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Vaikus vėl siunčia.
Lowell, 10 bal.—Praneša

ma, kad greitu laiku būsian
ti išsiųsta vaiku kompanija 

' iš Lowell’io. Tuo dalyku rū
pinasi Industrial Workers of 
the World. Vaikus rengiasi 
siusti į New Yorką, Phila
delphia ir kitur. Vaiku, pa
ketinusiu važiuoti, yra apie 
1000. Iš tos žinutės maty- 

, ti, kad 16,000 I^velfio au
dėju rengiasi į smarkią kpvą.

Mieste bus atidaryta val
gyklos. Tomis pėdomis eina 
ir United Textile Workers Oi 
America. Abidvi organiza
cijos rūpinasi darbininku su
sipratimu. '

Beveik kas dieną atsibūna 
streikieriu demonstracijos. 
Lietuviai-darbininkai! Jus 
šelpėte Lawrence’o streikie
rius, neužmirškite ir 
ll’io darbininku!

Lavvrence’e.
Šiomis dienomis

Jury perkratinės Ettoro ir 
Giovanitti bylą. Tuomet ga
lutinai bus nutarta, ar juos 
apkaltint, ar paleisti.

Kuomet streikas baigėsi, 
tuomet kompanijos žadėjo 
rūpinties kogreičiausia pri
vesi bylą prie pabaigos. Bet 
tūlą laiką apie tai nieko ne
buvo girdėti. Tuomet pra
sidėjo darbininku murmėji
mas. Dabar visi nekantriai 
laukia, kuomi baigsis daly
kas. Jeigu Ettor ir Giova
nitti nebus paleisti, galima 
laukti kito didelio streiko.

9 balandžio vėl sustreika
vo 200 verpėjų. Streikuoja 
todėl, kad kompanija nepil
do prižadėjimu. Žadėjo duo
ti algos $10, o duoda tik $8.
Angliakasių konvencija.
Philadelphia, 10 bal.—Šian

dien susivažiavo atstovai 
United Mine Workers ir 
kompanijų baronai. Nuo tos 
konvencijos nutarimu prigu
lės streiko tęsimas ar pabai
ga. Kapitalistai sutinka pa
kelti mokestį ant 10%, bet 
jokiu būdu nenori sutikti 
pripažinti uniju.

Vos nepakorė.
Iš Los Angeles telegrafuo

ja “The New York Call”, 
jog redaktorių “Heraldo”, 
turis išeina San Diego, norė- 

..^o pakarti. Mat, jisai už
stojo darbininku reikalus ir 
peikė miesto valdžią, kad 
neleidžia darbininkams kal
bėti ant gatvių. Tuomet U- 
kėsu komitetas išvežė jį iš 
miesto irpakeliuj patiltėj no
rėjo jį pakarti. Redaktorius 
jiems pasakė: “galite karti, 
bet tada ir jums bus galas.” 
Tuomet, matomai, pabūgo 
karti. Dabar redaktorius ran
dasi Los Angeles. Jam pri- 
grąsino: “jeigu sugrįžši, tuo
met męs tave pakarsime.”

Už Rooseveltą.
Illinois*Tepublikonai laike 

nominacijos į prezidentus pa
rodė daug daugiau užuojau
tos dėl Roosevelto, nekaip 
dėl Tafto. Blogiausia seka
si La Follete’ui, kuris , gavo 
vos šeštą dalį tu balsu, ku
riuos gavo Rooseveltas. laisvėžodžio

*4

Areštavo bosus.
St. Louis kilo šiaučiu strei

kas. Areštavo kelis bosus 
už šaudymą į streikierius. 
Vieną streikierį areštavo, 
būk akmeniu metęs į auto
mobiliu.

Vaikų apsaugojimas.
Prezidentas Taftas pasira

šęs po kongreso nutarimu, 
kad mažamečiai vaikai ne
dirbtu fabrikose. Tambill’iui 
buvo./ priešingi kraštutiniai

Kapitalistai ir Haywood.
Vargiai besu rasi fhe žmo

gų, apie kurį būtu paskuti
niais laikais taip daug rašy
ta, kaip Haywoodas. Kapi
talistu pasamdyti detekty
vai seka kožną jo žingsnį. 
Jį labai norėtu apkaltinti di- 
namitavime, užmušime. Gal- 
būti, jiems ir pasiseks ištai
syti kokią judošystę.

New Jersey valdžia už
draudė Ilaywoodui laikyti 
mitingus, nes jisai būk esąs 
anarchistas.

Batviniai Mississippi

Washington, 10 bal. Pa
dėjimas žmonių, likusiu be 
pastogės, eina blogyn. Jiems 
dalinamas maistas. Vanduo 
tuo tarpu Mississippi vis kį- 
la. Tennessi valstijos, val
džia išsiuntė daugybę būde
lių gelbėties nuo patviniu.

Pačto viršininkas Hitchcock 
skundžiasi, kad laišku pri
statymas turėjęs pasiliauti. 
Telegrafo vielos esančios su
gadintos. Kiek yra padary
ta blėdies, tuo tarpu negali
ma esą apskaityti.

Memphis, 11 bal. Vanduo 
apsėmė apie 40 miestu ir 
miesteliu. Penki miestai 
(Wilson, Marced, Tree ir kiti) 
apsemti nuo 5 iki 10 pėdu.

Ugniakalnis išsiveržė.
Mobile, 11 bal.- Kapito

nas ląivo “Fort Morgan” 
pranešą, kad Panamos są- 
smaugoj pradėjo pleškėti 
ugniakalnis Čirikvi. Dauge
lis žmonių žuvo. Vienas m- 
dijonu kaimas likosi visiškai 
nušluotas.
Immigrantų statistika.
Kaip praneša immigrantų 

biuras, už gruodį mėnesį 1911 
metu Suv. Valstijosna įva
žiavo 61,626 immigrantai. 
Iš Italijos buvo daugiausia, 
nes šešta visu ateiviu da
lis. Paskui seka žydai 
— 8,331; lenkai — 6,313; 
vokiečiai- 4,587; slovakai 
3,061; anglai- 2,791; ven
grai2,473.

Nuo 1820 iki 1912 metu 
pradžios, tai yra per 91 me
tus įvažiavo 28 milijonai 772 
tūkstančiai žmonių!

Greičiausias laivas.
Brook lyne pabaigai staty

ti laivas, kuris pus reičiau- 
sias visame 
karės laivas 1

EI Paso, 10 bal Orosko 
praneša, kad sukilėliu padė
jimas kas dieną eina geryn. 
Šiomis dienomis ant kiek 
laiko bus padaryta pertrau
ka karės operacijose.

Madero uždraudė parda
vinėti Mexico City laikraštį 
“Heraldą”. Pardavėjai to 
laikraščio, trįs šimtai vaiku, 
padarė didelę demonstraciją 
ir balsiai šaukė, k kad Mexi- 
koje turi būti

Kare.
Eina gandas apie susitai

kymą tarp "Italijos ir Turki
jos. Betgi Turkija jokiuo’ bū
du nenori pavesti italams nei 
Tripolio, nei Cirenaikos.

Morganas nesiliauja agita
vęs už santaiką. Jisai lankė
si pas Italijos karalių, ap
lankė Vokietijos kaizerį Wil- 
helmą, o dabar ruošiasi į ke
lionę pas turku sultoną.

Italai sako, kad jeigu san
taika greitu laiku neįvyk
sianti, tuomet bus padaryti 
ant turku labai smarkus už
puolimai.

Chin i joj.
Spaliu mėnesį atsibus rin

kimai į tautišką susirinkimą. 
Ligi tam laikui įkurta pata
rėju taryba, kuri turės savo 
buveinę Pekine.

Atstovai į tautišką susirin
kimą, kuris turės išdirbti 
Chinu republikos konstituci
ją, bus renkami keturiems 
metams, o senatoriai šešiems.

Badas Chin i joj.
Badas Chinu žemėje vis 

plečiasi. Daugiausia badau
jančius remia Amerikos rau
donasis kryžius. Ligšiol per 
raudonąjį kryžių išsiųsta 
$125.000. Šiomis dienomis 
vėl pasiusta gausi auka. Chi
nu naujai susitveręs raudo
nasis kryžius pasius savo at
stovą į Washingtoną,« kame 
atsibus tarptautiškas suva
žiavimas.

Anglijos mainieriai.
Londonas, 10 balandžio.— 

200.000 mainieriu jau sugrį
žo prie darbo. Streikas neuž
sibaigęs pilnai Velšiuose. Iš 
Lancashire praneša, kad mai- 
nieriai nesutinka dar grįžti 
prie darbo. Jie nepatenkinti 
minimum billiu.

Ten, kur mainieriai jau 
stojo į darbą, kelios nedėlios 
praeis, kol mainos bus su
tvarkytos.

Kairas, Egiptas. — 9 bal. 
Nylos upe susimušė du gar
laiviu. Vienas garlaivis nu
skendo su 200 žmonių. Ne 
visus pasisekė išgelbėti. Tai 
buvę keliauninkai, kurie va
žiavo pasigrožėti Egypto re
tenybėmis ir stebuklais.

Londonas, 10 bal.—11 ba
landžio Asquith kabineto var
du įneš billiu, jog Airijai 
teikiama savyvalda. Nacio
nalistai ir atgaleiviai kelia 
didelius protestus.

Atgaleiviu vadas Bonar 
Law rengia didžiausį 
gą Belfasto mieste, 
norima protestuoti prieš sa- 
vyvaldą. Manoma, kad mi
tinge dalyvaus 150.000 žmo
nių.

Karalius keliauninkas.
Iš Londono praneša, kad 

birželio mėnesį čion ketina 
atvykti Prūsu karalius Vilius 
11. Į tą kelionę žiūrima, 
kaip į ženklą pagerėjusiu 
santikiu tarp Anglijos ir Vo
kietijos.

Vilius tik , ką pagrįžo iš 
Italijos, kur matėsi su italu

•Bombą mete.
Lisbona, 9 balandžio. — 

Portugalijoj nesiliauja bom
bų metimas. Laike bažnyti
nės procesijos likosi mesta 
bomba.- Penki žmonės už
mušti, o 30 sužeista.
Nupirko radijaus mainas.

Londonas, 9 bal.—Iš Aus
trijos praneša, jog valdžia 
nupirko radijaus mainas. 
Tai, rodosi, esančios vienati
nės mainos pasaulyje. Už jas 
mokėjo $609.000. Radijaus 
tikimasi iškasti Sąramus per 
metus, kurie kaštuos 400.000 
dol.

Žudo chin iečių s.
Tibete prasidėjo sukilimas 

prieš chiniečius. Juosius žu
do arba varo iš Tibeto.

Turkijos moterįs.
Sunkiausias yra padėjimas 

Turkijos moterų. Josios turi 
apsisiautusios vaikščioti ir 
per dienu dienas uždarytos 
vadinamuose haremuose.

Iš Konstantinopolio prane
ša, kad apšviesta turke Hali- 
deh Hansun pradėjo agituoti 
už moterų teisiu lygybę. Ji 
laiko prakalbas ir tuomi ke
lia didelę suirutę tarp seno
vės šalininku.

Protestas.
Apšviestos tautos pradeda 

protestuoti prieš įsiviešpa- 
vusią Rusijoj betvarkę. Darbi
ninkai ir socijalistai protes
tuoja prieš antrosios Dūmos 
atstovu nuteisimą.

Dabar ateina žinios apie 
protestus dėlei žydu kaltini
mo, kad vartoja žmonių 
kraują. Dalykas tame: kovo 
mėn. praėjusiais metais Ki
jeve buvo užmuštas vaikinas 
Juščinskis. Kas užmušė tik
rai nesušokta. Paskui po 
kiek laiko suėmė žydą Beilį. 
Rusu juodašimčiai paleido 
paskalas, kad Juščinskį už
mušę žydai, nes jie būk var
toja žmonių kraują. Neuž- 
ilgio turės būti Beilio teis
mas. To teismo dabar su 
nekantrumu laukiama. Jei
gu pasirodytu, kad Juš
činskį išties žydas užmušęs, 
tai juk dar nebūtu prirody
mas, kad jam reikėję krik
ščionies kraujo.

Dabar apskelbtas vokiečiu 
laikraščiuose protestas prieš 
tą bylą. Po protestu pasira
šę žymiausi vokiečiai, būtent 
profesoriai, artistai, dailinin
kai, burmistrai, kunigai, 
daktarai, mokytojai, reich
stago ir landtagu atstovai.

Tuoj po vokiečiu užprotes
tavo francūzu mokslo vyrai 
ir visuomenės veikėjai. Jie 
sako: “męs norėtume, kad 
panašiu apkaltinimų dau
giaus negirdėtu civilizuota 
žmonija.” Ro protestu para
šai Anatolians Franso, Gido, 
Waleno ir kitu.

Popiežius sergąs.
Laikraščiai praneša, kad 

popiežiaus sveikata visai 
menkyn einanti. > Betgi Va
tikanas nori paslėpti, kad 
neprasidėtu svetimu šalių in
trigos, ką skirti naujuoju po
piežium.
Aukos orlaiviams statyti.

Paryžiuje renkama aukos 
karės orlaiviams statyti. Per 
kelias dienas surinkta milijo
nai franku.

Vokietija nenori 
įr taip-pat ketina 
auku rinkimą.

Tautiški pirmeiviai.
Kaip pas mus, lietuvius, 

yra tautišku pirmeiviu, taip 
ir pas rusus. Jie vadinasi pa
gal pirmąsias raides (literas) 
savo partijos kadetais. Tai 
visokie mokslininkai, advo
katai, inžinieriai, švaresni 
fabrikantai ir dvarininkai. 
Tie kadetai neva eina prieš 
valdžią, bet daugiaus tai da
ro dėl akiu. Jie išdalies pa
laiko carizmo žudynes Persi
joje, sykiu su juodašimčiais 
neapkenčia revoliucijos, ir 
skelbia užsienio kapitalis
tams, būk Rusijoj esanti 
konstitucija. Kada valdžia 
1906 metais buvo labai išsi
gandus, tai tie kadetai vos 
tik ministeriais nepakliuvo.

Milijonierių byla.
Šiomis dienomis Baku 

mieste buvo svarstoma įdo
mi byla. Teisiamas buvo di
džiausias Baku miesto turti- 
ninkas, milijonierius Tagije- 
vas, jo sūnus ir dar keturi 
žmonės, ju skaičiuje du afi- 
cieriu. Juos kaltino, kad Ta- 
gijevo bute jie mušę ir kan
kinę inžinierį Bebutovą, kurį 
Tagijevas klastingai įsivilio
jęs savo bustan. Visi kalti
namieji ir Bebutovas totoriai 
muzulmonai. Tagijevą gynė 
V. Dūmos atstovai Zamislov- 
skis ir Maklakovas, kuris bu
vęs suderėtas, kaip rašė rusu 
laikraščiai, už 100.000 rub. 
Teismas nuteisė Tagijevą 
pustretiems metams, kitus— 
dviem metam areštantu rotu.

J ieško Macocho sėbro.
Iš teismo ranku pasprūdo 

tūlas Zaloga, paliuosuotas po 
kaucija. Tuoj po nuteisimui 
Macocho, Zalogos giminės 
mušė telegramą į Hambur
gą. Policija tuoj praneša į 
Hamburgą, kad areštuotu 
adresatą, bet buvo jau per- 
vėlu. Už keliu dienu gauta 
žinia iš Chicagos nuo paties 
Zalogos. Iš tos žinios galima 
spėti, kad Zaloga apvogęs 
švento abrozo suknelę. Da
bar keli turtingi lenkai pa
samdė už savo pinigus šni
pus, kad šie važiuotu Ameri
kon Zalogos pagauti.

Gramofonų cenzūra.
Valdžia cenzūruoja ne tik 

knygas ir laikraščius, bet ir 
muziką. Šiomis dienomis bu
vo areštuojami atgabenti iš 
užsienio gramofonu rituliai, 
kuriuose buvo Tolstojaus iš
pažintis, paties velionio bal
su skaitoma. Viduriniu gi 
dalyku ministeris išsiuntinė
jo policijai paliepimą: “poli
cija turi areštuoti tokius gra
mofonu ritulėlius, kuriuose 
yra cenzūros draudžiami pa
sakojimai ir dainos, taip pat 
ir politišku agitatorių pasa
kojimai.

Valdžia greitai pradės 
jotis ir savo šešėlio.

Seimo protestas.
Suomijos seimas 105 bal

sais prieš 81 priėmė vadina
mąjį adresą -prorestą prieš 
paskutinius rusu vyriausybės 
nutarimus, dėl rusu teisiu 
Suomijoje.
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a.a. t Jonas kašinskas.
“Lietuvos Žinios” praneša 

apie J. Kašinsko mirtį. Tai 
buvęs vienas iš veikliausiu 
Lietuvos aptiekininku. Ne
seniai dar buvo baigęs Ma
skvoje mokslus. Jisai daug 
kuomi prisidėjo prie įkūrimo 
vaistininku laikraščio “Far
maceutu Reikalai”, kuris ei
na prie “Aušrinės”. Dauge
lis lietuviu aptiekiniku žūsta 
Rusijos gelmėse. J. Kašin
skas patsai persikėlė į tam
siausią Lietuvos kraštą, Vil
niaus gub.,' taip pat kvietė 
kitus neužmiršti savo šalies 
reikalu.

Kiek buvę bylų?
Suvalkų apielinkės teisme 

1911 metais buvę nagrinėta 
13 politikos bylu. Geistina 
būtu, kad kas suvestu i vie
ną krūvą visas politiškas by
las, kiek ju yra buvę visoje 
Lietuvoje. Tosios skaitlinės 
aiškiausia parodytu, kiek 
lietuviu visuomenė yra nu
kentėjusi nuo caro valdžios 
represijų. Rusai, lenkai ir 
kiti renka tą įdomią medžia
gą. Nerenka josios, rodosi, 
tik lietuviai. Medžiagą rei
kėtų rinkti ir iš laikraščiu ir 
iš tu žmonių, kurie kentėjo 
caro naguose.

Baisus atsitikimas.
“Liet. Žinios” praneša štai 

kokį atsitikimą: “Neseniai 
mūsų išeiviu būrys dvejais 
vežimais stengėsi pasiekti 
Prūsu sieną. Privažiavę Ne
muną, ant kurio ledas dar 
laikėsi, ėmė juo važiuoti. 
Tarpe važiuojančiu buvo dvi 
moterį, keliaujanti savo vy
ru Amerikon šaukiamos: Ona 
Venslovienė su 4 vaikais ir 
Mikalina Žukaitienė su vienu 
vaiku. Nemunu visas būrys, 
kaipo einantis slapta per sie
ną, važiavo nakčia. Ties Gel
gaudiškiu vežimas, kuriuo 
važiavo moterįs, įlūžo. Ro
gės ir arkliai tuoj nuskendo, 
o keliauninkai persikorė per 
rogių kartis, kurios pasiliko 
įsismeigusios abiejais galais 
į ledą. Stipresnieji keliau
ninkai, tarpe ju ir abi mote
rįs, tu karčiu laikydamosios, 
šiaip-ne taip išsikasė ant le
do ir išliko gyvos.

Tečiau du Venslovienės 
vaiku ir vienas Žukauskienės 
palindo po ledu. Be to pra
žuvo tokiu būdu dar vienas 
keliauninkas. Ką juto tos 
nelaimingosios motinos, ne
sunku įsivaizdinti. Vos ne- 
vos kiti keliauninkai sulaikė, 
kad pačios nelįstu po ledu 
žuvusiu vaiku jieškoti.

Dar vienas paveikslėlis prie 
slapto ėjimo per sieną!

Aptiekoriai ir kunigija.
Vienas aptiekininkas “Far

maceutu Reikaluose” skun
džiasi: “Po šimts pypkių vi
sa Lietuva su visa jos kuni
gija. Nepūsdamas į vieną 
dūdą su kunigija/ ir nežadėk 
gyventi Lietuvoje. Nepadėjo 
man ir uolus bažnyčios lan
kymas, buvau priverstas par
duoti ąptieką ir traukti at
gal Rusijon. Džiaugiuosi 
bent, kad mano vaikams ne
teks to matyti.” Mat vai
kus apkrikštijęs liuteriais.

Kitas aptiekininkas, susi
pykęs su klebonu, vėl turėjęs 
parduoti vaistinę. Trecias 
aptiekininkas net perėjęs pra
voslavu tikybom

Pirmas griausmas.
Lietuvoje pavasaris jau 

prasidėjo. Kovo pirmose die
nose daugelyje Kauno gub. 
vietų žaibavo ir griovė. Par
lėkė pempės ir vyturiai. Ne
munu važiuoja garlaiviai.

Lavonus degįs.
Tilžės miesto valdyba nu

tarė pastatyti lavonu degi
nimo pečiu (krematorium), 
kuris lėšuos 127 tūkstančius 
markiu. Šalę krematoriumo 
būsianti pastatyta ir bažny
tėlė ir vėliau namas, kur sto
vės puodai su lavonu pele
nais. Sudeginimas kiekvie
no lavono atsieis 50 markiu. 
Dievuotiems Prūsu lietu
viams tai labai nesmagi nau
jiena.

Kaip pakilę latviu buržu
azijos turtai, parodo sekan
čios skaitlinės, paimtos iš 
“Rygos Garso:”

1) Vidžemės savitarpio kre
dito draugija turi- 7 milijo
nus 674 tūkst. rub.

2) Mintaujos ūkio dr jos 
skolinamoji kasa -5.147.825.

3) Latviu savytarpio kre
dito dr ja 4Ą mil. rub.

4) Ketvirtoji latviu kredito 
draugija beveik 4 milijonus.

5) Rygos latviu amatnin- 
ku draugijos kasa —3 mil. r.

6) Rygos pirkliu draugija 
2į milijono rub. Kada gi lie
tuviška buržuazija taip įsi- 
gaus?

Visu stambiausiu draugijų - 
balansas siekia 47 milijonu! 
Dalį savo pelno draugijos 
skiriančios Kultūros reika
lams.

Kauno Naujienos.
“Liet. Žin.” rašo, kad 

Kauno knygininke p.Vitkau- 
skytė paleido paskalas, kad 
“L.Ž.” ir “Liet. Ūkininkas” 
daugiaus nebeeisią. Pigu su
prasti, kodėl tai padarė, nes 
p. Vitkauskytės Knygynas— 
Kuniginis. ,

—Šiauliuose įsikūrė sky
rius draugijos, kuri kovoja 
su džiova.

Kauno blaivybės drau
gija nutarė suruošti kursus,

apie alkoholio nuodingumą.
Vilniaus Naujienos.

Kiek Vilniuj lietuvai
čiu mokinasi? Valdiškoj 
gimnazijoj—10 mokiniu; in
stitute — 5; Prozorovienės 
gimnazijoj — 5; Vino^rado- 
vienės gimn—6; Grecanie- 
nės—3; muzikos mokyki.—4.

Taigi išviso 44 mokinės, 
kurios save skaito lietuvaitė
mis. Be jų yra labai daug 
sulenkėjusiu, iš kuriu mūšy 
žmonėms nebus jokios naudos

Paleido iš kalėjimo. M. 
Radzevičienę jau ir paleido 
iš kalėjimo. Ją kaltina už 
slaptą jaunuomenės organi
zavimą.Byla dar nepasibaigė.

Skaitytojams.
Meldžiame visu tu “Lais

vės” 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.



SPAUDOS BALSAI
Pradėta daugiaus rūpinties 

išeiviu reikalais. Pas mus 
jau įsikūrė immigrantu šel
pimo draugija, kurion prisi
deda su savo centais kurios- 
nekurios iš pasdpiniu drau
gijų. Vilniuj taip-pat įsikū
rė draugija, kuri prigelbsti 
išeiviams savo patarimais 
(adresas: Oranžerejnaja N 6). 
Bet laikraščiai nesiliauja 
klausimą gvildenę. “Lietu
vos Žinių” (N28) p. Juozas 
sako:

“Mūsų išeivię vargai nepasibaigia 
dar su Bajorę, Tilžės ar Eidkuny pasie
kimu; tie vargai juos seka, kol jie nu
keliauja j vietą...

“Vokietijoje visur pakelyje pilna vi- 
sokię pardavėjv, kurie siūlo ir jkalba 
išeiviams pirkties reikalingus ir nerei
kalingus daiktus, už kuriuos lupa, kiek 
gali. Bet daugiausia skaudžia išeivius 
vietiniai agentai—vadai Lietuvoje.”

Tie vadai paima pinigu, 
bet savo prižadu neišpildo. 
Žmogus, nemokantis kalbu, 
nežinodamas apsiėjimo, jo
kiu būdu negali apsieiti be 
pagelbos. Vilniaus draugija 
turėtu išplėsti platesnį lega- 
lišką veikimą, apimdama ir 
Liepoju. 'Reikėtų patarti ir 
gyvu ir raštišku žodžiu. 
Tiems gi, kurie keliauja per 
Tilžę, reikėtų turėti pagelbos 
dr-ją, susidedančią iš Prūsu 
lietuviu, vokišku pavaldiniu.

“Lygiai reikia pasirūpinti ir apie 
grjŽtanSius j Lietuvą, nes tie vadai dar 
daugiaus apiplėšia amerikantus, ne 
kaip išeivius”.

