakandais, kurie buna ge
rais 7 ar 8 metus, ir, jei atsitinka par
duot, da galima ant jy -pelnyt. Kodėl 
taip? Todėl, kad męs neišmokant tokios 
didelės randos nuo $7.000 iki $8.000,kaip 
kiti štorai, ir nelaikom supirkėjų, ku
riems išmoka nuo 3 iki 4 tūkstančių al
gos ant mėty, taipgi nelaikome mana- 
džeriy, nes męs galime tą atlikt patys, 
kad sumažint išlaidas, iš ko turi pelną 
mus kostumieriai. Aš ištaisysiu jus na
mą puikiausiais rakandais už $60,00, už 
kuriuos mokėsite kitam štore $90.00. 
Ateikite persitikrint, jei netikėtumėte, 
galiu nuvest į rakandų dirbtuvę, kur pa
matysite, jog tokios kainoj kaip pas 
mane. Klausk ko nori, jei ne tą patį 
pasakys. Męs pristatome rakandus į 
namus už 50 mylių nuo Bostono. Kalba
me lietuviškai, lenkiškai ir angliškai. 
Atsilankykite po šiuo numeriu:

B, C A IN IN H R
338 W. Broadway, So. Boston, Mass, 

tarpe E and D sts.

LIETUVI.ŠKA1-LENKLŠKAI-RUSIŠKAS

DAKTARAS
Vienatinis mys tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek- 
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “lenkiškas Daktaras“. Offiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

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

Telephone Richmond 1967-R.

Aj Tel. 1990 Roxbury

§ DR. M. J. KONIKOW
e) 548 Warren Street
§ Prieš Elm Hill Ave.

§ ROXBURY, MASS.
$ Valandos: 2-3 ir 6-7 P. M. 
fį Nedėliomis 2-4 . M.
% Kalba rusiškai, vokiškai ir 
e) liškai.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA j OLSELIS Į
Vyno, Visokių Likierių, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”, 

§ampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuouĮ gėrimų.
Kas atsilankys pas mus ir nusipirks ant švenčių kokių nors gėrimų, tas 
gaus dovanų PUIKŲ KALENDORIŲ. Atsilankykite po šiuo adresu: 
Taipgi duodame kalendorių ant torieikų su prezidentų paveikslais. Kurie 
negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, o męs prisiųsim 
orderius per expresą. Rašykite lietuviškai.

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

KOVA’’ talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus straip
snius. ,
rašoma apie darbininkų gyvenimą, 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 ir kitur.

Prisiyskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos“ num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujų moty “Kova“ išeis tokia kaip “Keleivis”.
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RAŠYK man šendi, o rytoj gausi mano lietuvišką iliustVuotą Katalogą: 
puikiausių armonikų, koncertinkų, klernetų, smuikų, triubų ir tt. Lietuviškų 
knygų fontaniniu - auksiniu plunksnų ir kitokių visokių daiktų.

JAIGU jau turi mano Katalogą No. 8, tai apsistcluok šendi iš jo reikalingus 
sau daiktus, o už poros dienų gausi juos į namus, be jokio klapato.

SENIAUSIA lietuviška prekystė, kuri nuo 1902 m. teisingom preketn išpildo užasakymus (Į 
visus Suv, Valst, Miestus ir miestelius), pcrpačtą ir ekspresą. Nepamiršk adreso:

M. J. DAMIJONAITIS, 
812 - 814 W. 33 rd St., Dept. 111 CHICAGO, ILL.

J.

take care of ¥)urself
Galvos skaudėjimas, gerklės sope, 

skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę 
muskulai ar kitoki slogi) ženklai neineis 

sunkų padėjimą jeigu vartosi 

n Dr. Richter’io
/ PAIN-EXPELLERI
IflVĮ sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake- 

Jiųj 25c. ir 50c. už bonką. Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas. 
P. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St., New York.

Richur'io Pillės yra Jr tos nuo viduriu 
hukiotėjiiuo. »r
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A. G. Groblewski
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, I' 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų— Lenkiškų Vais

n>>

75c.

Vardas

25c.
25c.
25c.
25c.

$3.50 
50c.

25c.
50c.

ir $1.0025c., 50c.

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

Perkant žlurčk, kad hutų ta marke, 
o Kausi tclflingni.

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

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka - 
Linimentas Vaikams 
Gyduoles nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl Vaiky 

j Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių
,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 

Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - - -
Skilvio Lašj^i - 
Gyduoles 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 Kojy - 
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky ■ 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugoto]as 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 
Rožes Baisumas , - f - 
Kinder Balsamas - ; - 
Bobriaus Lašai - 
Švelnintojas - - -
Kraujo Valytojas - 
Nervų Ramintojas - 
Egzema arba C ' 

pas Vaikus
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) 
Pamada Plaukams _- 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
Inkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės - 
Gydymas nuo uždegimo Danty iyba

abelnai Skausmo ir Škorhuto $1.25 
Gyduoles ir Mostis nuo Parky

ir Niežy - • - 
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip- 
£i privalo užlaikyti visada mūšy .puikias 

ietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūšy tautiečiai reika
laudami, galėtu pas savo štorniką nusi- 
Širkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
ovanai kokiems nors apgavikams tose 

apielinkese. 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. ELM a MAIN STS.. PLYMOUTH. PA.

Ah*.#’/

4^4

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

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

$2.00 
$1.00

25c. 
25c. 
25c. 
50c.
IQc. 
25c. 

$1.(0 
2Cc.

$2.00
$2.00

$50

BUK 
VYRAS

50,000
KNYGŲ

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

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima krauja 
arbasypili, nubieghna siektos, patrotitu stypribe, puikus 
ir kitus išmietiipua, ncgromulavima, patrol ilu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, romi- 
tiznia, gonorrhoea a»-ba triperi, naujai įgautas l>gas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
natnuse privatiškai, slapta ir labai pygiai. - e

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevertos vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinėjam tu, specijalisku 
lygu. Tcmvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokant už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & C0., L 906 22 Fifth Avenue, Chiu«o:

Godotinas Tamista: Pa^al Ta m i stos prižadlejtna, aS norieėjau 
jogTaiuistaprisiustuiuei man vysai dykai vėna jusu knygadel vyra.

SteitasAd resas:




