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II Metai

AMERIKOJ
Didelė nelaimė su laivu 

“Titanic”.
Žinia po žinios ateina apie 

baisią nelaimę. Ant laivo 
nebuvo ganėtinai vaiteliu. 
Jose sutilpo maž daug 900 

• žmonių. Vaiteliu buvo tik 
16. Daug kuomi buvo kal
tas ir kapitonas. Dabar jau 
tikrai žinoma, kad “Titanic” 
žinojo apie ledu galybes. Apie 
tai jam bevieliniu telegra
fu pranešė laivas “America”. 
Pirmi signalai gauta nuo 
skęstančio laivo 10 valandoj 
25 min. vakare. Dvyliktoj 
valandoj signalai nutrūko 
nuo pusės/žodžio. Kuomet 
atėjo laiyąs “Carpathia”, jau 
‘•Titanic* buvo nuskendęs. 
Plaukiojo tik valtelės. “Car
pathia” jas surinko. Kuo
met pribuvo kiti laivai, jie 
jau nieko nerado.

Rado lavonų.
Laivas* “California” 

plaukiojančiy lavonu, 
tuos kūnus surinko, 
ma, ant laivo nežinojo 
nu vardu.

17 d.balandžio atėjo į New 
Yorką francūzu garlaivis 
“Bretagne”. Jūreiviai pa
sakoja, kad jie sutiko ledy
nus, kurie galėjo turėti 70 
mailių pločio ir tiek jau ilgio.

Valdžia pasiuntė du karės 
kreiseriu “Chester” ir “Sa
lem”, kurie turės patikti 
“Carpathia”. Tuomet bus 
gauta tikriausios žinios, nes 
dabar ateina daug klaidingu 
žinių. “Carpathia” eina la-

rado
Jisai

lavo-

nuo skęstančio laivo, tuomet 
visaip jas suprasta ir visaip 
pradėta aiškinti.

Londonas, 17 bal.—Į par
lamentą įnešta užklausimas 
apie priežastis laivo žuvimo. 
Iš viso pasaulio Anglijos val
džia gauna užuojautos išreiš
kimus.

Legien.
16 balandžio atvažiavo į 

New Yorką Vokietijos uniju 
vadovas Karolius Legien. 
Anjt garlaivio jį pasitiko vi
sos darbininku organizacijos, 
būtent: susivienyjusiu Tiniju 
komitetas, socijalistu parti
jos komitetas, žydu trade- 
unijonu atstovai, atstovės 
moterų draugijų ir vokiečiu 
agitatyviškas komitetas. Jį 
sutiko su didžiausiomis ova
cijomis ir priėmė “Victoria” 
hotely. Legien dalyvavo vo
kiečiu darbininku susirinki
me.

17 balandžio Legien važia
vo į Bostoną. Legien pra
bus Amerikoj kelis mėnesius 
ir darys pranešimus visuose 
didesniuose miestuose.
Rengiasi prie darbininkų 

šventės.
New York, 16 bal. Dar

bininku dienraštis “The New 
York Call” jau dabar pradė
jo rengti gegužinį numerį. 
Tai bus labai platus ir turi
ningas numeris. Bus išleis
ta 300,000 ekz., kokio skait- 
liaus dar nebuvo pasiekęs 
joksai Amerikos darbininku 
laikraštis. Kaina bus visai 
žema. Už 100 ekz. wos 80 
centu.

lės miglos, “Carpathia” lau
kiama New Yorke 18 bal. 
vakare. White Star Line ga
vo žinią, kad utarninke 16 
bal. “Carpathia” buvo atstu
me 593 mailių nuo uosto.
Žmonės veržėsi ant “Ti

tanico”.
Pasakoja, kad žmonės ver

žėsi aut “Titanico”. Mat, 
yra garbė atlikti kelionę lai
vu, kuris tik pirmu sykiu ke
liauja. Pranešama, kad bu
vo jau išpirkti tikietai ant 
grįžimo kelionės.

Bet dabar žmonės minio
mis renkasi ties White Star 
Line kontoromis Londone, 
New Yorke ir kitur, kad tik 
patirus žinių apie savo gentis 
ir gimines. Ant “Titanico” 
buvo daugybė turtu. K rasos 
maišu buvo 3.500. Žuvo dau
gybė procentiniu popierių.

Žmonės, kurie žuvo, pride
rėjo prie įvairiausiu tautu. 
Iš apskelbtu pravardžių ne
matyti, kad ten būtu buvę 
lietuviu.

Valdžia.
New York, 17 bal. Val

džia paliepė ištirti iki smulk
menų priežastis nuskendimo 
‘ ‘Titanic”. Taip pat įneštas 
į kongresą bilPius, kad laike 
dideliu nelaimiu/nevalia bū
tu veikti toms bevielinio te
legrafo stacijoms* kurios pri
guli atskiriems žmonėms. 
Mat, kiekviena stacija pa
gauna žinias, bet, nebūdami 
specijalistais,tik viską sudar
ko ir suklaidina visuomenę. 
Taip buvo ir su “Titanic’u”. 
Kuomet gauta pirmos žinios

Vakaru geležinkeliu kom
panijos kas pavasaris reika
lauja daugybės darbininku, 
<ad vesti naujas linijas. Pa
prastai susirazdavo tūkstan
čiai norinčiųjų. Betgi šiais 
metais nesusirado net vieno 
tūkstančio.

Paprastai tokie darbinin
kai baisiai išnaudojami.

Geras įstatymas.
Taftas pasirašė po bill’ium, 

kuriuo uždedama akčyžė ant 
degtuku iš baltojo fosforo. 
Akčyžės uždėtos tuo tikslu, 
kad privertus fabrikantus 
nesinaudoti fosforu, kuris 
yra labai nuodingas. Dar
bininkai, dirbanti tose įstai
gose, nepaprastai miršta.

Rasit, bent' dabar fabri
kantai bus priversti liauties 
naudojęsi baltuoju fosforu.

Roosevelt’as laimėjo.
Po Illinois valstijos laimė

jimo, Roose vėl tas laimėjo ir 
Pennsylvanijoj. Iš 76 dele
gatu į republikonu konvenci
ją 67 stoja už Rooseveltą. 
Tuo tarpu,už Taftą stoja vos 
vienas. Kiti visi neaiškus.

Teisybė, ne visose valstijose 
RoOseveltas laimėjo, bet lai
mė pradeda jam šypsotis.

UZSIENYJ
1 gegužio Italijoj.

Rymas, 17 bal.—Visos Ita
lijos darbininku organizaci
jos nekantriai laukia pirmo
sios gegužės dienos. Tą die
dą bus padarytos didžiausios 
demonstracijos prieš karę. 
Socijalistai mano, kad prie 
demonstracijos prisidės tau
tos didžiuma.

Valdžia jau dabar pradė
jo rengties, kad kliudyti de
monstrantams. Valdžia yra 
labai keblame padėjime. Nes, 
pradėjusi karę, 'skelbės, į ke
lis mėnesius sumušianti tur
kus.

Daug vargo valdžia turi su 
socijalistišku atstovu Feliče. 
Tasai atstovas nuvyko į Tri
polį, kaipo laikraščio kores
pondentas. Dabar jisai rašo 
išten tokius pranešimus, ku
rie labai nepatinka karės vir
šininkams. Suimti jo nega
li, nes kaipo atstovas, esąs ne
paliečiamas.
$810.000.000 ant alkoho- 

liaus.
Londonas. Statistikos biu

ras apskaitė, jog pereitais 
1911 metais Anglijoj išgerta 
už $810 milijonu. Tiek daug 
išgerta dar niekuomet nebu
vo.

Anglijoj yra labai daug 
blaivybės draugijų. Tosios 
draugijos vienok tvirtina,kad 
anglai nepradėję daugiau 
gerti, bet jog vasara buvusi 
lepaprastai karšta, todėl taip 
daug ir išgėrė.
Uptono Sinclairo prtfna-

Generolas Chang Tso Lin, 
vyriausias kariu menės vado
vas Mandžurijoj, rengia su
kilimą prieš chinus ir nori 
apskelbti, jog Mandžurija 
esanti neprigulminga.

Provincijoj Khailar, kuri 
randasi tarp Mandžūrijos ir 
Mongolijos, gyventojai susi- 
buntavojo prieš chinišką gu
bernatorių. Jie reikalauja, 
tad gubernatorius pasiduotu 
valdžiai chutuchtu, Mon
golijos valdono. Tokiu būdu 
norėta visiškai suardyti ry
šiai su chinišką valdžia.

Kadangi gubernatorius ne
norėjo pasiduoti miniai, tuo
met išdeginta chinišką mies
to dalis ir išpjauta daug chi- 
niečiu. Paimta taip pat dau
gelį į nelaisvę. Sukilėliai ap
sirinko sau naują gubernato
rių.

Tokiu būdu nuo Chinijos 
nori atsidalyti visi pakraš
čiai. Mongolija jau atsisky
rė. Dabar nori atsiskirti Ti
betas, Mandžurija ir Turkes
tanas.

Pekinas, 17 bal. — Prezi
dentas išleido parėdimą, kad 
dėl didesnio susiartinimo tarp 
vairiu gyventoju, būtu 

romos mišrios vestuvės.

RUSIJOJ \ LIETUVOJ

da-

Dašnakciutiuno byla 
pasibaigė.

Po dviejy mėnesiu teismo 
pasibaigė “Dašnakciutiuno” 
byla. Laike tos bylos paaiš
kėjo, jog ne tik žandarai, bet 
ir teisėjai moka padirbti do
kumentus, parašus, kad tik 
daugiau žmonių apkaltinus. 
Visi Rusijos laikraščiai, iši
mant dešiniuosius, pradėjo' 
šaukti apie įsiviešpatavusią 
teismuose betvarkę. Bet dar
bininku laikraštis “Zviezda” 
rašo, kad tai tik mažas skly
pelis teismo šunybių,' kad 
kiekviena politiška byla be 
suktybių neapsieina.

Senatas išteisino 94, pa
smerkė į katorgą 4, į amžiną 
ištrėmimą 21, į tvirtovę 
Ligi teismo kaltinamieji 
sėdėjo tris metus!

iš-

užpirkti pamaldas ir kad tą 
dieną kas paskaitas suruoš
tu. Taigi kun. Kulikauskas 
pasiūlė kun. Tumą pasikvie
sti. Girdi, jis supranta apie 
darbininku gyvenimą ir tt., 
bet draugija nesutiko, sako, 
pakaksią ir jūsų....

Paskaitė referatą O. Un- 
guraičiūtė apie draugijos 
stovį ir tt.”

Norėjo nusiskandinti.
“Viltis” praneša iš Kupiš

kio, Ukm. apskr., kad kovo 
7 d. Driloniu sodžiaus 17 m. 
vaikinas norėjo nusiskandin
ti. Mat, jo suviliota mergai
tė tą dieną kvietė jį į val
sčiaus teismą. Bijojo tat gė
dos. Laimė tik, kad jojusie
ji pro šalį vyrai pamatė ir iš- 
gelbėjo.

Nekviesti svečiai.
Tūlas J. Kvailys rašo “L. 