Kas tik gali, turi rūpinties 
ne slaptai, bet viešai grįžti 
namo, apsirūpinęs konsulio 
paliudyjimu. Tuomet užsi
mokės kelis rublius bausmės 
ir bus gana. Kas jau negali 
grįžti viešai ir yra valdžiai 
prasikaltęs, tuomet, žinoma, 
kitas dalykas.

Pereitame “Laisvės” N-ry 
“Spaudos Balsuose” apžval
goj—“K-vis” ir bomba—įsi
brovė klaida. Ant 25 eilutės 
reikia skąityti: “bombistika 
nepateisinama, bet erškėčiu 
vainikas irgi ne vietoje.”

DANIJOS UNIJOS.
, —Mūsų darbo žmonėms pradeda 

daugiaus rūpėti unijy reikalai. 
“Laisvės” redakcija pradės tuo- 
mi daugiaus rūpinties. Ii e d .

Į šiaurę nuo Prūsu randa
si mažutė šalis, tai šviesiųjų 
danu kraštas. Prieš kokia 50 
metu apie danus maža <kas 
girdėjo. Žemė ten buvusi ne
derlinga, pramonės nebuvo, 
žmonės buvę tamsus.

Visai kas kita dabar. Ma
žutė Danija virto pavyzdinga 
kaimynams šalis. Ten va
žiuoja ūkio ir kooperacijų 
pažiūrėti. Graži tvarka, 
šviesus žmonės.

Bet kapitalizmas savo le
tena spaudžia visas šalis. 
Danijos kapitalistai negeres- 
ni. Bet kadangi žmonės ten 
šviesesni, tai jiems ir kovoti 
bepigu.

Danijos gyventoju bus tiek, 
kiek būtu kokiuose dviejuose 
Bostonuose. Taigi, palygina
mai, labai maža.

Bet pažiūrėkime, kaip išsi
platinę tonais unijos. Pirmo
sios unijos įsikūrė prieš 30 
metu. 1891 m. unijos susi
dėjo į vieną didelę sąjunga. 
Ta sąjunga turėjo 50 skyrių 
ir 50 tūkstančiu nariu. 1910 
m.—unijosna jau prigulėjo 
101.563 žmonės. Yra dar ke
lios dešimtįs tūkstančiu susi
organizavusiu į unijas, bet 
neprisidėjusiy prie bendros 
sąjungos. 1909 metais są
jungos turtas siekė 2 milijo
nu 203.703 kronu (krona— 
kvoteris). Streiku kasoje bu
vo 646.107 tūkst. krony. Li
goniu kasose buvo 77 tūkst. 
kronu/ '

Kaip tik kur kildavo pas 
darbininkus noras streikuoti,

tai kelios skaitli
unijos tuoįaus ateidavo su 
pagelba
nėe. Per unijos pagelbą 1906 

m. 32.000 darbininku pavyko 
pakelti algas. 1907 metais— 
pakelta algos 39.000 darbi
ninku, 1908 m.—19.000 dar
bininku, 1910 m. — 18.000 
darb. 40.000 unijos darbinin
ku dirba 9 valandas per die
ną. Tipografai ir zeceriai 
dirba po astuonias valandas. 
Bet paskutiniais 1911 metais 
per uniju rūpesnį pakelta al
gos 30.000 proletary. Perei
tais metais išleista ant strei
ku 460.000 kronu.

Per triliką mėty savo gyva
vimo uniju sąjunga (federa
cija) išleido ant kovos reika
lu 3 milijonus kronu. Rody
dama savo tarptautiškumą, 
sąjunga sušelpė ir kitu saliu 
darbininkus ant pusės milijo
no kronu.

Tai labai stambios skaitli
nės, neužmirštant, kad visa 
Danija tiek turi gyventoju, 
kaip vienas geras miestas.

Bet kas svarbu įsitėmyti, 
tai uniju palinkimas prie so- 
cijalistiškos partijos ir koope
racijos. Du sąjungos nariai 
sėdi vyriausiame partijos ko
mitete ir du partijos nariai 
sėdi uniju sąjungos valdybo
je. Sutarimas kuogražiausias. 
Laike rinkimu į kongresą ir į 
miestu valdybas unijos remia 
partiją. Štai per paskutinius 
rinkimus į sostamiesčio Ko- 
penhageno miesto valdybą 
pakliuvo didesnė socijalistu 
pusė. Jeigu partiją nebū
tu rėmę uniju darbininkai, 
ji nebūty taip puikiai laimė- 
• • I
JUSI.

Ant pabaigos dar pridur
siu, jog į unijas pradeda ra- 
šyties ir kaimu darbininkai.

Dabar unijoms labai rūpi 
darbo biurai, kurie bus įsteig
ti visuose miestuose ir vals
čiuose. Unijos ir partija no
ri paimti biurus į savo ran
kas.

Bostonietis.

MOKSLO GALYBĖ.
Skaitlinių žiupsneliai.
“The Engineer” apskaito, 

kad 1908 m. visame pasauly 
veikė 9.58 milijonai telefony, 
per kurius kalbėta 17 milijar- 
dy karty. Vienoj tik Ame
rikoje buvę 6.6 milijonai te- 
lefony aparaty irkalbėta 11 
milijardy karty, tai yra dvi
gubai tiek, kiek visame pa
sauly.

Taip, laikas dabar tai tik
ras auksas! Visi bėga, juda, 
kruta.

Tasai pats “The Engineer” 
rašo: Anglijoje yra 16, Pran
cūzijoje 7, Vokietijoje irgi 7 
tokiy gelžkeliy linijy, kur 
traukiniai per valandą pada
ro daugiaus, negu 64 kilo
metrus.

Didžiausio greitumo Ang
lijoje pasiekta ant Darling- 
ton-York linijos, būtent 80 - 
91 kilometrą į valandą.

Fracūzijoje tik ant vienos 
linijos prabėgama į valandą 
85-90 kilom.

Didesnio greitumo Europa 
nepažįsta.

Kad daugiaus būty galima 
prabėgti, svarbu daryti kuo- 
mažiausia stovėjimy. Eks
presai jau gali prabėgti po 
250-300-360 kilometry be jo
kio sustojimo. Europoje 
traukiniy bėgiojimą dar gali
ma pagreitint, nes žinoma, 
kad Amerikoje yra traukiniy, 
kurie į valandą padaro 100- 
110 kilometry. Bet Ameriko
je ar begalima?

Jau rašėme “Laisvėj”, kad 
garą pradeda nustelbti elek
tra.

Juo greičiau traukinys, ga
ru vežamas, bėga, juo dides
nis pavojus. Elektra varomy 
kary greitumas jau pasiekė 
160 kilometry į valandą.

Tunnely Montcenisjau pe
reita prie naudojimosi elek
tra. Šveicarijos valdžia užim- 

garvežius, elektraveziąis.
Bet ar elektravežių greitu 

mas galės plėtoties ligi bėga 

lės. Jokiu būHųnegalės. Juo 
greičiau važiuojama, juo dau
giau reikia energijos. Kad 
karas padarytu per valandą 
90 kilometru, reikia suvarto
ti 245 arkliu jiegos. O kad 
jisai padaryty 140 kilom.— 
reikia jau 707 arkliu jiegy! 
Tai jau neatsakantis pasidau
ginimas!

Juo daugiau reikia spėkos, 
juo viskas būtu brangiau. 
Žmonės gi to nemėgsta!

Patsai karo svarumas irgi 
daug reiškia. Vagonas, kur 
telpa 64 pasažieriai, sveria 

-2—2į tūkst. pūdy. Tuo tar
pu, patįs žmonės su savo bak- 
sais sveria 400 -500 pūdy.

Bet ar išlaikys patsai ke
lias? Vokietijoje, kuomet da
ryta bandymai su elektrove
žiais, tai buvo manyta juos 
paleisti greitumu po 200 ki
lom. į valandą. Bet inžinie
riai pabijojo, kad nesugestu 
kelias ir neištiktu baisi nelai
mė ir paleido greitumu tik 
160 kil. į valandą. O juk tai 
buvo vienas elektravežys, be 
prisegamųjų vagonu!

Kaip matote, nors elektra 
ir pamainys garą, bet ir ji 
susitiks daugybes kliūčių.

Žmogus turės užkovoti 
naujas galybes: orą ir vande
nį. Mažu, tos galybės bus 
malonesnės. Bet šiuom žy
giu bus gana.

VYRAI IR MOTERYS
Kaip tik paimsi kokį laik

raštį į rankas, peržiūrėsi jo 
skiltis, tuojaus sutiksi žinu
tes, jog ten ir ten vyras pa
metė savo pačią ir pabėgo 
su kita, arba atbulai, žmona 
nuo vyro pabėgo. Tokias ir 
tolygias žinutes galima už
tikti kožname laikraščio nu
meryje. Žiūrėk, jau ir mel
džia kas nors per laikraštį 
pranešti, ar nematęs kas ko
kios nors porutės, vaikino, 
vyro, merginos ar žmonos. 
Iš ty apskelbimu lengva su
prasti, kad likusieji esą di
deliame varge,<nori išnaujo 
susitaikinti, Krba, nučiupus 
savo priešą, jam gerai atker
šyti. Griaudu pasidaro žmo
gui, atjaučiančiam kitu var
gus.

Kas gi tam yra kaltas, ar 
mūs ištvirkimas, ar mūšy 
apsileidimas, ar mūšy, tam
sumas? Pamėginsiu išreik
šti savo nuomonę kaslink ty 
nelaimingy atsitikimy. Esu 
pergyvenęs daugiau nei pusę 
amžiaus, Amerikoj gyvenu 
suvirs 20 mety.-

Pirmiausia kalbėsiu ant 
pirmos temos, apie ištvirki
mą. Reikia pasakyti, kad 
mūšy lietuviams jo netrūksta.

Vyry daugelis girtuokliau
ja. Eidami iš dirbtuvės, už
eina į karčemą. Suodini, su
šiurę, nevalgę, tankiai pra
stovi prie baro visą vakarą. 
Čia tankiai palieka visą die
nos uždarbį. Tik tuomet na
mo teeina, kada iš karčemos 
laukan išvaro. Namo parė
jęs, ima pačią bausti, j ieško
ti visokiy priekabiy. Jam 
nerūpi, ar turi pati už ką val
gyti nupirkti, ar ne. Ar turi 
už ką pati save ir mažus vai
kučius apdengti, jam vis vie
na. Dėl to kįla begaliniai 
barniai. Ir labai tankiai mo
teris apleidžia, teisingiau, 
yra priversta apleisti savo 
vyrą.

Kiti vėl vyrai, parėję iš 
darbo namo, gardžiai pasi
valgo, paskui persirėdo ir iš
eina kur- nors kitur, kad ga
iety smagiau laiką praleisti. 
Tankiai nueina ir į tokias 
vietas, kur užtinka naujy 
meilužiy. Tos meilužės pa
vergia jam širdį ir jisai na
mie neberimsta. Pati, liku
si namie su vaikučiais, dū
sauja ir aimanuoja, bet neži
no, kur dingsta per vakarus

tas jos vyras. Atsitikus ko
kiai nelaimei namuose, neži
no, kur šaukties f pagelbos. 
Moteris verkia ir keikia savo 
dalį ir savo vyrą. Nesutiki
mai, juo tolyn, z juo didyn 
eina. Daugiausia viskas la
bai liūdnai pasibaigia. Vyras 
išdumia su meiluže į kitą ko
kį miestą. Bet būna ir at
bulai. Ne vyras išbėga, bet 
moteris pritrūkusi kantrybės, 
apleidžia savo šeimyną. To
kiu atsitikimu pamenu ne 
vieną.

Dabar atversime kitą pus
lapį. Vyras išeina į darbą 
ir gauna sunkiai dirbti per 
visą dieną. Daugelis mote
ry, likusios namie, nesirūpi
na apsivalyti, pridaboti šva
ros. Vaikai vaikščioja su
skretę, kambarys pilnas pur
vu. Moterei smagu, kad ga
li ištrūkti pas savo kaimyn- 
ką. Tuojaus susispiečia gra
ži kompanija, atsiranda alaus, 
degtinės ir davai lėbauti. Iš 
ju galvy išrūksta rūpesnis 
apie namiškius. Vaikai tuom 
laiku, palikti ant savo valios, 
elgiasi, kaip išmano. Iš ju 
išauga maži bomukai.

Šlykštu žiūrėti į tokį regi
nį, į tas apkvaitusias mote
rėles. Tankiai kokia kūma, 
ar koks senbernis vos ne-vos 
partempia namo.

Pareina vyras iš darbo, o 
čia nieko nepriruošta. Ir ne
noromis reikia pradėti kolio- 
ties. Vaikai tu kalbu klau
sosi ir pradeda krypti iš tie
saus kelio jau iš mažy dieny.

Jeigu tokiu moterėliu kom
panijos pradeda perdaug 
uliavoti, tuomet barniai vis 
aršyn kįla. Sunku vyrui iš
būti tokiame padėjime. Jam 
liekasi, arba naminė pekla, 
arba drožti kurndrs kitur.

Vienur tie nesutikimai pra
sideda tuoj po vestuvių, ki
tur daug vėliaus. Rodosi, 
dar taip neseniai ^vienas su 
kitu pilnai susitaikė, paskui, 
žiūrėk, jau vienas į kitą pra
deda šnairuoti: VyraS~atsi- 
mena savo senąsias drauges 
arba moteris savo pirmuo
sius kavalierius. Išpradžiu 
tas viskas panašu į juoką, 
paskui prasideda ir ašaros. 
Aišku, kad šeimynoje gyve
nant, yra daug vargu ir rū
pesniu, o kartais, ir nenoro
mis reikia susipykti. Bėg
dami nuo tos naštos, prade
da ristis tuo slidžiuoju keliu. 
Taip atsitinka ir sū moteri
mis ir su vyrais.

Svetimas, ar svetimoji, vis 
meilesnis, vis širdingesnis, 
negu savasis. Nereikia nei 
bartis, nei pyktis. Viskas at- 
sibūna linksmai ir saldžiai.

Dabar pažiūrėkime dar į 
mūsų tamsumą. Daugelis, 
norint vesti ar ištekėti, visai 
nesirūpina pažinti savo drau
gą ar draugę, su kuriuom ne 
kelios dienos reikės gyventi. 
Ypatingai mažai težiūri į tai 
vyrai. Jiems nerūpi, ar jy 
būsiamoji žmona apsišvietus, 
ar bent linkusi prie iapšvie- 
tos, jie nesirūpina ištirti sa
vo žmonos būdą. Moterįs 
labai tankiai neužduoda sau 
jokio klausimo: ot, bile ap
sivesti.

Tokia jaunutė pora suvis 
nepažįsta savo priedermiu 
sulyg priaugančios kartos. 
Tokie žmonės dažniausia ap- 
siveda dėl pinigo ir kūno rei
kalu. Tamsumas yra prie
žastis tokio pragaištingo ap
sileidimo. Aš patarčiau sa
vo jauniems broliams ir se
serims būti atsargesniais. 
Dabar jau šviesesnė gadynė, 
dabar yra proga arčiau pažinti 
vienas kitą, nes būna tankiai 
visokie vakarai, paskaitos, 
prakalbos, draugijų susirin
kimai. O apsivedę, perdaug 
neužsitikėkite vienas kitu, 
susidrauskite, vienas kito 
paklausykite. Nes patarlė

Pasaulis nedaug teturi didvyriu. Di
džiuma žmonių nemoka jy gerbti, kol jie 
gyvi. Tik daugeliui mėty sukakus po jy 
mirties, žmonės pradeda suprasti, kaip 
daug patarnavo didvyris dėl žmonijos 
labo.

Vienu iš tokiu žmonių b^vo Džiorda- 
no Bruno. Tasai mokslo vyras gimė 1548 
metais Italijoje, netoli didžiulio ugniakal- 
nio Vezuvijaus. Nuo pat jaunystės jisai 
turėjo progą susidūmoti dūlei galingu 
gamtos apsireiškimu.

Laikai, kuriais Bruno augo, buvo žiau
rus, persisunkę fanatizmo dvasia. Biblijos 
raidė, popiežiaus žodis ir kardas—tai buvo 
pasaulio evangelija. Bėda buvo tiems, 
kurie ne taip galvojo apie pasaulį, kaip 
buvo liepiama iš augštybės.

Bažnyčia aiškiai žinojo, kiek metu tu
ri pasaulis, bažnyčia aiškiai patvirtino vi
sas Biblijos pasakas-pasakėles. Ji skelbė, 
jog visatos viduriu esanti žemė, o tobu
liausiu tvėrimo žiedu žmogus. Kas drįso 
iškrypti iš tu vėžiu, tą lauke laužo ugni
niai liežuviai.

Lenku kanauninkas Kopernikas, gy
venęs pirm Džiordano Bruno, pirmas pa
abejojo, ar teisingas bažnyčios mokslas. 
Jisai prasitarė, kad žemė ir žmogus—nėra 
pasaulio centras, jog žemė esanti vos ma
žutė dalelė pasaulio sistemoje.

Džiordano Bruno ėjo Koperniko ke
liais. Bet kadangi jisai vėliaus gyveno, 
tai ir išvedimai jo buvo pilnesnį, nuodug
nesni.

Bruno gimė išsilavinusioje šeimynoje. 
Tatai iš mažųjų dienu sukurstė jame ži
nojimo alkį. Turėjo pakankamai maisto 
jo širdis ir jo protas.

Kiek paaugęs, jisai įstojo klioštoriun. 
Tokios jau būta tuomet gadynės, kad la- 
vinties moksle galima buvo tik klioštoriu- 
je. Ten buvo knygynai, tenais rusėjo 
mokslo tradicijos, tenais spietėsi apšvies- 
tesni žmonės. Nors, tiesa, tasai mokslas 
kvepėjo bažnytine scholastika ir teologi
ja, bet reikia žinoti, jog kožna gadynė iš
duoda savo vaisiu.

Taigi jaunutis Bruno, vos 15 metu te
turėdamas, įstojo dominikonu ordenan. 
Bet tai buvo toksai žmogus, kad jam ma
žiausia terūpėjo maldos. Vos tik atspė
damas, jau jisai bėgdavo klioštoriaus kny
gynam ’

Vienuoliai pradėjo šnairuoti į savo 
draugą,/nes jisai vieną-kitą užkrėtė mok
slo liga. Paskui pradėjo keikti, o dar vė
liaus padarė kratą jo kambaryje.

Džiordano Bruno būgo iš Klioštoriaus. 
Troškus pasidarė ten oras.

Džiordano Bruno virsta pasaulio kla
jūnu, žygiuoja iš vienos vietos kiton. Ap
lanko Genevą,kur tūlą laiką profesoriavo, 
paskui vyksta Paryžiun ir taip' pat profe
soriauja. Bet tamsi minia jį apkaltina 
susinešimuose su piktąja dvasia ir išveja 
jį iš Paryžiaus. Tuomet vyksta Londo
nan. Ten rąšo knygą, kur smarkiai išsi
taria prieš popiežinę bažnyčią. Popiežiaus 
pirštas ir ten jį pasiekė. Bruno gavo bėg
ti iš Anglijos.

Tūlą laiką vėl gyveno Prancūzijoj. 
Jisai skelbia, jog pasaulis esąs be pradžios, 
esąs amžinas, jog pasauly esąs amžinas 
judėjimas, jog žemė nesanti pasaulio vi
duriu, bet pati sukasi aplink saulę; jisai 
pirmas pradeda galvoti apie kitus pasau
lio kūnus—-žvaigždes, kurios, anot jo, gali 
būti apgyventos. Dvasia ir medžiaga 
esančios tobuliausioj vienybėj. Tasai vy
ras, tarytum užbėgo priešakiu kelis šim
tus mėty?

Popiežiniai jau seniai galando ant 
Bruno dantį. Vienas magnatas (didžiū
nas) parsikvietė jį tėvynėn,būk tai skaity
ty lekcijų apie pasaulio paėjimą. Bet kada 
jisai pas jį atvyko, jam liepta buvo skai
tyti apie raganas, magiją ir kitus nebūtus 
daiktus. Bruno atsisakė. Tuomet jį iš
davė inkvizicijai, šventam jam kunigu 
teismui.

Daug metu jį kankino Rymo ir Vene
cijos kalėjimuose. Jam sakė: atsisakyk, 
eretike, nuo savo nuomonių!” Bet jisai 
buvo drūtas, kaip ąžuolas.Tuomet bažny
čia liepė svietiškai valdžiai jį nubausti. 
Bet bažnyčia turi gailią širdį. Buvo liep
ta nepralieti kraujo. Tuomet jį sudegino 
ant laužo. Tai buvo 1600 metais.

Pereitą mėnesį suėjo 312 mėty,, kaip 
Džiordano Bruno apleido šį pasaulį. Bet

tai išsiplatina.
Vikrus Vaikinas

DŽIORDANO BRUNO ŠUNŲ DAINA 
iŠ A. PETEtPI’I.

Pūga siaučia. Vėjas dūksta.
Nesišaipo jau dangus.
Tai žiemelė atpūkštavus 
Beria mums vargy-vargus.

Bet nebaido mūs’ tos vėtros— 
Turim kampą prie krosnies. 
Tąją vietą ponas davė 
Mums iš mylinčios širdies.

Neberūpi mums rytojus:
Pono mūs’ gaili širdis, 
Nes po puotai nuo jo stalo 
Pora kauly mums nukris.

Tuščia to, kad mūšy kailį 
Baudžia duondavio ranka. 
Mūsų kailis surambėjo, 
Išmintis gi mūs’ menka.

Bet praeina blogas ūpas, 
Šviečia džiaugsmo spindulys 
Ir už pono gerą širdį 
Šuo jam kojas palaižys.

VILKŲ DAINA
Pūga siaučia. Vėjas dūksta. 
Nesišaipo jau dangus, 
Tai žįemelė atpūkštavus 
Beria mums vargy-vargus.

Męs po tyrlaukius klajojam, 
Šaltis pyškina tyruos, 
Nėra užvėjos dėl mūšy, 
Nieks pastogės mums neduos.

. Urve laukia mūsų badas, 
Čia pusnynai ir ledai 
Ir mirties dalelę lemia 
Klaikus viesulos aidai.

Dar medėįo žvitrios akįs, 
Iš strielbelės šovinys— 
Ir raudonas mūšy kraujas 
Baltą sniegą nudažys.

Kenčiam šaltį, kenčiam badą, 
Kulkos skina mūs’ eiles, 
Bet užtai laisvi męs esam, 
Nieks mums kaulo nenumes.

Vertė Don Alberto.

amžinai gyva.
Mokslo Draugas

RYTAS
(Iš “Ryg. Naujieny”).

O Rytas man tarė:
—Ne, ne visi, ne visi mane mylės, ne 

visi mano vardą garbįs...
—O dėlko ne visi?—paklausiau Ryto. 

—Juk visiems ramumą davei, visiems sa
vo šviesą paskleidei, visus meilės saldumu 
pripildei.

— Savo šviesą skleidžiau visiems, tik
tai ta šviesa ne visiems meili, saldžiąją . 
ramybę ne-visiems daviau, savo meilumu 
ne visus pripildžiau...

—O kasgi tavo ramumo nejaučia? 
Kasgi tavo meilumu nesidžiaugia?...

Nuliūdęs Rytas taip man atsakė.
-Nedaviau ramumo tiems seniem- 

siems žmonėms, kurie tamsume ilgai 
gojo ir nakties tylumą giliai pamylėjo 
bar jie pabudę šviesos ' 
sigėdo ir jie mane keikia 
Nedaviau ramumo tiems kankiniams, ku
rie liūdną tamsumą kenčia už kalėjimo 
sieny kietai uždaryti. Mano meilumu jie 
nesidžiaugia, mano šviesa prie ju nepriei
na, vergijos pančiais jie suvaržyti. Ne
daviau ramumo vargšams-darbininkams, 
kurie prakaituoti labai sunkiai dirba, ku
riuos aš iš miego prikėliau; prie aidžių 
darby jie dabar stoja, dar sunki našta ju 
pečius slegia...

Ryto kalba mane skaudžiai užgavo ir 
prieš jį atsistojau su liūdnu piktumu ir 
drąsiai ir šaltai jam tariau:

— Būk prakeiktas, Ryte, kuris ne vi-
_ . man 

nereikia, kokia-gi linksmybė man danguje 
būtu, kad mano broliai keptoje degtu?... 
Aš noriu kęsti su tais, kurie kenčia... Esi 
neteisingas, Ryte, tavęs nemyliu....

Jaunam Rytui veidas užsidegė, baltai 
raudona jo šviesa su Aušros veidu susitiko 
ir jaunoji Aušra paraudonavo ir susigėdo, 
kad jos sužieduotasis mažai kam geras. 
Aušra baltą apdarą augštai pasikėlė, savo 
j’auną veidą į jį įkniaupė, mėlynas, skais
čias savo akeles su juo užsidengė ir verkė, 
ilgai verkė. Verkiančią Aušrą Rytas pabu- 
čiąvęs savo pilku apsiaustu rūsčiai apsi
siautė.