Ūkininkui” iš Keginiu so
džiaus (Ukm. pav.): “Pas 
Keginiu kaimo desėtninką 
J. Muntrimą vasario 27 d. 
1912 m. atvažiavo urednin- 
kas ir sargybinis. Sargybi
nis, ųėjęs grįčion,pasakė, kad 
jis nori nakvoti. Desėtnin- 
ko nebuvo namie, o tik dvi 
mergaiti ir vaikinas. Mer
gaitės pasakė, kad nesant 
namie šeimininkui, nepriim- 
sią. Sargybinis pradėjo vi
saip keiktis. Bet mergaitės 
buvo gudrios, pasakė, kad 
jos jo nepąžįstančios ir nebi
jančios, dabar žmonės esą 
nebekvaili, tokiems ponams 
ranku nebučhioją, kaip se
niau bučiuodavo. Sargybi
nis, išsiėmęs, parodė revol
verį. Vaikinas, pamatęs, kad 
sargybinis rankoje turi re
volverį, atsikėlęs, pradėjo 
barti sargybinį, kam jis ko- 
liojasi. Pas mus, girdi, už
eina geri žmonės. Po to pa
rodė pasuolyje kirvį, sakyda
mas: “va ar matai? tai tuoj 
gausi per petį”. Tuomet 
uredninkas pradėjo stabdyti 
savo draugą ir vaikiną, o 
sargybinis pradėjo geruoju 
prašyti ir išėjęs nusikinkė 
arklį ir nakvojo.

Rytą anksti atsikėlęs, kaip 
tik paaušo, sargybinis visus 
Reginius iššnukštinėjo. Ko 
j ieškojo, tai nėra žinios, bet 
nieko nerado. Po to pradė
jo vieno ūkininko šulinį ar
dyti, rentinį mesti šulinin. 
Tai pamačius šeimininkė pa
ėmė lentą ir išvijo sargybinį 
iš kiemo.”

Saules užtemimas.
Balandžio 17 d. Lietuvoje 

bus matomas sauiės užtemi
mas. Užtemimas prasidės 
12 y. 41 m., baigsis 3 v. 16 
m. Užtemimas beveik pil
nas, nors truputį ir matysis 
saulės pakraščiai. Šitas už
temimas bus taipogi visoj 
Europoj, vakarinėj pusėj 
Azijos ir kitur.

Kratos.
- Vilniuje policija ir žan- ! 

darai krėtė p. Piaseckaitės- ' 
Šlapelienės knygyną. Nieko 
uždrausto nerado.

-Sėdoje (Telšių pav.),Vil
kaviškio žandarams palie
pus, buvo padaryta krata 
pas studentą M. Untulį. Pa
imta virš 100 laišku, knygų, 
užrašu, rankraščiu. Tarp kit
ko žandarai klausinėjo M. 
Untulį apie kun. Bielskį,kam 
jisai liepęs melstis už socija- 
listus ir pirmeivius ir ar kun. 
Bielskis prigulėjęs prie ko
kios-tai demokratu partijos.

Vilniaus Naujienos.
--“Lietuvos Ūkininkas” 

rašo, kad “Vilijos” fabrikai 
gana gerai sekasi. Fabriką 
gauna gana daug visokiu už
sakymu iš vartotoju draugi
jų. Atsilanko ir šiaip ne
mažai žmonių su visokiais 
reikalais. Kaip pradžiai, tai 
“Vilijai” gana gerai sekasi.

Lietuviu Mokslo Drau
gija gaus didelį vabzdžiu, 
peteliškių ir drugiu rinkinį. 
Surinko jį Jurbarko apielinkė- 
se kunigaikščio Vasilčikovo 
dvaru prižiūrėtojas Vinogra
dovas, rusas.

Trūksta darbininkų.
Mariampolės Ūk ku Drau

gija bėdavoja, kad Suvalkų 
gub. trūksta kaimuose dar
bininku. Draugija nutarė 
rūpinties parsikviesti darbi
ninku iš kitu apygardų.

Ūkio mokykla.
“Liet. Žin.” rašo iš Dai

navos (Kauno gub.): “Šie
met vietinėje žemės ūkio mo
kykloje yra priimta 40 moki
niu, baigusiųjų keturias gim
nazijos klesas. Vienas tik 
mokinys yra priimtas, bai
gęs Paverkšniu žem. ūkio 
mokyklą.

Išviso riimta iš Kauno 
gub. 26 moXiniai (kataliku - 
22; pravosla —2 ir evange
liku — 2). Iš kitu gubernijų 
priimta kataliku 2; pravosla
vu -10 ir evangeliku—2.

Ypatingai gerai mokosi vi
si valstiečiai; atsižymi mok
sle latviai.

Už mokslą ir užlaikymą 
bendrabutyje reikia mokėti 
200 r.; 8 stipendijas po 200 
rub. gavo tik Kauno gub. 
gimusieji nepasiturį moki
niai: 3 valstiečiai, 3 bajoru 
kilmės ir 2 miestiečiai.

Nuspręsta, jog į tą Inoky- 
klą bus priimami ne vien tik 
baigę 4 klesas valdiškos mo
kyklos, bet ir tie, kurie ga
lės kvotimus išlaikyti tr iš 
realinės mokyklos arba gim
nazijos ir iš 3 klesu miesto 
mokyklos.”

Kuniginė darbininkų 
draugija.

t Iš Pilviškių (Mariamp. p.) 
praneša “Liet. Žin.” apie 
atsibuvusį 17 kovo d. Darbi
ninku Krikščioniu Draugijos 
susirinkimą.

“Per šį susirinkimą suma- 
• nymu nauju beveik nebuvo. 

Išrinko į visuotiną suvažia
vimą (Senapilėn) A. Macaitį

t

Geresni rusai pasipiktino iš 
Maklakovo, kuris yra vienas 
iš geriausiu Rusijos kalbėto
ju. Jisai taip pat yra Dū
mos atstovas iš Maskvos 
miesto. Tasai žmogus, kaip 
ir visa jo partija, sėdi ant 
dvieju kėdžių, bet vistik eina 
prieš valdžią.

Neseniai tasai Maklakovas 
sutiko ginti vieną milijonie
rių, kuris vos neužmušė jam 
nepatinkamą žmogų. Pasa
koja, būk už tą gynimą Ma
klakovas gavęs 100.000 rub.

Nekurie maskviečiai sta
čiai sako, kad tokiu atstovu 
nerinksią į Dūmą, nes jie tar
nauja ir^aukso veršiui ir žmo
nėms!

“Rugių varpa’’.
Kaip jau buvo rašyta—di

desniuose Rusijos miestuose 
renkamos aukos badaujan
tiems sušelpti. Auku rinki
mui paskiriamos taip vadina
mos “rugiu varpos dienos”. 
Tomis dienomis visur parda
vinėjama rugiu varpos. Ko
vo 16 d. tokia “rugiu varpos 
diena” buvo ir Maskvoj, 
rinkta apie 200.000 rub. 
jeve surinkta 76.387 rub.

Anglijoj.
Londonas, 16 bal. — Mai- 

nieriu streikas padarė giliau
sią įspūdį. Socijdlizmas tarp 
darbininku labai sustiprėjęs. 
Laike ateinančiu rinkimu i 
Darlamentą darbininku par
tija tikisi gauti bent 100 sa
vo atstovu.

Bet laike streiko įsigalėjo 
vadinami sindikalistai. Jie 
nepasitiki politika ir parla
mentu ir nori stataus, tiesio
ginio veikimo.

Londonas, 17 bal.—Upto- 
nas Sinclair, vienas iš žy
miausiu Amerikos rašytoju, 
buvo užkviestas į Londoną. 
Dalyvaudamas literatu ban- 
kiete, Sinclair kalbėjo apie 
Amerikos betvarkę. Jisai pa
sakė: “nepasakosiu jums 
apie mūsų prezidentą, nes čia 
svetima šalis. Vely nulenk
siu galvą ir nutylėsiu apie 
ji-”

Sinclair pranašauja di
džiausią suirutę finansišką ir 
ekonomišką. Jisai sako, kad 
milijonai žmonių liksis be 
darbo. Tuomet prasidės vi
suotini streikai^ teroras ir pa
kils tikroji revoliucija. Re
voliucija apvers visą dabarti
nę tvarką. Sinclair spėja, 
kad toje milžiniškoje kovoje 
laimės darbas.
Dėjei “Titatiico” nusken

dimo.
Londonas, 18 bal. — Ties 

White Star Line kontora po
licija turi praretinti minią,, 
nes susirinko minios genčių 
ir pažįstamu žuvusiuju, ku
rie nori patirti apie keleiviu 
likimą.

Iš Berlyno gauta žinia, kac 
“Titanico” žuvimas padarė 
giliausi įspūdį. Ant laivo 
buvę gana daug vokiečiu.

White Star Line pasamdė 
kelis greituosius laivus, ku
rie važiuos lavonu rinkti.

Chinijoj vėl maištas.
Prasidėjo maištas Chinijos 

Turkestane. Sukilėliai nužur 
dė kelis chiniečius, 
varo iš savo šalies.

Ilgiausia kelione orlaiviu.
Paryžius, 16 bal. — Keli 

francūzu aviatoriai rengiasi 
atlikti oru kelionę iš Pary
žiaus į Pekiną, Chinijos sos
tinę. Rusijos ir Chinijos pa
siuntiniai pranešė lakūnams, 
kad iš savo pusės rems, kiek 
įmanydami, tą sumanymą. 
ChinŲ pasiuntinys M. Tai 
pasakė: ‘ ‘Mandžūrijos ir Mon
golijos gyventojai nematė 

Taip 
nebuvopat joksai orlaivis 

atskridęs į Pekiną.
Paketino lėkti Vedrines, 

f-Ielen ir Hamel.

Nplaimė su lakūnu.
Paryžius, 16 bal. — Žuvo 

Boncour, kariškas lakūnas. 
Jisai nukrito iš didelės aug- 

jo

Su-

♦
Daugelis Rusijos guberni

jų kenčia sunku badą. Nors 
valdžia ir visuomenė šiaip 
taip šelpia badaujančius, bet 
ju pagelbos neužtenka. Juo 
pavasaris artyn, juo badas 
vis smarkyn eina. Naminiu 
gyvuliu liko tik kuone pusė. 
Žmonės gi, dėlei blogo maiti- 
mosi, tankiai serga. Taip 
pastaruoju laiku Turgajaus 
srityje susirgo škorbutu apie 
900 žm. Sėjos laikas artina
si, o sėti nėra kas. Tie gru
dai, kuriuos superka badau
jantiems už surinktas tam 
tikslui aukas, daugiausia ne
tikę, nes nesudygsta. Pa
dėjimas labai sunkus.
Bažnytinės antspaudos 

rusų kalba.
Ligšiol bažnytinės antspau
dos (pečėčyii) buvo daugiau
sia lenku ar lotinu kalbomis. 
Dabar gi viduriniu' dalyku 
ministerija išsiuntinėjo vi
soms kataliku vyskupijoms 
paliepimą, kad . bažnytinės 
antspaudos būtu tik rusujjr Bukšnį ir paskyrė kelionei 
kalba.

o kitus
5 rub. Nutarė, kad reikia

kurį 
eina

San Diego, 16 bal.—-A. F. 
Sauer, išleidėjas “Heraldo”, 
sugrįžo į San Diego. Jį pa
sitiko labai iškilmingai. gu- 
sirinko mitingas, kuriame 
dalyvavo tūkstančiai žmonių 
ir Sauer laikė prakalbą. Nu
tarė uoliai kovoti, nors rei
kėtų pavartoti ir spėką, už 
žodžio ir susirinkimu laisvę.

H u

štumos. Pasirodė, kad 
akiniai buvo apšalę ledu.