Rytas su Aušra abu apsiverkė.
Paukščiai ir žvėrįs visi nuliūdo. Pievos 

ir miškai visur suvirko; nuo medžiu lape
liu ašaros varvėjo ir žolynų žiedai galvas 
nulenkę ašaras liejo; ir kietieji akmenįs 
apsiašarojo...- <

Su Aušra ir Rytu aš verkiau, ir visa 
gamta ilgai verkė.

Saldžiai apsiverkęs Rytas pakilo, link
smai nušvitęs augščiau pasistojo ir, kad 
verkti nustotu, visiems pasakė:

—Žeme! Pasauli! verkti nustokit! Aš_ 
atėjau dar ne paskutinis, dar daug mano 
broliu ateis, ir jie už mane bus geresni... 
Sakau jums tikrai, kad ateis Rytas vi
siems meilus, ir visiems žmonėms ramu
mą atneš, ir visus pilnai užganėdįs!

Ir vėl Rytui muzika griežė, ir vėl gam-

. . .. .. — - ,
bar jie pabudę šviesos pabūgo ir giliai su-

ikia ir neapkenčia.

- buk prakeiktas, Ryte, kuris n 
siems ramybę teduodi! Tavo saldybių

Jovaras

■
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LAISVĘ

Pittstono parapijiečiu
atsišaukimas?)

—Rožyte, šiandien 
būk pikta. Aš noriu 
vim užvesti svarbią 
Nuo tos šnekos prigulės vi
sas tavo gyvenimas.

—Argi jau prigulės?
—Nesijuok, meldžiamoji. 

Sį rudenį turėsi ištekėti.
—Kodėl gi rudenį, kodėl, 

leiskime, ne pavasarį?
—Cit, ar netylėsi man. 

Rudenį būtinai, nes aš noriu 
pagerbti mūšy tėvyniškus pa
pročius. Aš jau tau ir jau
nikį turiu. Ale ką aš sakau, 
tu jį dar geriau pažįsti, ne
gu aš. Tokio vyro, kaip Bu- 
kaveckutis,eik skersai išilgai 
per visą svietą, bet nerasi.

—Ar tą ilganosį, neišma
nėlį, kvailą, kaip kelmą, tu 
man nori įpiršt. Ei ne, ma
myte, aš to nenoriu. Tau pa
tinka, kad jisai tau į ranką 
pabučiuoja ir dėl akiy kaip 
kada nueina į bažnyčią, bet 
aš tokiy veidmainiu neken
čiu. Tai šikšnosparniai. Jie 
vieną daro, kitąmislina. Pas 
tokius žmones galvoje tuščia.

—Nebijok, netuščia galva, 
kad kišenius pilnas. Ana aš 
girdėjau, kad jau banke guli 
gera pinigu krūva.O kas mo
ka dabartiniais sunkiais lai
kais pinigėlio ant juodos die
nos pasidėti, tai tas ne kvai
las. Kas man iš kokio uba
go. Dieve gelbėk, kokia ne
laimė ir eikie ubagauti. O 
čia kasa pilna. Nereikia nei 
tavo unijy, nei partijų, nei 
streiky.’ Kaip svetimu prašy
si pagelbos, jie tik užsisuks į 
šalį. Ne, Rožyte, ašspakai- 
niausia, kada turiu savo gra
šio.

—Bet aš gi tau, mama, sa
kau, kad man nerūpi jo pini
gai. Mudu gi taip skiriamės, 
kaip ugnis ir vanduo.

—Paklausyk manęs, senos 
ir išmintingos žmonos! Tu 
dar vaikas, Rožyte. Kas iš- 
pradžiy perdaug mylisi, pas
kui nusibosta. O kas iš pa- 
lengvo darosi, vis drūčiai pa
sidaro. Kur pinigs, Rožyte, 
ten ir meilė; klausyk tiktai 
manęs! Kaip pinigo nebus, 
prasidės barniai, lermas, nes 
žmogus ne viena meile gyve
na. Be meilės yra dar ir 
Evangelija. Gyvenk taip, 
Rožyte, kaip Dievas prisakė, 
tai bus ne meilė ir ne bėdos, 
o taip sau pats tikrasis gy
venimas.

—Tai pagal tavęs, mama, 
išeina,kad žmonės, kurie ap- 
siveda iš meilės, turi amžinai 
badą kęst.Ne,mama, tu visuo
met klysti ir šiuo kartu slo- 
niaus nematai. Ir tie, ką 
mylisi, ir tie,ką nesimyli,visi 
lygiai dirba. Visiems lygiai 
sekasi, visiems lygiai nesise
ka. Kaip kada tropijasi. Tie 
ką nesimyli, o pinigu turi, 
tankiai iš piktumo, susigrau
žimo visus pinigus išmėčioja. 
Velniui tie pinigai. Jau, ma
ma, gali nesirūpint apie ma
no jaunikius. Aš pati sau su
sirasiu. Kaip pasiklosiu, taip 
ir išmiegosiu. Svočių ir pir
šliu laikai jau seniai praslin
ko. Miestuose yra jaunikiu 
ir merginu biurai, bet aš ir 
be jų apsieisiu. Žinoma, pa
tarti kožnas vienas gali, net 
prievartos man nereikia.

—Oi Rožyte, po piety bus 
ne pietys. Paskui liesi ašaras 
ir sakysi, kam aš tos motinė
lės nepaklausiau: aš tau sa
kiau ir sakysiu: kas dabar pi
nigu turi, pas tą ir galva ant 
pečiu.

tu ne
su ta- 
šneką.

kun. A. Kaupo 
ant kun. S. J. 
motery. Kad 
visuomenę su

Nors nekuriuose laikraš
čiuose jau tilpo žinutės apie 
kilusius vaidus tarpe 
Pittstono šv. Kaz. Lietuviš
kos parapijos ir jos kun. A. 
Kaupo, bet toli gražu ne vi
sos tos žinutės buvo teisin
gos. Nes korespondentai, 
nežinodami teisingo dalyky 
stovio, beveik visados apsi
lenkdavo su teisybe, suvers
dami visą kaltę sukėlime 
vaidy tarpe 
ir parapijony 
Struckaus ir 
supažindinti
tikru dalyky stoviu šv. Kazi
miero Lietuviškoj parapijoj, 
męs, komitetas, vardan vi
sos parapijos pasiryžom nors 
trumpai aprašyti tikrą daly
ku stovį tarp parapijos ir 
kun. A. Kaupo ir delko jis 
tapo prašalintas iš Pittstono.

Pirma, negu pribuvo kun. 
A. Kaupas iš Scrantono šv. 
Juozapo parapijos į Pitts to
ną, 1907 m. parapijonįs su
šaukė mitingą, kuriame nu
tarė nepriimti kun. A. Kau
po už kleboną, nes pittsto
niečiai išanksto žinojo apie 
nedorus jo darbelius ir vai
dus, kuriuos sukėlė tarpe 
Scrantono parapijony. Ant 
mitingo tapo išrinktas komi
tetas ir pasiustas pas vysku
pą M. J. Hoban su prašimu, 
kad nesiysty kun. A. Kaupą 
į Pittstono parapiją. Ant 
komiteto prasimo vyskupas 
sutiko, sakydamas, kad jis 
kun. Kaupą siunčia tik ant 
trumpo laiko, kol surasiąs 
kitą lietuvišką kunigą.

Tokiu tai būdu kun. A. 
Kaupas tapo priimtas Pitts
tono parapijom

Pribuvęs Pittstonan, kun. 
Kaupas sušaukė parapijos 
komitetą, kad dažinoti para
pijos stovį.

Komitetas parodė, kad pa
rapija turi suvirš $4000 ban
ko j, ir pasiūlė parapijos įsta
tymus, kuriuose buvo pami
nėta metinė alga klebono, 
vargoninko ir zakristijono, o 
taipgi ir metinė mokestis 
parapijony (tuomet parapi
jonįs mokėjo $3 ant metu 
vietoj dabartiniu $6). įsta
tymuose buvo paminėta ir 
visa tvarka, kokia turi būti 
vedama parapijoj. Bet kun. 
Kaupas, peržiūrėjęs įstaty
mus, įsikišo juos į kišeniy, 
o komitetą išvadino italijo- 
nais, prūsais ir kitokiais tam 
panašiais vardais, o nekuriuos 
dar ir špygomis badė.

Iš 12 nariy minėto komi
teto pasiliko tik tris, sau iš
tikimiausius, arba, teisingiau 
sakant, tamsūnėlius, kuriy 
vardu prisidengdavo, kaip 
lietsargiu nuo lietaus. Tai 
yra, jei kada išeidavo gprai, 
tai kunigui buvo garbė, o kas 
atsitikdavo bloga, tai atsa
kydavo komitetas iš 3 žmo
nių. Pasilikęs pilnu gaspa- 
doriumi, kun. Kaupas sauva- 
liškai pradėjo valdyti . para
pijos turtą. Pirmiausįa jis 
patėmijo, kad klebonijos gor
čiai (gonkos) ne pagal jo sko
nį padaryta. Jis, nieko ne
siklausęs, ištaisė aplinkui 
klebonijos puikius porčius, 
kurie lėšavo suvirš $1000. 
Taip bešeimininkaudamas,’ 
kun. Kaupas paliko bažnyčią 
be priežiūros ir iš tos prie
žasties sudegė mūšy sena 
medinė bažnyčia. Sudegus 
bažnyčiai, pasiliko daug ap
degusiu geležy, užkurias vie
nas iš parapijony Ant. Šalt
enis pasiūlė $50, bet kun. A. 
Kaupas išrado, kad žydas 
geresnis parapijonas už lie
tuvį, kuriam ir pardavė už

♦) Dedame ataiSaukimq, vos rašybą 
tepataisę. Red.

$15. Pasilikę be bažnyčios, 
pittstoniečiai sumanė būda
vot) naują, už kurią suderė
jo $50,000. Bet šiuom kar
tu jau ne medinę, o mūrinę. 
Už minėtą sumą turėjo būt 
pastatyta bažnyčia nuo pama
to iki kreigui. , Bet ir čia pa
sirodė kun. Kaupas su kon- 
traktierium, nes kasdami pa
matą, vietomis giliau paka
sė, o mūrydami sienas pra
dėjo dėti vietoj balty plyty 
raudonas. Pamatę tai, para- 
pijonįs pareikalavo, kad baž
nyčia būty statoma pagal 
kontraktą. Tuo sykiu kun. 
Kaupas sušaukė savo ištiki
mą “komitetą” ir pareikala
vo didesnes užmokesties apie 
kelioliką šimty doleriu, ant 
ko komitetas noroms neno- 
roms turėjo sutikti, nes kitaip 
nestatė bažnyčios.

Baigus bažnyčią, nenorėjo 
dėti pleisterį pobažnytinėj 
salėj, nors kontrakte buvo 
pažymėta, kad turi būt ir tas 
padaryta. Čia irgi reikėjo 
parapijai pridėti daugiau, 
kaip $1000.

Toliaus kun. Kaupas susi- 
jieškojo sau tinkamą vargo
nininką ir privertė parapiją 
pakelti jam algą ant $10 į 
mėnesį ir pavedė jam para
pijos stubą už dyką, nors jos 
randa išneša $16 ant mėne
sio. Turėdamas atsakantį 
vargonininką, kun. Kaupas 
užsimanė da ir sau pagelbi- 
ninko. Tam tikslui 
parapijos mitingą ir pranešė 
parapijonams, kad jis nega
lįs aprūpint dvasišku reikalu, 
nes esąs persenas, sutukęs 
ir priegtam dar redaguojąs 
“Draugą”.

Parapijonįs sutiko ant to, 
nors antras kunigas ne tiek 
parapijai buvo reikalingas, 
kiek jam pačiam.

Matydami kun. Kaupo sau- 
vališką ir priešingą parapijos 
įstatymams šeimininkavimą 
ir nesulaukdami atmainos, 
parapijonai sušaukė mitingą 
ir išrinko komitetą, kurį įga
liojo, priversti kun. A. K. 
sušaukt metinį mitingą, ant 
kurio parapijonįs manė nu- 
tart prašalinti iš savo para
pijos Kaupą už jo netikusį 
šeimininkavimą.

Kun. A. Kaupas komiteto 
reikalavimą išpildė, sušauk
damas metinį mitingą ant 28 
sausio, 1912 m.

Ant minėto mitingo para
pijonįs į akis išmetinėjo kun. 
A. Kaupui visus jo viršminė- 
tus darbelius ir vienbalsiai 
pareikalavo, kad apleistu pa
rapiją.

Čia pat ant mitingo tapo 
išrinktas naujas parapijos 
komitetas, kuris buvo įgalio
tas prašalint iš parapijos 
kun. A. Kaupą.

Kun. A. Kaupas, matyda
mas, kad baigiasi jo dienos, 
griebėsi paskutinio begėdiš
ko įrankio. Surinko liekanas 
savo ištikimiausiu parapijo- 
ny, taip apie 27 žmogelius, 
kuriuos papirko už stiklą 
alaus, arba už cigarą ir slap
tai nakties laike, 30 31d. sau
sio, atlaikė mitingėlį, pirmi
ninkaujant Vincui Radzvi- 
lai, o raštininkaujant Košt. 
Samuoliui. Per mitingėlį ta
po išrinktas komitetas iš 12 
nariy, iš ty pačiy akly tam- 
sūnėliy, kurie ant tuščios, ne
rašytos popieros pasirašė sa
vo vardus ir pavardes, o ant 
tos tai popieros, matomai, 
mokytesnė ir artimesnė kun. 
Kaupui ypata parašė proto
kolą ir pasiuntė vyskupui.

Protokole, kurį mums vys
kupas parodė, parapijonįs iš
vadinti anarchistais, socija- 
listais ir bedieviais. Parapi
jonįs gi,dažinoję apie atliktą 
kun. A. Kaupo ir jo šalinin
ku slaptą mitingėlį, nuvažia
vo pas vyskupą su savo pro
tokolais.

Vyskupas, turėdamas du 
protokolu, t.y. šalininku kun. 
A. Kaupo ir parapijos, neži
nojo kurios pusės teisybė.

sušaukė

Kad ištirti dalyku stovį, 
prižadėjo atsiusti savo pa
siuntinį kun. Christe.

Pribuvęs vyskupo pasiunti
nys, kun. Christe, persitikri
no, kad beveik visi parapijo
nai reikalavo prašalinimo 
cun. A. Kaupo iš parapijos. 
Žinodamas tikrą dalyku sto
vį, vyskupas prižadėjo ant ty 
jėdy kun. A. Kaupą praša- 
inti. O tuom tarpu, paskyrė 

airišiy kunigą, kuris atlieka 
pamaldas tiktai šventadie
niais.

Tokiu būdu kun. A. Kau- 
jas turėjo apleisti parapiją.

Bet kaip matome iš kores
pondencijos “Draugo” N 14 
:š Pittstono, tai kun. A. K. 
išvažiavęs tik kur tai ant va- 
xacijos iki 16 d. balandžio. 
Dabar visas katalikiškas pa
saulis rengiasi prie apvaik- 
ščiojimo Velyky šventės, męs 
gi, dėkavojant dvasiškiems 
mys vadovams, vyskupui Ho- 
janui ir kun. A. Kaupui, pa
silikom be kunigo, be išpa
žinties ir be velykiniu bažny
tiniu ceremonijy.

6 d. balandžio, nuvažiavus 
mums prašyt pas vyskupą 
ant velyky kunigo, vyskupas 
pasakė, kad jis neduos jokio 
tunigo, nes visi lietuviški ku
nigai jo diecezijoj padarė su
tartį, kad neit į Pittstono pa
rapiją, Bet ir tas dėl mus 
išėjo ant gero, nes tokis pa
sielgimas duos žmonėms da- 
siprotėt, kas do paukščiai jie 
yra ir ant kiek jiems rūpi 
mūšy dūšių išganymas.

Iš viršminėty fakty skaity
tojai lengvai dasiprotės, kad 
męs nieko bendro su kun. S. 
J. Struckum neturėjom. Ir 
vaidus sukėlė tarpe parapijo- 
ny ir kun. Kaupo ne kunigas 
Struckus, kaip kad “Drauge” 
N14 rašoma, bet pats kun. 
Kaupas savo nedoru pasiel
gimu ir sauvališku šeimynin- 
kavimu.

Kas prašalino kun. Struc- 
ky iš parapijos, ar kun. Kau
pas, ar vyskupas Hobonas, 
męs su šiais dalykais nieko 
bendro neturime, nes tai 
reikalai dvasiški jos. (Kunigy 
prašalinimas ir parsikvieti- 
mas turi būti žmoniy reika
las. Red.)

Męs gi rūpinamės savo rei
kalais, t. y. kad visa parapi
jos tvarka būty vedama mys 
pačiy, ne klebono, visvien kas 
jisai nebūty. Tą kovą turime 
laimėt, nes esame pasiryžę 
kovoti iki galo. Męs vardan 
parapijos vėliname mūšy bu
vusiam dvasiškam ganyto
jui kun. A. Kaupui (nors iš- 
teisybės nevertas to vardo) 
laimingos kloties.

Ir geistina būty, kad kun. 
A. Kaupas iš tos vakacijos, 
apie kurią rašoma “Drauge” 
N14, daugiaus negrįžtu ir 
nepasirodytu mūšy bažny
čioj, nes mums jau nusibodo 
su juom kovoti.

Vardan Pittstono Šv. Ka
zimiero Lietuviškos Parapi
jos pasirašo Komitetas:
Pirm. V. Smalenskas, 
Prot. sekr. J. Krušnauckas, 
Kas. Anthony Schultz.

rikoj pragyveno 22 metus. Skaitvtoiai.

Korespondencijos

0
:s

0

21 d. balandžio, 2 vai. po pie
tų, Tautiškame name, ant 
Grand st. (101—103) Brook- 
lyne.

Ant to užkvietimo atsakė 
p. Sirvydas, jog mieliai su
tinkąs ateiti, jeigu neišpuls 
kokios svarbios “kliūties”, p. 
Liutkauskas taip pat žadėjo- 
si ateiti, “jeigu laikas pave
lys”. p. Mikolainis dėlei sto
kos laiko atsisakė. Reiškia, 
debatai įi^ks. Gerbiama pub
lika malohės atsilankyti kuo- 
skaitlingiausiai.

P. Mačys,
- J. Veizdžiūnas, 

Kom. Sekr. P. Danckevičia.
Grand Rapids, Mich.

Šiuo laiku čionais įvyko ne
maža visokių permainų. Nau
jienos virte virė. Tūlą laiką 
visy akįs buvo atkreiptos kle
bonijos linkui. Daug vargo 
žmonės turėjo, kol išgarbino 
iš čia kun. Matulaitį. Jisai 
tiek vaidy tarp žmoniy sukė
lė, pridirbo tiek painių, kad 
parapijonįs, kantrybės net 
kę, pradėjo kovoti su sa^ 
tėveliu ant ž|iit būt ir, no 
sunkiai, vistik pergalėjo.

Ir veiklus gi buvo kleb 
nas! Pamokslus sakyda^ 
vien tik apie socijalištus
bedievius, tautiškas draugų 
jas ir kuopas keikdavo, kieį 
tik galėdamas. Pernai laike 
streiko išanksto pasakė, kad 
darbininkai turi pralaimėti. 
Žinoma taip elgėsi, kad būtų 
jo tiesa. < \

Jisai prigulėjo prie lietu
viu kooperacijos, kuri turi 
įvairiu tavory krautuvę. Ji/ 
sai dasigavo j viršininkus ir 
drauge su vargonininku val
dė kooperaciją iš “dievo ma
lonės”. Laike susirinkimu 
galėdavo kalbėti tik jo šali
ninkai. Toksai despotizmas 
ką tik neprivedė kooperaciją 
prie grabo lentos. Laime, 
kad nariai laiku susipratol ir 
ėmėsi patįs rūpinties krautu
vės reikalais. Tuojaus buvo 
prašalinta menedžieris (var
gonininkas), permainyta dar
bininkai, padaryta kontrak
tai su keliomis kompanijomis, 
pagal kuriy kooperacija gius 
daugiau tavoro ant kredito. 
Kaip girdėjau, kooperacija 
įves neužilgio savo krautuvė
je pardavinėjimą unijos dar
bo tavory, nes visi pirkėjai 
esą unijistai. Taigi, tavorus 
pirkdami, ne vien remsime 
kooperaciją, bet ir uniją. Žo
džiu sakant, kaip tik nariai 
patįs pradėjo rūpinties sąvo 
reikalais, tuojaus viskas 
gerėjo.

Tai dar vienas gražus fak
tas, kad nei draugijose, Aiei 
kooperacijose negalima uzsi- 
tikėti dvasiškiems tėveliams, 
nes jiems daugiausia rūpi jy 
politika. i

Tikras parapijomis*

a-

Brooklyn, N. Y.
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kuopos nutarta užkviesti tau
tininkus ant viešy debaty. 
Tapo išsiuntinėti laiškai p. J. 
O. Sirvydui, p. J. Liutkau- 
skui ir p. P. Mikolainiui. Už- 
kvietime pasakyta: “visur 
jus kalbate, rašote ir viso
kiais būdais mums ūžmetinė- 
jat, būk męs (socijalistai 
Red.) niekinam lietuvišką 
tautą, bei naikiname lietu
višką kalbą, būk męs griau- 
jame tautiškas organizacijas. 
Taip -pat jus darodinėjate, 
kad kįtų tauty socijalistai 
yra geresni, negu lietuviai- 
socijalistai”.

Viešos diskusijos atsibus

Apšvieta žemai stovi. Laik
raščiu ateina vos keli ekzem- 
plioriai. Darbai eina labai 
silpnai. Iš kitur pribusiant 
sunku darbas gauti. 1 d. baį- 
landžio Victery Webbing Co: 
iškilo audėju streikas. Strei
kuoja daugiausia merginos? 
Reikalauja pakelti algą ir 
pripažinti uniją. Gaila, kad 
ne visos merginos priklauso 
prie unijos. Yra 2 lietuvės 
streiklaužės. Policistai sau
goja skebus. Darbininkai 
laikosi vienybėj.

Liūdna Mintis.
Lincoln, N. Y.

20 kovo pasikorė lietuvis. 
Iš ryto atėjęs į dirbtuvę, pa
dirbo iki 8:40 ryto ir, papra
šęs pas savo draugą tabako, 
pasakė, kad už 10 m. mirsiąs 
ir tuoj dingo iš dirbtuvės.

31 d. kovo jį atrado beka
bantį ant medžio. Jojo no
rėta pasigelbėtf, ba atrasta 
ant žemes peilis ir per veidą 
buvo persipjovęs. Mat, ne
turėjo jau tiek spėkos pakel
ti rankas iki virvutės. Ame-

Ilgą laiką dirbo So. Bostone, 
kur paliko brolį ir pačią. Ve
lionis paeina iš Kauno gub.

Lincolnietis.
i Haverhill, Mass.

Lietuviu mūšy mieste apie 
800. Pašelpinė dr-stė šv. Ka
zimiero turi 180 nariy, šv. 
Juozapo dr-stė turi 150 na
riu. Taip pat yra lietuviu 
Okėsu Kliūbas, dr -ja D. L. K. 
Gedimino, Lietuviu Motery 
dr-ja, L.S.S. kuopa (turi 15 
nariy), taip-pat skyrius S. L. 
A. Kliūbas ir L. S. S. kuopa 
rengia prakalbas, platindami 
apšvietimą tarpe vietiniu gy
ventoju. -

Lietuviai užlaiko 5 krautu
ves valgomu daiktu ir vieną 
smuklę. 11 turi savo namus. 
Pilny piliečiu yra 30. Laik
raščiu pareina mažai, užtai 
alaus bačkučių ikvaliai.

L. Keleivis.
Raymond, Wash.

-—Ž57Tkovo atsibuvo didelis 
mitingas, sušauktas I. W. of 
the W. Nutarta sukelti strei
ką visose lenty pjovyklose 
Son Mills Co., kas ir buvo pa
daryta ant rytojaus. Susida
rė darbininku būrys iš 30 
žmoniy, kurie išvarinėjo ki
tus iš dirbtuvių. Per dieną 
sustabdė 6 dirbtuves ir pasi
pilė būrys vargdienių ant 
gatviy,taip kokia 600 žmoniy. 
Darbininkai reikalauja, kad 
paskutinis mokestis už 10 va
landų darbo dieną būty $2.50. 
Tuomet 28 kovo susirašė ka
pitalistai, biznieriai, didžiu
ma Raymondo angly, 200 
special police. Visi apsigink
lavo šautuvais ir atėjo į salę, 
kur buvo darbininku susirin
kimas. Visus darbininkus iš
vaikė, o duris lentomis užka
lė. Tai atliko patsai mįjoJ 
ras. Tuomet paklausė, ar 
eisite dirbti: kuomet atsaky
ta, kad “ne”, tai tą pačią 
dieną pasodino kalėjiman vi
sus vadovus.