Perlėkė kanalą.
Londonas, 16 bal.—Fran- 

cūzu lakūnas Mauricius 
Prevort perlėkė kanalą, ski
riantį Angliją nuo Francū- 
zijos. Lėkė 8 valandas.

Protestas.
Vengrijos valdžia labai 

skaudžia kroatus. Juos už
stoja vengrai socijalistaį. Per 
savo suvažiavimą jie protes
tavo prieš kroatŲ persekio
jimą.

, Taip- pat jie pareikalavo 
visuotino balsavimo, už 
Vengrijoj jau seniai 
kova.

Skaitytojams
Meldžiame visų tų “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.
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Kirdiejai ir Kirdiejukai.
Lawrence’o dumblinoji po- 

nia Ramanauskienė ir jos gi
zeliai padarė mitinga. Kaip 
ant kožno mitingo, taip ir 
ant šio susirinko gana daug 
žmonių. Šveplys Kirdiejus 
pasakė, kad reikladar karią 
protestuoti prieš ‘‘Laisvę”, 
“Kovą” ir “Keleivį”. Tur
būt, seni 'protestai neturi 
“macies” ir žmonės ju ne
klauso. Paprastai protestus 
redaguoja ir nubalsuoja per 
mitingus, bet... šiuo kartu 
protestą parašė vienas Kibil- 
dis, kuris prie to dar ir rašy
ti nemoka. Tokie protestai 
kitur ir netinka, kaip į ‘ ‘Sau
lę”, bespalvę “Darb. Viltį” ir 
balutinę “Lietuvą”.'

Nutarė apskelbti boikotą 
“Laisvei”, “Kovai” ir “Ke
leiviui”. Bet, kaip ant tu 
patyčių, “Laisvė” turi Law- 
rence’e daugiau skaitytoju, 
ne kaip seniau turėjo. Ma
tomai, • tikrieji Lawrence’o 
žmonės nelenda į Kiddieju ir 
ir Ramanauskienės maišą.

Bet susirado dar ten tūlas 
Augūnas, kuris pasakė:

...Mūsų cicilikai nepagelbėjo mums 
nei mažiausiu skatikėliu.”

Artai ne išgama! Ar su to
kiu smalininku galima gin
čytis. O ką sakyti apie laik
raščius, kurie prie tu žodžiu 
nieko nepriduria ir talpina 
tai, kaipo šventą teisybę!

Lawrence’o audėjams bū
tinai reikia galutinai atsikra
tyti nuo Kirdieju šaikos, nes 
ta šaika palaiko dar didesnę 

• repubbkoniškai - demokratiš
ką šaiką. Žinoma, čia pro
testai nieko nepadės. Reikia 
gyvo darbo.

Betgi, kaip žemai turi pulti 
tautininkai, kurie neišmeta 
iš savo tarpo tokius Kirdie- 
jus, kurie nesuslibizavoja 
dvieju žodžiu. Ponai gi Ra
manauskai turėtu netik mi
tingus rengti, bet ir padaryt 
mažą rokundą “stimenijos” 
iš suplaukusiųjų auku-...

Pamatai negrius.
“Dilgėlės” sutinka, jog dė

lei permainymo redaktorių, 
pamatai, ant kuriu remiasi 
tūli laikraščiai, negrius. “Dil
gėlės” sako.

“Suprantama, nieks čia negrius, 
nieks negrius dėl redaktorių permainų, 
kaip negriuva bažnyčia dėl kunigų per
mainos. Bet šiandien da lietuvių pir
meiviai galėtų būti neatgaleiviais linkui 
socijalistų.”

Abejotina. Galbūti, Vil
niuj, Lietuvoj, kur nėra jo
kios politiškos laisvės ir kur 
net kunigai, bent iš manda
gumo, laisvės reikalauja. 
Bet čia; Amerikoj buvo ir 
Tumo-Olšausko istorija, ir 
S. L. A. istorija ir Lawrence’o 
streiko istorija. Kame gi ap
sireiškė ta pirmeiviškumo 
dvasia? Ar tame, kad męs iš 
vien vadiname Richesoną 
kunigu?

Užtarėjai.
Lawrence’o Kirdiejukai su 

Ramanauskienėmis ir “Vien. 
Lietuvninku” gali džiaugties. 
Jie įgijo naują užtarėją, bū
tent “Saulę”, ^kraštelis, 
nemokantis dvieju žodžiu su- 
megsti, irgi užtarau ja p. Sir
vydą?” O anuomet p. Širv. 
dar pavadino “Saulę” gelto
nąja. Reikėtų brangint taip 
brangu prieteliu ir atšaukti 
savo žodžius.

Lietuviai angliakasiai ne-
* atsiliko.
“Rankpelnis” rašo apie lie

tuviu darbininku ištvermę 
laike paskutinio Anglijos mai- 
nieriu streiko:

‘‘Lietuviai darbininkai! Ant jūsų 
anglai negali skųsties, jus ėjot sykiu su 
ja|s, su jais kovojot,, su jais kentėjot. 
Usilaikykite iki paties galo, kad visą 
•avo amij linksma iirdžia prisimintumėt 
miliiniika kovą už duonos kąsni ir do-

Suvienytu Valstijų konsti
tucijoj juodai ant balto pa
rašyta, kad mūsų šalyje yra 
laisvė žodžio, laikraštijos, su
sirinkimu.

Bet taip stovi tik ant po- 
pieros. Gyvenime to nėra. 
Rasit, dai’ niekuomet nebuvo 
t^ip nežmoniškai mindžioja
mos žmonių teisės, kaip da
bar. Ypatingai persekioja
mi svetimžemiai, bet lazdų 
gauna ir piliečiai.

Kapitalistai kovoje su dar
bininku judėjimu prasima
no negirdėtu kovos įrankiu. 
Vienas iš tu įrankiu—tai iš
vijimas iš gimtojo miesto. 
Panašiai elgiamasi Aberdeen, 
Raymonde, San Diego. Kuo
met darbininkai atsisako eiti 
dirbti ir reikalauja geresnio 
duonos kąsnio—tuomet juos 
susodina į karus ir išgabena 
iš miesto. Taip buvo pasi
elgta visuose trijuose mies
tuose. Negirdėtas ir nema
tytas dalykas, kad žmonėms 
draustu gyventi, kur jie no
ri. Tačiaus taip daroma. 
Daugiausia triukšmo Sukilo 
dėlei išvijimo iš San Diego 
“Heraldo” redaktoriaus.

Šitie išvijimai iš gimtojo 
miesto primena žilos seno
vės ištrėmimus, kuomet val
dono valia buvo sykiu ir 
įstatymu. *

Aišku, kad jeigu žmones 
išveja iš miesto, kuriame ap
sigyveno, tai juo labiaus ga
lima užkimšti jiems burnas.

Tame pačiame San Diego 
persekiojama ir stačiai už
draudžiama pardavinėti ne
patinkami valdžiai laikraš
čiai. Smarkus žmonių laik
raštis “Appeal to Reason” 
traukiamas į teismą. Pro
kuratorius Harry Bone (tei
smo kaltintojas) išanksto rū
pinasi, kad būtu parinkti to
kie teisėjai, kurie laikraštį 
būtinai apkaltintu.

Daug triukšmo sukėlė, jog 
Haywoodui, tam tikram jam 
žmonių bičiuliui, uždraudė 
kalbėti New Jersey valdžia. 
Net prigrąsino suareštuo
sianti. O ką jau kalbėti apie 
paprastus darbininkus, kurie 
nėra taip pagarsėję, kaip 
Haywood. Ne iš vieno mie
sto jau atėjo žinia, kad strei- 
kieriu mitingai išvaikyti, o 
darbininku svetainių durįs 
užkalamos. Ypatingai mie
stu valdžios neapkenčia pa
garsėjusios Industrial Wor
kers of the World.

Taigi aišku, jog tu pama
tiniu laisvių, kaip laisvė su
sirinkimu ir spaudos, pas 
mus nėra.

Bet nevisuomet. Pilna žo
džio laisvė duodama tiems, 
kurie eina už, valdžią. Nors 
tie žmonės stačiai prie užmu
šimu kviečia, bet jie gali rėž
ti, kas jiems tik ant liežuvio 
ateina.

Dabar kalbama apie kuni
gą John Belford, kuris para
šė straipsnį “The Nativity 
Monitor”. Tasai kunigas de
da žodis po žodžio sekan
čiai:

“Nėra jokiu teisiu, kurio
mis galima būtu išnaikinti 
socijalistus. Socijalistas pa- 
ojingesnis, negu cholera ir 
džuma. Jeigu yra reikalas, 
galima privęrsti juos nutilti 
nors ir kulka”.

Čia jau aiškiausia kviečia
ma prie užmušimu. Socija- 
listu partija kunigą apskun
dė. Pažiūrėsime, kas iš to 
išeis.

Nors įstatymai visiems 
vienodi, bet saikuojama toli 
gražu nevienodai.

Mississippi išsiliejimas pa
dare milžiniškus nuostolius 
ir praryjo ne vieną gyvastį. 
Jeigu dar p už medžiagišką 
nuostolį galima atlyginti, tai 
brangaus žmogaus žuvimą 
niekas neapmokės.

Ir tai atsikartoja beveik 
kasmetai. Betgi ligišiol, kaip 
ir nieko nepadaryta, kad ap
siginus nuo tu baisiu nelai
miu. Kitu šalių valdžios, 
ypač Prūsu valdžia, labai tuo- 
mi dalyku rūpinasi.

Teisybė, kongresas pasky
rė $350.900 apkasams supilti. 
Tie apkasai būtinai reikalin
gi ir jie daug naudos pada
rys. Bet ne laikas šunį la- 
kint, kada reikia medžioti. 
Tie apkasai volai pilti pradė
ta tuomet, kuomet upė be
veik patvino.

Bet visgi geriaus vėliaus, 
negu niekad. Kuomet žmo
nės ir laikraštija pradės to 
reikalauti, tuomet kongresas 
turės paskirti tam tikslui ne 
kelis šimtus tūkstančiu dole
riu, bet milijonus.

Patviniai atsitinka ne vien 
tik Mississippi slėnyje, bet ir 
kituose kloniuose. Taigi vi
sur reikalinga pagelba.

Be patviniu mūsų šalį veik 
kasmetai aplanko didžiausi 
gaisrai. Žūva ne tik žmonių 
gyvastis, bet ir žvėrįs. De
gėsiais pavirsta didžiausi gi
riu plotai. Lyg kad baisi au
dra, jdūkusi, drasko žaliuo
jančius plotus.

Miškai taip pat reikalauja 
didesnės priežiūros, geresnės 
akies. Ligišiol valdžia ko- 
mažiausia rūpinosi tuoju 
brangiausiu turtu.

Čia vėl reikėtų imti pavyz
dys iš Anglijos, Prūsu ir 
Francūzijos, kur miškai bran
ginami, prižiūrimi.

Mišku niekados nebus per
daug, j u visuomet bus per- 
mažai. Valdžia atneš daug 
naudos, kada pradės rūpin- 
ties miškais. J. N.

daug turto ir daug turčių. 
Garlaivis darė savo pirmuti
nę kelionę, nes tik pereitais 
metais pastatytas.

Baisi tai nelaimė—žūti jū
ros platybėje, kuomet nėra 
vilties išsigelbėti. Ne viena t 
šeimyna apraudos savo sūnų, 
tėvą, vyrą.