Po piety 28 d. kovo susida
rė būrys policmony (keli šim
tai), vaikščiojo po namus ir 
varinėjo žmonės dirbtu. Dar
bininkai neklausė. - Tuomet 
įšėlę kapitalistai nutarė 30 d. 
kovo įtaisyti “šposą”. Spe
cial police vaikštinėjo po na
mus, ėmė žmones, nors ir 
vienmarškinius ir kišo į box 
karus ir vežė į laukus. Išpra- 
džiy karu, /paskui rive, pas
kui pėsčia kokia 20 miliy. 
Žmonės prikentė ir bado ir 
visko ir dar savais pinigais 
turėjo grįžti. Apie 100 gre
ity išvežė į “puščią”, pralaikė 
nevalgiusius parą, ant ryto
jaus sugrąžino. Kuomet jie 
lipo laukan, tuomet abiem 
pusėmis stovėjo policistai ir 
mušė juos bizūnais ir šautu
vu galais. Paskui visiems 
tiems, kurie turėjo savo na
mus, apmokėjo ir visus išva
rė į 2 paras iš miesto.

Po miestą plėvesuoja ame
rikoniškos vėliavos, ženklan 
pergalėsimo.

PaiMĮpėlį, kurie norėjo grįž
ti darban, įniršę kapitalistai, 
stūmė laukan.

Tai mat, kokia prakeikta 
tvarka tojoj laisvoj Ameri-

dovanas!
Kuris iš “Laisvės” skaity

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

242 Broadway, So. Boston, Mass.

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisvės” 

siuntinėjimo adresą, malonėkite neat
būtinai prisiŲsti savo senq adresu, t. y. 
kokiu buvo laikraštis lig šiol siunčiama 
ir nauję, t. y. tą, kuriuo norite, kad bū
ti^ Jums laikraštis dabar siunčiamas, 
kitaip adresą permainyt negalėsime.

Administracija.

I)r-stė Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu 
U. K. Gedemlno INo. 1 
Ant Town of Lake, Chicago, III.

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas K. K. Strzyneckis,

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

4612 S. Wood st., Chicago, III.
Protokoly Rašt. A. A. Poška,

462.3 S. Marshfield Ąve., Chicago, Ill.
Finansy Rašt. F. Yaugel,

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

4600 S. Paulina st., Chicago, 111.
Organo užžiūrėtojas A. M. RarNus, 

4649 So. Ashland Ave., room 5 
Chicago, 111.

gaunamos “Laisvės” spaustuvėj.

Čenstakavo klioštoriaus
SLAPTYBES arba kruvini Do- 
mazo Macocho darbai. Su pav.. 15c

LEKCIJOS APIE ATSK1RIMO
ŽENKLUS....................................... 15c

MOKSLAS RANKAZlNYSTES 
arba kaip pažinti žmogaus ateitį 
ir praeitį pagal delno ruožus ir 
nago žydėjimą........................... 15c

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

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

JAS ANGLIŠKOS KALBOS...25c
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL-

GOS IR REIKALAVIMAI.......10c
NAUJAUSIOS DAINOS ir EI

LES ...................................................20c
NAUJOS KANT1ČKOS arba poli

tiškos giesmės........................... 30c
PASAULIŲ RATAS......................25c
POKAHONTAZA Indijony Kara-" 

ralaitė. Istoriška pasaka..... 15c
BALTAS RŪBAS............................. 15c

Taipgi galite gauti įvairiausiy laiš
kams popiety su gražiausiomis kviet- 
komis ir pasveikinimais. Tuzinas 
25c., šimtas 70c., tukstarUis—5 dol.

Ką nors užsisakydami visada ad
resuok i t taip:

“LAISVE”
242 Broadway, So. Boston, M««.

ir Biznieriai!

Jeigu norit, kad jūsy spaudos 
darbai būtp atlikti greitai, 
gražiai ir suprantamoj kalboj, 
tai duokit spausdint i

“ Laisves” 
Spaustuvę

Męs atliekam visokius spau
dos darbus dauggražiau,negu 
kitos spaustuves ir už pigesnę 
kainą. Spausdiname

RED. ATSAKYMAI.
J. VIRPUČIUI. Talpiname ankščiau 

gautą korespondenciją. Eilutės silpnos.
MUSEGAUDZlUl (Canadoje). Pasi

kalbėjimas tilps.
REPŠIUI (Chicagoje). Paskutinė ži

nutė neturi didelės visuomeniškos svar
bos.

STASIUI DEBUR. Už linkėjimus 
ačiū. Apie kapuciną jau rašėme. Jeigu 
ką nors turite pranešti, tai niekados ne- 
sivėlinkite, nes naujienos pasęsta.

TIKRAM PARAP1JONUI (Grand 
Rapids). Labai ačiū už pasižadėjimą.

SENAM KAREIVIUI (iš Pittstono). 
Feljetonėlis tilps.

L. GRIKŠTUI. Straipsnelį iš Nashua 
gavome. “Katalikui”Jąu buvome ank
ščiau atsakę, būtent N29. Viena kores
pondencija žuvo.

MARTYNUI DAGIUI. Eilutės ne
tilps. Silpnos. RaŠinėkite vely kores
pondencijas.

J. MANKEVlClUI (Rochestery). At
sakymas atvirute.

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir. 
Visokius Darbus.

Ypatingai atydą atkreipiant 
j draugijy darbus. Niekad 
nereikia duoti darbą j tokias 
spaustuvėles, kuriy darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbos 
ir nepažįsta savo amato, nes 
ten tik sudarko darbą. Jeigu 
turit kokį spaudos darbą, tai 
siyskit jį mums Šiuo adresu:

“LAISVE”
242 W. Broadway
So. BOSTON, MASS. 391
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DIDŽIAUSIAS 
DARBININKŲ 
SĄVAITIN1S 
LAIKRAŠTIS

JOe.
10c.

tikriausias darbininkų laikraštis, 
paduoda žinias iš viso svieto.

$3.50 
50c.

po 
Sy-

LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

Namų Budavotojai, Kontraktoriai 
ir Pataisytojai

O9<io(| ai|) jo naiJHiif Xjnj«>N
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•40rf UP'IV sBUOjapi osįjjoOfisas: 782 Main st.,Susirinkimai.

Metinis susirinkimas L. S.S. 
pos atsibus Nedėlioję, 10 vai. 
num. 112 Salem st.. Bostone.

Savininkus
18 Broadway, So. Boston, Mass.

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

A .G. Groblewski
COR. Ėl.M & MAIN STS., PLYMOUTH, PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS

Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

J. VALUKON1S,
261 W. Broadway, So. Boston, Mass.

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

Telephone Richmond 1967-R.

lietuviškai-lenkiškai-rusiAkas

DAKTARAS

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

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

“KOVOJ" rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizino

“KOVA’
“KOVA’
“KOVA" metams čj».2.OO Amerikoj ir kitur.

Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujų metų “Kova" išeis tokia kaip “Keleivis”.

0 OI EISAS RANDASI: (
§•30 W. Broadway
§ SO. BOSTON, MASS. '

25c., 50c.

Parsiduoda namas su puikiais gyveni
mo kambariais ir groaerštoriu.

Atsišaukite po šiuo num. 128 C st., 
So. Boston, Mass.

IK

A
Z _ _____ _____ __ ,

(liniment^

gija tegyvuoja, bet jau daug 
naudingo padarė apšvietos ir 
kultūros pakėlime. Nutarta 
atidaryti knygyną.

Buvo skaitytas laiškas apie 
immigranty pašelpą. Vien
balsiai priimtas. Nuo nario 
bus mokama po 20c. Vienas 
laisvamanis pasakė, kad tą 
dalyką neremianti kunigija. 
Bet prie kunigijos > didžiuma 
prisilaiko. Kamendorius.

14 d. balandžio SocijalistŲ 
svetainėj bus .prakalbos ir 
dainos “Byrutės” choro. Kal
bės L. Prūseika apie Sibirą.

East Cambridge’iuj disku
sijų rūme (170 Gore st. ant 
kampo Lambert st.) 14 ba
landžio atsibus diskusijos. 
Tema: “ar naudingos drau
gijos, varžančios žmonių lais
vę”. Užkviestas dalyvauti 
diskusijose ir L. Prūseika. 
Neužmirškite atsilankyti, nes 
tai paskutinį kartą. Taip-pat 
bus deklamacijos ir monolo
gai . Pradžia 2:30 vai .dieną.

Rengėjai.

Draugijoms.
So. Bostono Lietuviškos 

draugijos ir abelnai visi lie
tuviai yra užkviesti dalyvau
ti ir prisidėti su aukomis dėl 
pastatymo Jurgio Washing
ton© atminčiai namo. Dėlei 
šio dalyko komitetai Susivie- 
nyjimo šv. Kazimiero dr-jos, 
šv. Petro ir Povilo, Saldžiau
sios Širdies V. Jėzaus ir šv. 
Kazimiero Rymo Kataliku 
laikė susirinkimą ir nutarė 
atsišaukti ir į kitas draugi
jas, kaip Bostono, taip aplin
kiniu miesteliu, idant pri
siųstų savo komitetus ant su
sirinkimo, kuris atsibus 14 d. 
balandžio, 1912 m., 6:30 vai. 
vakare, Pobažnytinėj salėj, 
ant 5-tos gat., So. Bostone. 
Taipgi turim už garbę pri
minti draugijoms ir visai lie
tuviškai visuomenei, kad So. 
Bostono viršminėtos draugi
jos buvo surengę tam tikslui 
prakalbas‘22d. vasario ir bu
vo sumesta auku $48.50.

Aukautoju vardai:
Kun. T. Žilinskas, P. Čaplikas 5.00; 

A. Ziminskas, J. Adomavičius, Kudre- 
vičius, J. Jarmakaitis, V. Parazinskas, 

• J. Rakauckas, J. Leikus, S. Singavi- 
čius, A. Balzas, St. Shay, J. P. Tuinila, 
L. Švagždys, Julius Jovaišis, J. Singai- 
la, J. Gadvinas, S. Salkauckas, J. V. 
Jankauskas, St. Navickas, A. Šarmavi- 
čius, K. Šlopštikas, S. Paerka, P. Kar- 
violis, V. Kazutis -visi po 1.00 dol.; V. 
Mickevičius 50c.; V. Fedaravičiųs, J. 
N. Žibutis, A. Bendaravičius, V. Vir- 
kietis, J. Matulauckas, A. Sinkus 
25c. Viso $25.00. Smulkių $23.50. 
kiu $48.50.

M. Mockapetris,
166 Bolton st.,

So. Boston.

Visiems žinomas lietuvis, 
aptiekorius K. Šidlauskas 
šiomis dienomis nupirko di
džiausią ir gražiausią So. 
Bostone aptieką, kuri randa
si po numeriu 226 Broadway, 
kampas C St. Taigi lietu
viams patogiausia su recep
tais kreiptis pas jį.

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

So. Boston, Mass.

£ §

Dabar laikas vartoti 'W

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12 -2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedėliomis iki 3 va), po piet.

*Q<949H343<SQ494c><c>4c)4c)4c)4
£

o

TIKRA DEGTINE

SEVEROS KRAUJO VALYTOJAS
(SEVERA’S BLOOD PURIFIER)

geriausias vaistas ir jiegų atgaivintojas pavasario metu.

Prašalina sugedusį kraują. Gydo visokius išbėrimus ir spuogučius. Atgaivi
na nupuolusias jiegas, kas paprastai šiuo mėty laiku apsireiškia.

Kaina bonkai $1.00.—Prie kiekvienos bonkos pridedama lietuvių kalba knygute su labai 
naudingais patarimais.

Parduodama visur aptiekose. Jei pardavėjas siūlyty kitokius vaistus,neimk, 
reikalauk tikry Severos. Jei reikalingas specijalisto daktariškas patarimas, 
rašyk adresu:

The Commonwealth 
Ruhling Association 

Verte turto ant$25.000.

Pranešu visiems kostumieriams, 
šią savaitę parduosim gerus čeverykus 
ir pigiai. American Gentlemen vertes 
$3.50 už $3.00. Taipgi skrybėlės, gra
žiausi marškiniai, padaryti po naujau
siai madai, tinka kievienam žmogui. 
Prašom visus atsilankyti.

Tamošaitis ir Yurgeliūnas 
233 Broadway, 'So. Bostone.

Lietuvių kriaučių 149 skyriaus 
nis susirinkimas atsibus Utarrike, 16 d. 
balandžio 1912 m., 7:30 vai. vakare L. 
Ok. Kliubo salėje po No. 339* Broadway, 
So. Bostone. Yra kviečiami atsilanky
ti visi nariai, draugai ir draugės, ir, ku
rie dar neturite knygučių, tai ant šio 
susirinkimo visi apturėsite. Širdingai 
visus užkviečia KOMITETAS.

Parsiduoda labai geroj vietoj 
keptuvė (bakery) už prieinamą kainą. 
Padaro biznio už $200 ant savaitės. At
sišaukite šiuo adresu:

Mr. F. Wachenheim, 
582 E. Fourth st., So. Boston, Mass.

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.
Šią sąvaitę bus lošiama labai 

sujudinanti tragedija

“ROMEO and JULIET”
Kiekvienas atsilankantis bus užganė

dintas iš šio perstatymo.
Ateinančią savaitę bus lošiamas

GALLOPER
Sėdynės geros ir nebrangios.

Tikietus galite gaut po num. 15 Winter 
St. arba teatre ant pleciaus Castle Sq., 
Boston^ Mass.

(Real Estate, Mortgages & Insurance) 
Atliekame kuogeriausiai visokias ope-. 

racijas. Suteikiame visokius patarimus 
statyme namų, o taipgi duodame viso
kius patarimus ir išskaitliavimus tiems, 
kurie nori pirkti ar parduoti namus. 
Statome naujus namus, perstatomo ir 
pataisome senus. Išduodame paskolą, 
apdraudžiamo nuo ugnies namus ir visą 
naminį turtą. Perkame, imame nuo- 
mon (arendon) ir išnuomuojame namus. 
Parduodame dėl statymo namų žemės 
lotus. Kiekvienas šoras parsiduoda po 
$10. Musų kompanija taipgi turi dide- 
ius ryšius su lietuviais ir visuomet 
tarnauja jiems sąžiniškai.

NAUJIENA, KOKIOS DA 
NEGIRDĖJOTE.

Męs varome biznį šiame mieste per 12 
metų ir jau ištaisėme tūkstančius namų 
puikiausiais rakandais, kurie buna ge
rais 7 ar 8 metus, ir, jei atsitinka par
duot, da galima ant jų pelnyt. Kodėl 
taip? Todėl, kad męs neišmokant tokios 
didelės randos nuo $7.000 iki $8.000,kaip 
kiti Storai, ir nelaikom supirkėjų, ku
riems išmoka nuo 3 iki 4 tūkstančių al
gos ant metų, taipgi nelaikome inana- 
džerių, 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 persitikrini, jei netikėtumėte, 
galiu nuvestį rakandų dirbtuvę, kur pa
matysite, jog tokios kainos, 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. OAFNINKR
338 W. Broadway, So. Boston, Mass, 

tarpe E and D sts.

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

HARRISOIN OAFVHS

DISPENSARE
Jau 20 metę nuo {steigimo.

229 Harrison Avenue
Arti Brdudway, BOSTON, MASS.

Patarimai DYKAI!
šlokiomlH dienomis atidaryta nuo 9 iki 8 
vai. vakare, šventadieniniu nuo 10ryte 

iki 4 po piet.
Gydome visokias ligas Vyru, Mo
terų ir Vaikų ir taisome DANTIS.

Ateidamas atsinešk šį apuarslnlmij.

Rengiant vestuves, krikštynas, 
varduves ar šiaip kokius pokilius, vi
sada kreipkitės prie mūšy, o męs ju
mis aprūpinsim pigiausiais ir geriau
siais gėrimais. Mūsų sankrova yra 
sena ir visiems žinoma. Pas mus gau
site tikros rusiškos degtinės ir šim
tus kitokių gėrimų,kaip tai malinow- 
ka, wiszniowka ir kitokių. Čia dirba 
visiems žinomas ir teisingas lietuvis 
Stanislovas Matchis. Norėdami su
sirašyti, galite rašyt lietuviškai. Nuo 
South station tik 2 minutas ima eiti 
iki mūsų sąkrovai.

Revere Distilling Co.
579 to 589 Atlantic Ave.

BOSTON, - - MASS.

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.

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra saulė, planetos ir kometos, 

tai skaitykit knygą

“Pasaulių Ratas”
Su paveiksi. Kaina

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra meilė ir kaip žmonės mylisi,- 

skaitykit kningą

“Meiles Karštlige”
Kaina. 2Oc.

Reikalavimus ir pinigus adresuokit taip:
k J. STROPUS
30 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Užlaikom didelę

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

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

S212 Washington Street 
liOS roiN, mass.

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

F. S. Šimanskis.
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Perkunt žiūrėk, kad butų ta markė, 
o Rauni teisingai.

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

25c. 
50c.

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

Jeigu jus kada reikalausite

TIKROS RUGINĖS arba BOURBON DEGTINĖS
Tai ateikite pas mus, nes mus DfcJGJTTrNB yra išsistovėjus inedyj ir 
užpečetyta Jungtiniu Valstijų sandeliuose, taipgi užpečėtyta bonkose po 
priežiūra Jungtinių Valstijų valdžios vientik del mus.

Taipgi pristatome veseilioms ir per laišką užsisakantiems už prieina
mą kainą.

BURKE, GALLAGHER & CO
396 ATLANTIC AVE.,'N,iA^l1'®E8 BOSTON, MASS

Parduodame gorčiais už visai žemas kalnas.

*
Akušerka

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.

8 s

0)

VADOVAS KELIAUJAN 
TIEMS [ AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

Jeigu nori žinot apie visas laivų kom
panijas, kokie yra laivai, iš kur jie iš
plaukia ir kur priplaukia, kiek kur yra 
mylių, kur randasi didieji kompanijų 
offisai, kokius žmones įleidžia j Suvie
nytas Valstijas ir kokių neįleidžia, kiek 
vertės turi kitų žemių pinigai, tai pri- 
siųsk 15c. stampom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtą knygelę.

Užsirašykit ‘Lietuvių Žurnalą’ 
Įjj^ln A Išeina kartą į mėnesį ir

,-Vli prekiuoja tik 50c metams.

’ 1 “Lietuvių žurnalas", yra 
KUti savo ruši& laikraštis.

Jame nėra vietos polemikai ir korespondencij6Yns, telpa vien 
įvairių mokslo šakų ir beloti i .tikos straipsneliai. Bet viena 
jo ypatybe — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 
klausiau^. J ai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite: 

“Lietuvių Žurnalas“, 1607 Ho. Ashland Ane., Chicago, III.

*815 Moyamensing Ave.
RNkOV PHILADELPHIA, PHNIN’A.

21-23 Cross St., Boston, Mass.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA {OLSELISI
Vyno, Visokių l.ikierių, Degtines, Rusiškos “Alont/polkos”, 

Šampano, Alaus, Aliaus ir visokių importuotų gėrimų,.
A'

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

WILLIAM ZAKON & CO.

DIDŽIAUSIA NAUJIENA.
Šiuomi pranešu savo broliams lietu

viams, jogei aš esu apsaugojimo gyvas- j 
ties (life insurance) agentų iš Metropo
litan Life Inswftnce Co. Šita kompani- I 
ja yra viena iš didžiausių ant pasaulio. I 
Taigi, lietuviai ir lietuvaitės, kurie no
rėsit apsaugot (inšiūryt) savo gyvastį, 
kreipkitės prie manęs. Aš apsaugoju 
ne dėlto, kini po mirties kam-nors pini
gai tektų, bet dėlto, kad jus patįs juos 
ant senatvės gautumėt. Jeigu kuriems- 
nors apsisaugojimo išlygos nesupranta
mos, tai kreipkitės pas mane į ofisą ar
ba prisiųskit savo adresą man, o aš va
kare pas jumis ateisiu ir viską išaiškin
siu lietuviškoj kalboj. ,

ANTANAS IVAŠKEVIČ
73 Tremont St., Boston, Mass.

Room 311
Telefonas Haymarket 2151

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

DAKTARAS
15. L,. BERNARD

Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tą ar po to laiko tele- 
fonuokite 160 South Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

SVEČIAI iš LIETUVOS
IR “PIRŠLYBOS“ bus perstatyta ant scenos

Anril 191? DAHLGREN SALĖJ1U DŪianUZlO /ipilljj Kampas Ė Ir Silver Sts., So. Boston,Mass.

Loš L.S.S. 60 kuopos nariai.
Perstatymas prasidės 7:80 vai. vakfcre. Kas nematėt “SVEČIŲ NEBUVĖLIŲ”, 
Kunigy Tumo ir Olišausko, tad ateikit, o pamatysit; kas matė, ateikit persitik- 
rint, ar tie patįs. Veikalas parašytas vieno iš geriausių lietuvių rašėjų ir labai 
juokingas. Juokas ir juokas nuo pradžios iki pabaigai. Mirsit nuo juoko. Po 
teatro bus Šokiai. Kviečiame visus atsilankyti.' KOMITETAS.

NAMINE MOKYKLA
GRAMATIKA angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apdary
ta)............................... ’..............  $1.00

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

NAU/AS BODAS mokytis ra
šyti be mokytojo....................... 10c

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

Pinigus siųskit per M on e y O r- 
de r šiuo adresu:

P. MIKOLAINIS
Box 62, New York City.

Feelind Better Already
^aLJUinpi x/„.rrThankJYou!

jjl (I
Mielai aš pa- I 

klausiau jūsų 
patarimo ir iš- 
titryniau su 

Or. Richter’io
Pain 

Expalloriii
Dingo skaudėjimas kaklo ir

mas šono, jaučiuos visiškai gerai. Pri
valo būti kiekvienos šeimynos šėpoje. 
Sergėkis nuo pamėgdžiotų. 25c. ir 50c.

F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl Street, New York.
Richter lo Congo Plllės yra geros nuo viduriu sukiotčjihio. 25c. Ir 60c.
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Egiutcro No. L 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Baisumas 
Aųtylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių

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

ir Kruvinosios
“Uicure” arba gydymas 

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

Galvos Skaudėiimo -
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 Apsaugotojas' 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 
Rožės Baisumas 
Kinder Baisumas 
Bobriaus Lašai 
Š4ėlnintojas - -
Krabu j o Valytojas 
Nem^ų liamintojas 
Egzema arba Odos Uždegimus 

pas Vaikus - - -
Groblevskio Pleisteris 

(Kušta volo) 
Pamada Plaukams 
Uchotyna nuo 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 $1.25
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

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

ovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Stornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduok i temū^ų' tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. HLM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA.

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

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

$2.00
$1.00

$ 1.25

25c

50c

25c. 
$1.(0 
25c.

$2.00
$2.00

$50

“ DILGELES ”
Btulio ojimčhi Įtioky Ir ne kuolais einančių pintų laikraštis, su paveikslėliais bei 

karlkaturi nils, einąs 7-tus metus.
“DILGELES" dabar imą iš proto sandelio ir ne vienus tik juokus (ypač 

tai dėlto,kad jos dikčiai padidėjo ir viskam turi vietos).Jose telpa šie nuolati
niai skyriai: Amerikos žinios, Žinios iš pasaulio. Korespondencijos iš lietu
viškų pūdymų, Iš Lietuvos; Ką šneka Dilgių Kristė su lldeginiu; Redak
cijos pastabos; “MOTERŲ LAIKRAŠTIS" moterų skyrius, vedamas dr. 
J. T. Baltrušaitienės; “TAUTOS ŽIEDAI” moksleivių skyrius, vedamas 
stud. Špoko; Laikraštiniai dirvonai; "Laikraštininkas ir Spaustuvininkas”; 
Literatūra: apysakos, eilės, satyros, juokai; Lietuvių Humoras origina
liški juokai; Vietinės Naujienos. Beveik kas 2-am num. da šie skyriai: 
Navatnas tas svietas istoriški kurjozai: “Draugija" iš draugijų gyve
nimo; Teisių patarimai; Informacijos biuras (klausimai ir atsakymai), ir tt.

‘•DILGELES" rašo apie mokslo, dailės ir filozofijos žiedus, apie meilę, 
darbininkus, kapitalistus, ponus, visokias valdžias ir paleistuvystes, koope
racijas ir tt. Kaina: 1 dol. (2 rubJmetams; 60c. (120 kap.) pusei metų 
j visas sulis. “Dilgelės" įkūrė J. Baltrušaitis 1906 m. Dabar jas leidžia kas 
L savaiti Broliai Baltrušaičiai. Į juos ir adresuokit šiaip:

BALTRUŠAITIS BROS., PITTSBURGH, PA.

BUK 
VYRAS

50,000
KNYGŲ

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

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi. nuo uznuodijitna krauja 
arbasypili,nnbiegitna siekius, patrotitu stypribe, pučkus 
ir. kitus ištnietiinus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tiznia, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura irvysasvyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vėžės arba 
nevedės vyras. Ta knyga yra parašita par paktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, speėijalisku 
lygu. Temtkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užtnokam už pačto, ing uŽpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir'adresa ant 
šeiniaus paduotu kuponn, katrų siusk niurnu šendena.

DYKAJ GAU1OS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 906 22 Fifth Avenue, Chicuoj

C -'lotinas Tatnl'4->: Pagal Tamistoa prižadiejtna, aS norlečjau 
jog Ta niista prisiustuuiei mail vysai dykai vėna jusu knyga del vyru.

Vardas

Adresas: Steltaa