Bet kįla klausimas. Ar 
prieš jūros galybę, jūros pa- 
ojus nėra (vaisto išsigelbėti? 
Teisybė, mokslas ir ^technika 
padarė kelionę jūromis be
veik be rizikos. Bet kodėl gi 
žuvo “Titanic”, kuriam, ro
dosi, niekas nebuvo baisu? 
Ko negalima permatyti—tai 
negalima. Bet ir ant “Ti
taniko” ne viskas buvo tvar
koj .

Nelaime su “Titaniku” 
dar kartą nurodo, kad ant 
kožno garlaivio tiek turi bū
ti atsargos vaiteliu, kiek yra 
keliauninku. Ant “Titaniko” 
to nebuvo. Viską permatė, 
apie viską apsirūpino, bet 
užmiršo apie valtelę. Vei
kiausia, ir tuomet ne visi bū
tu išsigelbėję, betgi nebūtu ir 
veik pusantro tūkstančio 
žmonių žuvę.

Bostonietis.

Žuvus “Titanic’ui”.
‘ ‘Titanic”—tai ‘ ‘galinčius”, 

tai “milžinas”. Bet ant mil
žino ir milžiniška nelaimė at
sitiko.

Per paskutinius 12 metu 
susidaužė šie laivai:

1903 m. City of Taunton. 
Žuvo 6. 1904 m. General Slo
cum. Žuvo apie 1000. 1904 
m. Rorge netoli RockallReefs. 
Žuvo 700. 1904 m. Gironde 
netoli Anglijos~100. 1905 
m. Aransas 
22 žm. i
1906 m. Berlin—175 ir Va- 
lentia—135. 1907 m. Larch
mont—175. 1908 m. Larache 
— 151 ir Yarmouth — 23.
1910 m. Ville de Rochefort.
1911 m. Emir—93; Sechelt— 
39; Bruce ir Merida. 1911 
m. Ivernia, visi išsigelbėjo.
1912 m. Ontario,, išsigelbėjo.

msas; Georgstage— 
ir Cousins Rennis—

BAISI NELAIME.
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ČIGONAI.
Nelaimingi buvo dėl Suvalkų guber

nijos čigonu užpereiti metai. Žiūrėk, jau 
ir atitempia nabagėlį į kalėjimo klesas. 
Už ką?—klausia jo.—Dievaži, ponuli, už 
bereikalą. Ot tas bjaurybė, mano drau
gas, ant manęs prilojo, tai mane ir suėmė. 
Aš gi tą bjaurybę vos vieną sykį per jo- 
marką buvau matęs. Tegu jį devyni kel
mai.

Bet savo sėbru tarpe jie greitai susi- 
uodžia vienas su kitu ir nesislepia. Dau
giausia, nabagai, pakliūva už tuos lietuviš
kus žirgus.

Kiekvienas iš tu čigonu jau matęs ka
lėjimo sienas. Bet kas kita buvo seniau 
ir visai kas kita dabar. Turbūt, čigonai 
per visą savo amžį nebūtu girdėję apie 
Rusijos Dūmą. Bet štai ta nelaboji Dū
ma 1908 metais išleido įstatymą prieš ar
kliavagius. Iš pirmo sykio—trįs metai 
rotu, iš antro sykio—keturi metai kator
gos ir po to—ištrėmimas Sibiran. Tai jau 
visai ne juokai, ir kiek tie arkliavagiai 
plūdo Dūmą ir tuos atstovus, tai tikrai 
velniukams nebūtu užtekę jaučio odų, kad 
surašyti keikimus.

—Už tokią, sako, pastipusią kumelę, 
už kokią kreivą juodę aš turiu rąžančiu 
(taip vadina retežius) nešioti! Gi ji ne
verta nei 10 rubliu, ji tik juodvarniams 
tinka! Žinoma, visi kiti vagįs ir vagiliai 
urmu pritardavo kalbėtojui. Ir visi ga
lando dantis: “na, męs tiems bjaurybėms 
ponams ir gaspadoriams atsilyginsim. Męs 
juos iškarsime, męs juos išdeginsime!”

Visai kas kita seniau būdavo. Už pir
mą pavogimą gaudavo šešis menesius, už 
antrą—kokius metus, už trečią-kokius 
du metu. Ką giliuoja tokia “duona” ge
ram vagiui. Tai jam tik pasilsys. Sėbru 
kompanijoj tie keli mėnesiai švilpte pra
švilpia.

Ar teisinga buvo ta naujoji bausmė 
ar ne — visokiu būdavo kalėjime kalbu. 
Ūkininkai guldė galvą už tą bausmę. —Ir 
gerai, sako, jiemsy rakaliams! Čia žmo
gui reikia skubiausias darbas atlikti, o čia 
tau iš po akiu pavogė brangiausią darbi
ninką.

Kas ir besakyti, bėda tai bėda. Bet 
pakliuvo kartą bernukas už karvės nusi- 
varymą iš kaiminės. Ta vagyste tai bu
vo pirmutinė jo gyvenime. Nežiūrint to, 
jį nuteisė trims metams. Atsimenu, 
ir ūkininkai jo gailėjosi. Teisybe, 
užuojautą čigonams neteko girdėti, 
daug jau jie ir per akis meluodavo.

Męs nuo ju atskirai gyvenome;
kalėjimas buvo nedidelis. Tankiai sykiu 
vaikščiodavom, tankiai jie paprašydavo 
mūsų, kad parašyti jiems laišką. Taip- 
pat duodavo paskaityti savo ilguosius ap
kaltinimus.

Laiškus jie liepdavo rašyti maž daug 
tokius jau, kaip ir visi vagiliai: nekaltai, 
girdi, kenčiu; afieravoju kančias Viešpa
čiui Dievui. Tikrai misliu, kad šviesusis 
sūdąs mane išteisins, nes visi šventi mato, 
kad esu nekaltas.

Bet nei visi šventieji, nei šviesusis 
sūdąs čigonėliu neišteisindavo. Žiūrėk, 
jau ir persigabena rotas ar katorgą.

Neteko matyti didelio susigraužimo, 
nusivilimo. Pasikeikdavo ir aprimdavo. 
Kakta sienos nebepramuši. Tiktai Sibiro 
gilumoje teko matyti vieną čigonu šeimy
ną, senį tėvą ir du sūnų, kurie, rodėsi, iš 
galvos išsikraustė. Senis tėvas keikė vi
są svietą ir kas minu ta kartojo: “mano 
sūnus kariumenėj ciesoriui tarnauja, aš 
moku mokesčius, aš guodoju valdžią!” 
Bet, kaip teko patirti, ir į Sibirą pakliuvo 
ne už ką kitą,, kaip už arkliavagystę. Senis 
darė bjauru įspūdį. Matomai, tai būta 
seno, patyrusio vilko, kurio akutės žibčio- 
te žibčiojo. Gaila buvo tik jo sūnaus. Ta
sai tik prieš kelias savaites buvo apsive
dęs. Jisai, vargšas, kruvinomis ašaromis 
verkė, o kiti vagįs turėjo iš to didžiausiu 
juoku. Mat, kur kaliniams moteris ant 
liežuvio užkliūva, tai tą temą jie įsikanda 
dantimis.

Tarp visu čigonu man ypač krito į akį 
vienas senis, kurį pavadinsiu pramany
tu Girinio vardu. Tasai Girinis tai buvo 
čigonu karalius. Tupėjo sykiu su juo ir jo 
švogeris ir dar keli gentįs. Tai buvo tik
riausias politikierius. Prie ko pritapdavo, 
tokiuo ir tapdavo. Su kiekvienu mokėjo 
tinkamai kalbėti. Su gaspadoriais šnekė
davosi apie šeimyną, peikdavo ją, kaip 
drūtas. Mokėjo pašnekėti apie javus, 
apie galvijus, triobas< kraičius, Ameriką. 
Kas tįk apeiną suvalkiečiu ūkininką—

kad 
apie 
Per-

Girinis mokėjo palaikyti kompaniją. Nuo 
kitu vagiu irgi neatsilikdavo. Pliaukšda
vo apie mergas, pjudindavo vienus su ki
tais, mėgdavo šnekėti apie visokius vagiu 
nuotikius. Kuomet gi susieidavo su mu
mis (t.y.su “politika”),tai užvesdavo kalbą 
apie valdžią, apie mokslą. Gailėdavosi 
tėvu, kad taip daug turto išdėjo, o dabar 
viskas ant veju nuėjo. Bet užbaigdavo 
savo šneką suraminimu, kad laikai turės 
persimainyti.

Tasai Girinis buvo uolus katalikas. 
Man rodosi, kad apie religiją jisai tiek iš
manė, kaip šuo apie saulę. Bet ant kaklo 
kabojo škaplieriai ir rąžančiai, vakarais 
“akkuratnai” poteriaudavo. Nedėldie- 
niais, rarotomis, prieš Velykas visa vagiu 
kamera (kambarys) dainuodavo šventas 
giesmes.

Tam čigonui niekad šnekos nepritrūk
davo. Jį iy praminė filosofu. Jam ir tiko 
pasenauti, paunarauti savo dievotumu.

Tik viėną kartą jisai perpyko ant ku
nigo. Tai buvo 1910 m. Velykomis. Kuni
gėliai, kaip visados, atvažiavo griešninku 
spaviedotU Nuėjo ir Girinis. Paskui, iš- 
sispaviedojęs, sugrįžo ir kad giria, kad gi
ria tąjį kunigėlį, rodosi, tasai jam dangų 
prie žemės prilenkė: “Koks malonus, sa
ko, ir kaip greit griekus atleido”.

Bet praėjo mūsų Velykos, atėjo rus- 
kiu šventė. Popas buvo kitoniškesnis, kaip 
gerasis Girinio kunigėlis. Tasai surinko 
mieste auku, pripirko kiaušiniu, pyragu’, 
kumpiu ir įtaisė pravoslavams 
balių.

Ak, kad keikė tada Girinis tą

tikrą

kuni-

“Titanic” nuskendo, 
ros milžinas, pastatytas 
gal naujausiu technikos 
gerinimu, ilsisi ant jūros 
dugno, 2 mailių gilumoje. 
Jūros dievaitis prarijo gausią 
auką. Jisai atsiėmė tūkstan
tį tris šimtus ir keturesde- 
šimts žmonių gyvasčių. Li
kosi išgelbėta 800 suvirš, be
veik vienos moterįs ir vaikai.

14 balandžio dešimtą va
landą vakare “Titanic” susi
dūrė su lediniu milžinu. Ta
sai smūgis buvo toksai bai
sus, kad “Titanic” neišturė
jo. Sudužo laivo priešakys, 
susilankstė šonai ir galybės 
ledo užgriuvo laivo viršų. Iš 
didelio rūmo vos griuvėsiai 
beliko. , J*

Bevieliniu telegrafu mušta 
žinia: “gelbėkite mūsų sie
las”. Paskiaus pavyko duoti 
žinią, jog laivas randasi ant 
14 graduso platumos ir 50 
graduso ilgumos. Žinia bu
vo pagauta ir tuoj gauta keli 
atsakymai, kad plaukiama 
ant pagelbos. Bet suspėjo 
tik viena “Carpathia”.

“Titanic” išsilaikė vos ne- 
vos tik tris valandas. Milži
nas, turintis 882 pėdas ilgio, 
beveik be kovos pasidavė. 
Neišsilaikė. X

Žmonės, kurie važiavo “Ti
taniku” buvo tikri, kad jūrų 
paojai jiems niekai. Net 
White Star kompanija, ku
riai “Titanic” kaštavo $10,- 
000,000, buvo apdraudus tik 
ant pusės tos sumos, tai yra 
ant $5,000,000. Ir kompa
nija ir pasažieriai nei juste 
nejuto, ;kas gali atsitikti.

Su “Titaniku” nuskendo

Nuolat skundžiamasi, kad 
žmonės eina silpnyn. Tai pa- 
stebiama ypač, imant naujo
kus kariumenėn.

Kad žmonijai negrąsytu iš
sigimimo pavojus, reikia pa
sirūpinti priaugančiąja karta.

Įstatymai, kurie apsaugo
tu įr dar geriau visiškai už
draustu vaiku darbą fabriko- 
se, tokie įstatymai užvis la
biau reikalingi.

Kongresmanas Cox iš Ohio 
įnešė kongresan billiu, kurį 
galima pasveikinti. ' Bet, ži
nant, koksai yra mūsų kon
gresas, žinant, kad ten dau
guma už kapitalistus eina, iš 
to billiaus daug ko negalima 
laukti. Jį ten taip apipešios, 
apsmailins, nunuogins, kad 
iš gero įstatymo nieko neliks.

Ir kožną kartą gyvenimas 
sako žmonėms: nemikite re- 
publikonu ir demokratu!

Jeigu tasai billius stotųsi 
kūnu, tuomet iki 14 metu 
vaikams būtu visiškai už
drausta dirbti f abrikose. Nuo 
14 iki 16 metu vaikai galėtu 
dirbti lengvesnį darbą, bet 
tik ne prie masinu, kur jiems 
gręstu pavojus. Taip-pat 
kapitalistams būtu uždrausta 
samdyti svetimžemiu vaikai, 
kurie neišmano angliškai,nes 
tokie vaikai labiausia išnau
dojami.

Ligi 21 metu uždrausta 
dirbti ten, kur žmogus leng
viau gali priprasti prie deg
tinės ir alaus.

Vaikai, neturinti pilnu 16 
metu, turi turėti paliūdyji- 
mą. jog lankę per 5 metus 
mokyklą. Ligi 12 metu vai
kams būtu uždrausta parda
vinėti laikraščiai ant gatvių.

Už teisės peržengimą ka
pitalistai būtu baudžiami. 
Pirmu sykiu iki $50, antru, 
iki $200.

Kaip sutiks kongresas šitą 
billiu—pažiūrėsime.

\ ■

bet

—Ar tai išpuola šitaip kunigui 
ti? Štai ilgakartis popas parodė, kad turi 
širdį,o mūsų tie vienstypiai tik gaspadiniu 
gomures sotina!

Bet pasikarščiavo čigonėlis ir vėl nu
siramino!

Girinis, kaip pakliuvo į kalėjimą, tai 
išsirodė netokiu jau dideliu arkliavagiu. 
Bet paskui, kad prasidėjo jo bylos. Viena 
Seinuose, kita Suvalkuose, trečia Gardine. 
Beskaitydami jo apkaltinimo aktą, paty
rėme, kad ir seniaus jau apie 3 sykius sė- 
dėjo.

Vadinasi, tai buvo buvaunas paukštu
kas. Vienur pats vogė, kitur slėpė pa
vogtus arklius, trečiur ant jomarko “an- 
deliavo”.

Arkliavagiu lizdas tai Seinų pavietas. 
Iš ten pakliūva ne tik čigonai, bet’ ir bur
liokai, o kartais net “mūsų žmonės”, 
bai retai nučiumpa kokį žydelį. Bet 
patįs nevagia.

Atsimenu, sykiu su mumis sėdėjo 
delis. Męs buvom jau sugulę, bet 
nemiegojome. Žydelis gulėjo ant grindų, 
nes ant naru nebuvo vietos. Staigu atra
kino duris ir įstūmė mums svečią, riebu, 
bjauria išvaizda burlioką. Gi žiūrime už 
valandėlės, kad mūsų žydelis su burlioku 
gerai pasipažįsta. Tuoj susimerkė aki
mis, tuoj pradėjo šnibždėtis. Ju kalboj 
tik ir painiojosi žodžiai: “naktis”, “stai- 
nė”, “raktas” ir kiti. <

Bet, kaip sakau, daugiausia tarp ar
kliavagiu buvo čigonu.

Tarp nekuriu vagiu galima atrasti 
žmones, kurie pradeda šiek tiek susi
prasti. Teisybė, j u būdas, palinkimai, 
idealai visai kitokį, negu mūsų, tai yra 
“politikos”. Bet jie jau pradeda lyg ir 
suprasti, ko męs norim, už ką męs sėdi
me. Jie pradeda lyg ir su pagarba žiūrė
ti į “politiką”. Ir tankiai būna, kad ar 
laike badavimo, ar susikertant su virši
ninkais, ar šiaip reikalaujant kokiu palen
gvinimu— tie kaliniai drąsiai eina su po
litika.

Bet čigonai ne iš tu žmonių. Prie 
prakilnesnės organizacijos jie visai netikę, 
stačiai nesupranta, nors, rodosi, turėtu 
suprasti, ką tai reiškia vienybė, nes gyve
na būriais, turi daug skirtingu savo in
teresu.

Dar ką teko pastebėti, tai didelį pri
sirišimą prie šeimynos. Kol jauni, tai ne
sivaržo. Bet senesni labai daboja savo 
pačias. Tasai pats Girinis nekantriai lauk
davo savo žmonos ir vaiku, kada šie atva
žiuodavo pasimatyti.

Laiškuose neužmiršdavo įgraudenti 
savo žmonai, kad nesusidėtu su kitais, nes 
visvien jisai pareisiąs. Taip liepdavo įra
šyti į laiškus ne vienas tik Girinis, bet ir 
kiti vedusieji čigonai. Turbūt, pasiliku
sios laisvėje žmonos turėjo labai daug 
konkurentu į kavalierius....

L. Prūseika.
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mėsos, bet ir visu kitu pro
duktu, pieno, kiaušiniu, žu
vų ! O tavo tie vegetarijonai, 
kurie bijo gaidį užmušt, visai 
nieko negalvoja, kad šimtą 
kartu bjauriau žmogų užmuš
ti. Bet dar, bobute, aš ta
vęs paklausiu. Sakai, vištos 
mėsos negalima valgyt: Na, 
o vištos kiaušinį?

—Kad aš tau mazgotę pa
imsiu, tai man nutilsi.

IŠ CHINIEČIU 
GYVENIMO.

Kiekvienas. chinietis labai 
rūpinasi apie savo garbę. 
Ypatingai bijosi, kad kas 
nors nesugėdintu jo i akis. 
Kartą, vienas labai turtingas 
chinietis smarkiai prasikalto. 
Teisėjas pasišaukė jį pas sa
ve. Chinietis nujautė, kad 
jeigu jisai nueis ir negalės 
pasiteisinti, tuomet jo garbė 
žuvusi. Bet ant jo laimės 
Chinijoj yra būriai žmonių, 
kurie prisiima svetimą kaltę. 
Prisiimti svetimą kaltę ir 
gauti už tai rykščių—tai vi
siškai nėra gėdos. Tai va
dinasi paprastas duonos pel
nymas, palyginamai gana 
lengvas. Turtingas chinie
tis taip ir padarė. Atsiklau
pęs prieš teisėją ant keliu, 
visiškai nulenkė savo galvą, 
taip kad veidas nebūtu ma
tomas.’ Kaltė jo buvo aiški 
ir teisėjas liepia pliekti ryk
štėmis. Bet tuomet turtuo
lis pakelia riksmą ir pabėga, 
o ant jo vietos puola pasam
dytas žmogus. Nors teisė
jas ir tarnai žino, kad Jonas 
kaltas, o Petrui kailį velia, 
bet nusiduoda nieko nežiną.

Bet užtat nėra didesnės 
garbės, kaip kad išreiškimas 

ržmoniu pagarbos. Kada žmo
gus turi kokius nuopelnus, 
tuomet jisai nebeslepia savo 
veido. O chiniečiai sako: 
“kokį veidą jisai šiandien 
įgijo. Jisai turės kuomi pa
sididžiuoti prieš draugus”.

* **
Chin iečių kalba yra sun

kiausia iš visu pasaulio kal
bu. Yra net atskiru raidžiu 
ne garsui, ne žodžiui, bet vi
sai minčiai išreikšti. Kad 
išmokti skaityti, reikia pa
žinti nuo 10 iki 20 tūkstan
čiu įvairiausiu raidžiu. Vi
sokiu gi ženklu rašyboje yra 
per 50 tūkstančiu. Tasai ne
paprastas kalbos sunkumas 
yra didžiausia kliūtis susiar
tinimui su baltaveidžiais.

Kad išmokus,kaip reikiant, 
skaityti, reikia pasimokyti 
10—20 metu. Tik tuomet 
chinietis bus apšviestas. Tai 
ne taip, kaip pas mus, išmo
ko 30 raidžiu, ir atliktas 
kriukis. Kaip jau sakiau, 
yra raidžių-ženklų, kurios 
reiškia ne garsą, bet visą 
mintį, visą idėją. Tokiu bū
du reikia mokyties ne tik 
skaityti, bet ir pažinti idė
jas, pažinti chinu mokslą.

Chiniečiu gyvenimas ėjo 
skirtingais keliais. Taigi ir 
j U apšvieta ir j u mokslas bu
vę kitoniški, negu pas mus. 
Senųjų ženklu ir raidžiu už
teks dėl senu supratimu. 
Bet dabar chinai susidūrė su 
naujomis Europos idėjomis. 
Išreikšti tas naujas idėjas 
savo kalboje jiems labai sun
ku.

Dėlto ir sakoma, kad chi
niečiai turės permainyti sa
vo rašybą. Ar tai girdėtas 
dalykas, kad žmogus turėtu 
kirmyti 10—20 metu, kol iš
moksta skaityti-rašy ti.

Apšviestas žmogus Chini- 
joj laikomas didelėj pagar
boj. Mokslas praveria duris 
prie augščiausiu urėdu.

Chiniečiai turėję ne vieną 
galvočių, kaip Konfuci, Liao- 
Tse ir kitus. Ju raštuose iš
reikštos nors papenėjusios, 
bet dažnai, labai gilios min
tis.

—Ar girdi, diede! Kožną 
kartą, kaip tik einu mėsos 
nusipirkti, tai negaliu tverti 
iš piktumo. Greitai jau męs 
neturėsime už ką steiko sva
rą nusipirkti. Ar padūko tie 
trustai ir tosios krautuvės!

—Matai, matai, bobute ir 
tau pradeda ragai dygti, ar 
tik nejsirašysi j socijalistų 
partiją.

—Kad tu prasmegtum su 
tokiais pranašavimais. Ne
bijok, diede, aš žinosiu, kas 
daryti. Jau man seniai pasa
koja, kad yra tokių žmonių, 
kurie be mėsos gyvena. O da
bar dar jr aš pati apie juos 
skaičiau. Man išrodo, kad 
tie vegetarijonai, kurie ne
valgo mėsos, gali ir skatiką 
sutaupyti ir dar gerą darbą 
padaryti.

—Kodėl gi tau taip rodosi? 
Gi tu, bobute, be mėsos tik
rai už kokios savaitės apvir
stu m patvbryj.

—Matai, koks tu neišma
nėlis. Tu vis man pasakoji, 
kad žmonės užmuša žmogų, 
tai bjauriausias nusidėjimas. 
Bet, ar gražu, kad žmonės 
užmuša gyvulius, paukščius. 
Žinai, dieduk, aš negaliu ma
tyti gaidį pjaunant. Rodosi, 
kad tasai, kuris pjauja,papil
do baisiausią nusidėjimą. Juk 
kožnam gyvūnui brangi jo 
gyvastis. O čia be jokios 
mielaširdystės paskerdžia ir 
ne vieną, ne du, bet šimtus, 
tūkstančius, milijonus. Ar 
tie gyvūnėliai negalėtu sau 
ramiai gyventi.

—Juokus kreti, bobute, ir 
gana. Senovės egiptiečiai 
baisiai garbino driežles ir žal
čius. Vadinasi,ir tuos nega
lima užmušti. Egiptiečiai ra
mia sanžine skaldė priešu 
galvas, o driežles, kaip įma
nydami, guodojo. Indusai ir 
po šiai dienai turi savo šventu 
gyvuliu. O žinai pas mus, 
Lietuvoje, žmonės skaito di
deliu grieku, jei kas pašau ja 
gandrą. Tuo tarpu,gandras 
vienas iš niekingiausiu pauk
ščiu. Taigi, bobute, senu 
žmonių nuomonių nesuvaiky
si . O tu dabar beveik tą pa
tį kalbi. Kas jau bus, kad 
žmogus negalės gaidžio pasi- 
pjaut, ar kiškio nusišaut. Pa
gal tavęs išeina, kad žmo
nėms nereikia už būvį, už 
duonos kąsnį kovoti, bet tik 
jaučiu nepjauti ir viskas bus 
gerai. Visai tu man, bobu
te, iš krieso išėjai.

—Su tavim tik užsidėk! 
Jokios šnekos nemoki ramiai 
vesti. O kad aš tau pasaky
siu, kad mėsa nesveika. Tu 
pats sakai, kad visur pilna 
bakterijų. Tai kam tokią 
trucizną valgyt?Taigi, ar ma
tai, viena nesveika, antra 
gyvam sutvėrimui gyvastį 
atimi, trečia sutausosi pini
go. Ar ne mano teisybė. Aš 
skaičiau, kad žmogus, apsiei
nantis be mėsos, yra daug 
sveikesnis, gyvesnis. Yra 
žmonių, kurie bę mėsos per 
visą amžį apsieina.

—Nežinau jau, ar išpuola 
su tavim ginčytis! Gera žu
vis, geri žalumynai dar bran
gesni nei mėsa. Ant jų dau
giau pinigo reikia. Mūsų orga
nizmas pripratęs prie mėsos, 
taip sakant, amžiais susigy
venęs. Jįjį negalima atpra
tinti. Nesveikos yra ne tik

Daug vaikų.
Musu motinos ir bobutės 

kitaip nesuprato šeimyniško 
gyvenimo, kaip tik pagimdyt 
ant svieto visą tuziną, arba 
dar daugiau vaiku ir augint 
juos. Musu dienose, kada 
prisieina daugiau kovoti už 
kąsnį duonos, už prasimaitini
mą, tokis vaisingumas užde
da ant darbininko-gimdyto
jaus pečiu nepanešamą jun
gą ir didelę atsakomybę. Šių 
dienu moters jau nėra ant 
tiek išnašios, kad visą savo 
gyvenimą būti nėščiomis. 
Pati gamta kartais nubau
džia moteris už pertanku 
gimdymą. Dauguma dakta
ru prirodo, kad tankus gim
dymas nė kiek nepagelbsti 
žmonijos padauginimui. Pa
sirodo, kad motina, kuri 
pagimdo 12 arba net 18 
kūdikiu, išauklėja sveikais 2 
arba 3. Kiti gi visi išmiršta 
mažais arba išauga idijotais. 
O tokie juk gaivalai žmonijai 
nėra naudingais; atpenč, di
džiuma nuo ju tik nukenčia. 
Kad šiandien nesirastu tiek 
daug idijotu, darbininku luo
mą nebūtu taip išnaudojama 
ir laikoma tamsybėj Taigi 
visi tie motinos vargai, visi 
tie neišpasakyti skausmai 
prie gimdymo ir ašaros prie 
auklėjimo nueina ant nieko. 
Tėvai ir motinos turi gerai 
suprasti, kokia guli ant ju 
atsakomybė. Moteris turi 
žinoti, kad jos kūnas nuo 
nuolatinio nėštumo nusęsta, 
susigadina ir potam lengvai 
pasiduoda visokioms ligoms.

Seniaus pasaulio valdonai 
augščiausia už visas statė tą 
moterį, kuri įstengė pagim
dyti ant svieto daugiausia 
vaiku. Šiandieninė gi civili
zacija gerbia už vis daugiau 
tas motinas, kurios gražiau
sia vaikus išauklėja. Gerai 
išauklėta mūsų gentkartė ne
pasiduos taip lengvai kapita
listu agentu išnaudojimams 
ir apgavystėms.

Taigi mano išvedimas: rei
kia gimdyti ant svieto tik 
tiek vaiku, kiek ju galima 
atsakančiai išauklėti. Todėl 
su panieka reikia žiūrėti į 
turčių šeimynas, kurios turi 
tiek ištekliaus, kad galėtu 
išauklėti šimtus kūdikiu, vie
nok kartais neauklėja nė vie
no. Tokius nevaisingus tur
tuolius reikia vadint nedo
rais ir ištvirkusiais.

Ona Adomaitienė.

Štai pavasarėlis, 
Medeliai žaliuoja!
Šnibžda tik lapeliai 
Šakelės linguoja!

Čia puikus gojalis 
Mano širdį traukia, 
Bet širdelė laimės 
Niekad nesulaukia.

Paukščiai ir poetai
Sau linksmai dainuoja!
Vargdienis žmogelis 
Amžinai dejuoja.

Naunčikas.

PATARIMAI.

Kaip išmazgoti ploščiaus 
kalnieriu.

Paimk iš vaistinės (aptie- 
kos) “Soap Tree Bark”, at- 
laužk šmotą apie du kvadra
tišku coliu didžio, sulaužyk į 
mažus šmotelius ir supilk į 
pusę puskvortės karšto van
denio. Pastovėjus porą va
landų, apšlakštyk gerai tuo
ju skistimu blizgantį kalnie- 
rių ir po tam nušluostyk, pa
dažęs kempę tyram vande
nyj.
Kaip atnaujinti paauksa

vimą fremų?
2 uncijas kiaušinio baltimo 

ir 1 unciją cloride of potash. 
Sumaišyti gerai. Nušluostyk 
dulkes nuo f rėmu, nutepk 
plonai su brušeliu (šepetuku) 
ir išžiūrės, kaip naujas.

Senas Kūdikis V* U*

Uniforma.
(Feljetonas)

Rimtai kalbant, aš iš pat 
savo jaunystės mylėjau gink
lus ir uniformą ir laukiau 
diena iš dienos, kada sukaks 
man tie laimingi 21 metai, 
kuriuose maskolius ima ka- 
riumenėn. Turėjau viltį, kad 
tikrai ir aš pakliūsiu į tą 
skaitliu išrinktųjų.

Bet o nelaimė! Stojus ant 
liosu, storpilvis načalnįpkas 
išrado, kad aš esu permažas 
ir kuprotas ir dėlto tai netin
kamas kariūmenėn. Ban
džiau prašytis, kad priimtu, 
bet gavau atsakimą: “nam 
takich nenužno” (mums tokiu 
nereikia).

Kas dabar daryt? Iš gė
dos ir piktumo išvažiavau į 
Ameriką.

Koks mano džiaugsmas 
buvo, to neįstengs aprašyt 
nei garsiausias musu dienu 
rašytojas ponas Gabrys, ka
da išvydau maršuojant gat
vėmis lietuvišką kariumenę 
šv. Jurgio Kareivio. Kaip 
paskui dažinojau, tai buvo 
praktika prieš apvaikščioji- 
mą mūšio ties Žalgiriu.

Dažinojęs nuo draugo, kad 
šiton kariūmenėn priima 
augštus, mažus ir kuprotus, 
ant pirmo mitingo prisira
šiau. Gavęs uniformą ir bliz
gantį kardą, už kuriuos už
mokėjau $25 draugystei, ap
sirėdžiau, prisikabinau kar
dą ir per tris dienas, užsida
ręs savo kambaryj, gėrėjau
si uniforma, kardu ir savo 
puikia išvaizda prieš veidro
dį. Ir kur čia nesigėrėsi! 
Kepurė su raudonu kutosu, 
ant pečių epoletai blizga, čia 
diržas raudonuoja, o prie jo 
prikabintas blizgantis kar
das. ' O kas. puikiausia, tai 
raudona juosta, kuri eina per 
kelines. Aš manau, kad to
kios uniformos ir pats caras 
neturi.

Tiesa, socijalistai per laik
raščius ir prakalbas išjuokė 
mus ir mūšy uniformą ir dar 
gi faktiškai darodinėjo, kad 
kariumenė nereikalinga. Jie 
prie kožnos progos šaukte- 
šaukia, kad vienintelis mūšy 
kelias prie išganymo, tai so
či jalizmas. Kad už tuos pi
nigus, ką męs mokam už uni
formą, daug geriau nusipirkt 
moksliškų knygų ir užsipre- 
numeruot kelis pirmeiviškus 
laikraščius. O tą laiką, ku
rį męs praleidžiam muštra- 
vodamiesi gatvėmis ir svetai
nėse, pašvęstume skaitymui 
knygy ir laikraščiu. Žodžiu 
mokslui.

Viešpatie! Kaip tas išro- 
dyty?

Bepigu dabar: apvaikščio- 
jimas mūšio ties Žalgiriu— 
maršuoji. Pašventinimas 
bažnyčios arba tautiško saliū- 
no—maršuoji. Ateina Vely
kos, kad ir girčiausias, stovi 
prie grabo Kristaus! Maršuo
ji po bažnyčią ir tuomi pri
meni svetimtaučiams, kad 
esame lietuviai, kada tai tu
rėję savo didžiuosius kuni
gaikščius ir didelį mūšį ties 
Žalgiriu. Jog, jeigu ne męs, 
svetimtaučiąi nei zinot-neži- 
noty apie mūšį ties Žalgiriu.

Paimkim pavyzdin, kad ir 
karę italy su turkais. Ir kad 
ne italy katalikiška kariume
nė, tai tie netikėliai turkai 
ateity į Romą ir šv. Tėvą 
nuo sosto numesty.

Dieve duok, kad tas soci- 
jalizmas neįvyktų dar kol 
męs esame gyvais, nes tuo
met numesty nuo sosto* šv. 
Tėvą, bažnyčias paverstu į 
mokslaines, o mums taip pui
kią uniformą prisieitų par
duot skudurnikui už 50c.
Nors d-ras J. Šliupas: pasakė 
per prakalbas Pittstone, kad 
socijalizmas įvyks negreičiau, 
kaip už šimto metų, bet jam 
sunku tikėt, nes ir jis, nors 
geras tautietis* bet bedievis.

Senas Kareivis.

Korespondencijos
Nashua, N. H.

Lietuviy pas mus kokia 
700. Daugiausia suvažiavę 
iš Vilniaus gub. Tarp jy ap
švietimas stovi ant žemo 
laipsnio. Ne tik vyrai, bet 
ir moterįs įsimylėję gerti aly. 
Susirenka į vieną vietą, pasi- 
samdo kokį valkatą, tai tas 
su uzbonais tik neša per išti
są dieną. Vyras gi, dirbęs 
per visą dieną, kada pareina 
vakarieniauti, tai nieko ne
randa.

Velykas atšventėme su di
dele iškilme. Susirinko vai- 
kiny būrys, pasiėmė gurbu- 
čius, užsikabino maišus, pa
našiai, kaip lietuviški ubagai, 
ir ėjo per stubas, krautuves 
ir saliunus, giedodami ale- 
liują! Taip rėkė, kaip kokie 
ožiai treigiai. Jie rinko, kas 
ką davė: kiaušinių, mėsos, 
degtinės. Svetimtaučiai, su
stoję ant gatviy, klausinėjo 
vieni kitų, kodėl tie žmonės 
bliaudami vaikščioja ir dar 
su maišais apsikorę.

Žmonės čia mėgsta senovę. 
Myli kunigus ir saliūninin- 
kus. Lietuvišky saliūny yrą 
7. Miestas iš jy pelno $5.600. 
O jeigu paminėti užsirašyti 
laikraštį, tai gailisi pinigu. 
Sunku Amerikoje rasti tokį 
apsileidusį miestą, kur nebū
ty nei vienos tikrai pirmei
viškos draugijos.

Vietiniai lietuviai buvo su
dėję $7,000 ant bažnyčios, 
bei paskui pamatę, kad pa
liks be pinigy ir bažnyčios, 
sumanė pinigus paimti ant 
parapijos vardo. Bet buvo 
jau per vėlu.

J. Kalvelis.
Oglesby, III.

Miestelis nedidelis. Gyven
tojų su virš 2000, tarp j y ko
kie 400 lietuviy. Apšvieti
mas stovi gana žemai, nors 
ir pareina keli pirmeiviški 
laikraščiai. Yra trįs pašelpi- 
nės draugijos ir politiškas 
kliūbas. šv. Antano, šv. Izi
doriaus ir Gedimino draugi
jos prisidengę po kunigo 
skvernu. Gedimino draugija 
suvirš metai atgal buvo lais
va. Bet bedarbės laikais ap- 
šviestesni darbininkai išva
žinėjo, o likusieji nusilenkė 
prieš kunigėlį. Permainė kon
stituciją ir liepė po prievarta 
atlikt ausinę.

Apie politiškąKliubą never
ta nei kalbėti. 31 kovo laikyta 
susirinkimas už ką balsuoti 
laike miesto viršininky rinki
mo, bet taip ir nieko nenuta
rė, nors dūzgė, kaip bitės 
avilyje. Vienas kitą barė, 
grąsino laukan išmesti, bet 
galy-gale barniai pasibaigė... 
alučiu. P. R—tis.

Raymund, Wash.
I čion patariu niekam ne

važiuoti. Darbai pasibaigė 
26 kovo. Sustreikavo visos 
lenty pjūvyklos. Kitoniškų 
darby čia nėra. Priežastis 
streiko — tai numažinimas 
mokesties. Du metai atgal 
čia mokėdavo paprastam dar
bininkui $2.25 į dieną. Šie- 
metgi sumažino mokestį iki 
$1.75. Pragyvenimas atsiei
na $5 į savaitę. Kas gyvena 
su šeimyna, tai reikia ir ba
dą pamatyti.

Darbininkai reikalauja 2.50 
dol. į dieną ir pripažinti In
dustrial Workers of the W.

Kapitalistai. pasamdė poli
ciją ir ši trankosi po stubas 
ir varo žmones į darbą. Kas 
atsisako eiti darban tankiai 
varo kalėjiman. Uždraudė 
laikyti susirinkimus. Vado
vus suareštavo.

Darbininkai ligšiol laikosi 
gerai. Iš lietuviy tik vienas 
skebauja. Kaip eisis toliaus 
pranešiu vėliaus.

“L-vės” skaitytojas.

Waterbury, Conn.
Kovo 24 d. vietinė S.L.A. 

kuopa parengė prakalbas. 
Kalbėjo S. L. A. centro sekre
torius p.Strimaitis. Nors jau 
ir prastas tas kalbėtojas, bet 
tautą kėlė į padanges, kaip 
ir kiti. Pakils, girdi, mūšy 
tauta iki debesy, lenksis prieš 
ją visas pasaulis. Bet iškal
ba visai prasta. Vietinis kal
bėtojas Kaziukas B. geriau 
nuriečia.

Pereitą savaitę pradėjo 
sirgti rauplėmis. Bet dabar 
liovėsi. Mat, artymam mies
telyj Union City, Conn, ta 
liga labai prasiplatinusi. Bu
vo toksai atsitikimas: mote
ris apsirgo ir nenorėjo pasi
rodyti. Dėvi žėlabos rūbą ir 
tai užkrėtė kitus. Būty la
bai gerai, kad sumanus dak
taras, kaip D-ras F. Matulai
tis, parašyty apie tai, kaip 
apsisaugoti.

Balandžio 10 d. teatrališka 
draugija “Aidas” lošė “Živi
lę”. Publikos buvo viduti
niškai. Pats lošimas viduti
niškai pavyko, nei gerai, nei 
blogai. Bet turinys “Živilės” 
man nepatiko, perdaug seno
viškas. Padėkime, senas vai
dila sako: dievai teisingi! 
Dievai kraujo reikalauja.

Velykas praleidome triuk
šmingai. Braka rukštis.

Brooklyn, N. Y.
Lietuvaičių Kliūbas rengia 

eilę referaty, kas pėtnyčia 
iki 3 gegužio. Balandžio 12 
d. skaitė D-ras J. Kaskevi- 
čius ant temos “Skilvis, pil
vas ir jo ligos”. Referatą 
skaitė aiškiai ir suprantamai 
iizprie tam visi buvo užganė
dinti. Po referato leidžiama 
buvo klausti. Martus (“V. 
L.” komp.) pastatė šiuos 
klausimus: užsikarščiavimai, 
rūpesčiai ir debatai, ar neken
kia skilviui?

Daktaras paaiškino, kad 
karšti debatai kenkia netik 
skilviui, bet. ir pilvui. J. 
Liutkauskas, pabūgęs suga
dinti skilvį ir pilvą, atsisakė 
dalyvauti debatuose su soci- 
jalistais 21 balandžio. Dar 
gal ir p. Sirvydas, pabūgęs 
skilvio ligos, nestoti ant de
batų...

Oi, kokia nelaiminga ta 
skilvio ir pilvo liga.

Nebijantis sug. skilvio.

Naujos knygos.
L. N. Tolstoj. Nuo degti

nės. 2-jų veiksmy komedija. 
Vertė V.K. Rčk. New York, 
spauda “Tėvynės”, 1912.

Nuomonės Garbenio, jo gi
minaičiu ir prieteliy. Parašė 
kun. J. Gerutis pagal E. 
Duplessy. Dalis I. Išleido šv. 
Kazimiero draugija Kaune, 
1912.

A. J. K. Karalius. Karei
vis. Mintis pagal Caroline 
Nelson. Apysakos “Dick the 
Militan. Iliustracijos Charles 
Medin’o. Spauda “Lietuvos 
Žurnalo”, Chicagoje, 1912.

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisvės” 

siuntinėjimo adresą, malonėkite neat
būtinai prisiysti savo seną adresą, t. y. 
kokiu buvo laikraštis lig šiol siunčiama 
ir naują, t. y. tų, kuriuo norite, kad bu
tu Jums laikraštis dabar siunčiamas, 
kitaip adresų permainyt negalėsime.

Administracija.

Dr-stė Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu 
L. K. Gedemlno IN o. 1 
Ant Town of Lake, Chicago, Ill.

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas K. K. Strzyneckis, 

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

4612 S. Wood st., Chicago, 111.
Protokoly Rašt. A. A. Poška,

4623 S. Marshfield Ave., Chicago, Ill.
Finansy Rašt. F. Yaugel,

4606 S. Paulina st., Chicago, 111.
Iždininkas A. J. Boržynskis,

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

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

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
toju prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanų 
sekančias knygas: “Čensta- 
chavo Klioštoriaus Slapty
bės”, “Revoliucijos atbal
siai”, “Mokslas Rankažinys- 
tės”,1 ‘Lekcijos apie atskirimo 
ženklus” ir “Vadovas keliau- 
iantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems” . Pinigus siųs
kit Money Orderiais šiuomi 
adresu:

“L A I S V E”
212 Broadway, So. Boston, Mass.

Jieškotojams.
Šiuomi atkreipiame atyda gerbiammy 

“Laisvės” skaitytoj^, Kad pajieškoji- 
mus giminiu ir draugu talpinam ant mė
ty 1 sykį dovanai. Už bizniškus p ai ieš
kojimus imam po 50c. už 1 vieną sykį ir 
1 dol. už 4 sykius. Neskaitytajame pa- 
jieškojimus dykai netalpinam.

Administracija.

DIDŽIAUSIA NAUJIENA.
Šiuomi pranešu savo broliams lietu

viams, jogei aš esu apsaugojimo gyvas
ties (life insurance) agentu iš Metropo
litan Life Insurance Co. Šita kompani
ja yra viena iš didžiausiu ant pasaulio. 
Taigi, lietuviai ir lietuvaites, kurie no
rėsit apsaugot (inšiūryt) savo gyvastj, 
kreipkitės prie manęs. Aš apsaugoju 
ne dėlto, kad po mirties kam-nors pini
gai tektŲ, bet dėlto, kad iys patįs juos 
ant senatvės gautumėt. Jeigu kuriems- 
nors apsisaugojimo išlygos nesupranta
mos, tai kreipkitės pas mane į oiisą ar
ba prisiyskit savo adresų 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

KNYGOS 
gaunamos “Laisvės” spaustuvėj. 

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS 
SLAPTYBES arba kruvini Do- 
mazo Macocho darbai. Su pav.. 15c 

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO
ŽENKLUS.................................... 15c

MOKSLAS RANKAŽINYSTES 
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 KANTIČKOS arba poli

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

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

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

Ką nors užsisakydami visada ad
resuok it taip:

"LAISVĖ”
242 Broadway, So. Boston, Mass.

» „ ..įįmI

Draugijos 

ir Biznieriai!

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

i “ Laisves ” 
Spaustuvę

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

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

Ypatingai atydą atkreipiant 
į draugijų darbus. Niekad 
nereikia duoti darbą į tokias 
spaustuvėles, kurty darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbos 
ir nepažįsta savo amato, nes 
ten tik sudarko darbą. Jeigu 
turit kokį spaudos darbą, tai 
siuskit jį mums šiuo adresu:

“LAISVE”
242 W. Broadway 
So. BOSTON, MASS.
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VIETINES ŽINIOS
Cambridge’iuj bal. 14 d. 

atsibuvo dailus, linksmas va
karas, parengtas .per vietinę 
lietuvių anglišką mokslainę. 
Publikos buvo pilna svetainė. 
Programas buvo sekantis: 
skambino pianą ir griežė ant 
smuiko dvi anglės per kelis 
sykius, vienas anglas daina
vo kelias dainas ir kitas 
skambino ant mandalino. To- 
liaus buvo iliustruota paskai
ta apie Pennsylvanijos val
stiją, jos turtus, kaip tai: 
anglių kasyklas, plieno išdir- 
bystes, žodžiu, apie visus tos 
valstijos gamtiškus turtus. 
Paskaitą skaitė anglas Gerry, 
lietuviškon kalbon išvertė A. 
Babilius. K. Armonas.

K I • . HP nereguliarišką apetitą, arba apetito sto-
ĘgS 1 UrilC ką, arba blogą virškinimą, ar silpnus

vidurius—- 
nelaukite ilgai, bet pasirūpinkite gauti

Severos

IBITTERIO SKILVINIO

J. ROMASZKIEWICZ
Pakajaus Teisėjas 

ir Publiškas Notarijušas 
Išdirbame Daviermistis, Kontraktus, 
Pirkimo Pardavimo dokumentus ir kito
kius raštus. Kurie norite dasižinot apie 
laivakorčių kainas ir kaip siųsti pinigus, 
kreipkitės šiuo antrašu:

J. ROMASZKIEWICZ 
115 Salem st.,Boston,Mass.

Z1 ZA
Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
405 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7 9 vakare.
Nedaliomis iki 3 vai. po piet.

5 TIKRA DEGTINE I

(SEVERA’S STOMACH BITTERS)

o pamatysite, kaip jums pagelbės. $1.00

jaučias nusilpęs, nuvargęs; kas turi išbėrimus, spuo
gus, nušašiinus ir įvairias kitas ligas, paeinančias iš 
sugedusio, nesveiko kraujo, geresnių gyduolių nerasi, 
kaip

SEVEROS VALYTOJAS KRAUJO
Cambridge’iuj, bal. 30 d. 

bus surengtus didelis koncer
tas ant užbaigimo 
angliškos vakarinės 
los. Bus du chorai, 
gai, deklamacijos,
angliškai, o lietuviškai—Ba- 
gočius. Taipgi bus duodami 
diplomai mokiniams, kurie 
visą laiką lankė mokyklą.

K. Armonas.

(SEVERA’S BLOOD PURIFIER)

lietuvių 
mokyk- 
monolo- 

kalbės

$1.00

• 17 balandžio atvyko į Bos
toną K. Legien,vokiškų unijų 
vadovas. Jį lydėjo Gompers. 
Pasitiko L. Legieną labai iš
kilmingai. Buvo unijų at
stovai ir gubernatorius Foss.

Legien laikė prakalbą 
Wells Memorial Hall.

Netoli Charles River Basin 
rado nežinomo žmogaus kū
ną. Ant išžiūros gali turėti 
40 mėty. k

Miesto taryba paskyrė 
$130,000 užbaigimui munici- 
pališko namo paukščiams ir 
žvėrims užlaikyti. Namas 
tas pradėtas statyti Franklin 
Parke.

Taipgi paskirta 
pataisymams ant 
Common.

$25,000 
Boston

apgau-15 balandžio likosi 
tas lietuvis Martynas Dane- 
vičius. Jis rengėsi važiuoti 
į Lietuvą ir žiulikas iš jo iš
viliojo 223 rub.

Nedėldienyj 21 balandžio 
atsibus socijalistų svętainėj 
viešos diskusijos. Temų yra 
keliolika. Paveizdan: “Ar 
reikia remti savus biznierius 
ir kitus?”

Neužmirškite atsilankyti!

17 balandžio atsibuvo 149 
kriaučių unijos skyriaus susi
rinkimas. Nutarta prisidėti 
prie apvaikščiojimo pirmos 
gegužės dienoj.

Ateinančioj nedėlioj atsi
bus Lietuvių Ukėsų Kliubo 
bertaininis susirinkimas, po 
num. 339 Broadway, So. Bos
tone. Prasidės 2 vai. po pie
tų. Visi sąnariai turi būti
nai atsilankyti.

Sekr. J. Povilonis.

Bostone ant valdiškų na
mų nuleistos vėliavos iki pu
šiai stiebo. Tai ženklas gė- 
dulio iš priežasties “Titani- 
co” nuskendimo.

So. Bostono Lietuvių Lab
darystės Draugija savo susi
rinkime, laikytame 17 d. ba
landžio nutarė parašyti vi
siems kriaučių dirbtuvių sa
vininkams laiškus, kad 19 d. 
balandžio paleistų savo dar
bininkus ant Labdarystės dr- 
jos baliaus, kuris atsibus Odd 
Fellows svetainėj, 515 Tre
mont st. Prasidės 2 vai. po 
pietų.

Kaip tik pasijaučiate
turį kokį nors skaudėjimą strėnose, arba sugedimą 
pūslės, arba menką ir nenormališkos varsos šlapumą, 
arba kurią-nors kitą netvarką šlapinimos organuose, 
tuojau vartokite

SEVEROS
Gyduolę del Inkstu ir Kepenų

(SEVERA’S KIDNEY AND LIVER REMEDY)

kuri tuojaus prašalina visas ligos priežastis, uždegimą 
ir pažeidimą ir sugrąžina tiems, taip svarbiems orga
nams sveikatą. ' 50c. ir $1.00.

Galima gauti visur aptiekose. Visada reikalaukite, kam jums 
duotų Severos Gyduoles. Kitokių neimkite.

Žiūrėkite, ar ant jų yra parašas

W. F. SeveraCo. C!“S*r“5
Daugumas lietuvių turi 

grafafonus, bet nežino kur 
gauti lietuviškų . rekordų. 
Taigi nepamirškite užeiti į 
mūsų krautuvę, kur galite 
gauti, kokių tik norite.
Tamoszaitis ir Yurgeliunas 

233 Broadway, So. Boston.

Jurgis Urbšaitis, moterų ir 
vyrų

J urgis U rbsaitis, moterį, 
vyrų Kostumieriškas kriau- 
čius, siuva visokias drapanas, 
taipgi išvalo, prosina, sutaiso 
i nudažo. 255 Broadway, 
So. Boston, Mass.

Prakalbos.
Lietuvos Dukterų Draugystės prakal
bus atsibus Nedėlioję,21 balandžio, 1912, 
Pobažnytinej svetainėj prie Fifth St., 
So. Boston, Mass.; prasidės 6 vai. vakare.

Darbininkas ant 
IVClKdllllgad farmos, 25 mylios 
nuo Bostono. Del platesnių žinių atsi
šaukite arba rašykite pas:

R. K am persai,
324 Windsor st., Cambridge, Mass. 
Ofisas atidarytas nuo 6 iki 7 vai. vakare

PARSIDUODA
Parsiduoda labai geroj vietoj puiki 

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.

ANTRAS METINIS

BALIUS
Parengė So. Bostono

Liet. Labdarystes Dr-ja
Atsibus Petnyčioje

19 Balandžio Apr.
Svetainėj j.

Odd Fellows Hall
515 Tremont st., Bostone.
Prasidės 2 vai. po pietų ir 

trauksis iki vėlai nakties.
Visas pelnas yra skiriamas pasta
tymui So.Bostone lietuviškos salės 

Visus širdingai užkviečia ko- 
skaitlingiausiai atsilankyti

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.
Šią sąvaitę bus lošiama pirmu kartu 

juokingiausia perstatymhs

“The Galloper”
Publika turės juoktis nuo pradžios 

pabaigai perstatymo.
Ateinančią sąvaitę bus lošiama labai 

juokinga komedija

“The.School for Scandals”
Sėdynės geros ir nebrangios.

iki

%

BOSTON
BEER

Išdirbama skaniausis

ALUS, PORTERIS ir
LAGERIS.

Bravoras randasi ant

2nd and D Sts
s SO. BOSTON, I 
I MASS.
v ■*

GERIAUSIA VIETA
Pirkti Pečius, Lovas, Kėdės, Karpetas 

ir visokius namams forničius.

Ištaisome namus puikiausiais rakandais 
už $60.00. Kas norite pigiai nusipirkti 
gerus forničius, tai atsilankykite pas

B. CAINNER
338 Broadway, So. Boston, Mass 

tarpe E and D sts.

The Commonwealth
Balding Association

Vertė turto ant $25.000.

Namų Budavotojai, Kontraktoriai 
ir Pataisytoje!

(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, 
apdraudžiame nuo ugnies namus ir visą 
naminį turtą. Perkame, imame nuo- 
mon (arendon) ir išnuomuojame namus. 
Parduodame dėl statymo namų žemės 
lotus. Kiekvienas Šeras parsiduoda po 
$10. Mūsų komponija taipgi turi dide- 
ius ryšius su lietuviais ir visuomet pa
tarnauja jiems sąžiniškai.

Ofisas: 782 Main st.,
Cambridge, Mass.

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra saulė, planetos ir kometos, 

tai skaitykit knygą

“Pasaulių Ratas”
Su paveiksi. K Etinei 25c.

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra meile ir kaip žmonės mylisi, 

skaitykit kningą

“Meilės Karštlige”
Ketinti 2Oc.

Reikalavimus ir pinigus adresuoki! taip:

J. S TROPUS
30 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Jeigu jus kada reikalausite

TIKROS RUGINES arba BOURBON DEGTINES
Tai ateikite pas mus, nes mus OBO3'1INĖ yra išsistovėjus medyj ir 
užpečė.tyta Jungtiniu Valstijų sandėliuose, taipgi užpečetyta bonkose po 
priežiūra Jungtinių Valstijų valdžios vientik del mus.

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

BURKE, GALLAGHER & CO.
396 ATLANTIC AVE., nkAWSipes BOSTON, MASS.

Parduodame gorčialn už vigai žemas kainas.
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F. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

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

VADOVAS KELIAUJAN 
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

(O

lip.tuviškai-lenkiškai-rusiškas

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

h>R. M. ZISELMAN^
7 Parmenter St., Boston, Mass.

Telephone Richmond 1967-R.

J. P. TDHN1LA
Užlaikėm didelę

Krautuvę
Jeimantų, Laikrodžių Waltham ir 

Elgin, ir Šliūbinių Žiedų. Užlaikėm 
teliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatėm į namus. Užlaikėm 
taipgi Didelę Sankrovą DRAPANŲ:Vy- 
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

822 Washington Street
BOSTON, MASS.

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

F. S. Šimanskis.

OPPISAS RANDASI: (5
30 W. Broadway &

SO. BOSTON, MASS. *
«e)494c)c)4?:)4c)4c)O4©43O4e)44^

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 į Suvie
nytas Valstijas ir kokių neįleidžia, kiek 
vertės turi kitų žemių pinigai, tai pa
siusk 15c. stampom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtą knygelę.

J. VAUUKOINIS,
261 VV. Broadway, So. Boston, Mass.

Užsirašykit ‘Lietuvių Žurnalų’
Išeina kartą į menesį ir 

prekiuoja tik 50c metams.
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__tai savo rūšies laikraštis.
Jame nėra vietos polemikai ir korespondencijoms, telpa vien 

įvairių mokslo šakų ir beletristikos straipsneliai. Bet viena 
jo ypatybe — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas irapie ką bus 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite: 

“LietuviųŽurnalas”, 1607 Ko. Ashland Ave., Chicago, III.

Jį DIDŽIAUSIAS
DARBININKŲ
SAVAITINES 
LAIKRAŠTIS •

“KOVA LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC.
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

SVEIKI, GERI IR PIGUS

GĖRIMAI.
Rengiant vestuves, krikštynas, 

varduves ar šiaip kokius pokilius, vi
sada kreipkitės prie mūšy, o męs ju
mis aprūpinsirn pigiausiais ir geriau
siais gėrimais. Mūsų sankrova yra 
sena ir visiems žinoma. Pas mus gau
site tikros rusiškos degtines ir šim
tus kitokių gėrimų,kaip tai malinow- 
ka, wiszniowka ir kitokių, ia 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.
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A .G. Groblewski
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA.

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų Lenkiškų Vaistų

&

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

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

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

“KOVA“ tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA“ ‘ ‘ .................................
“KOVA“ metams Amerikoj ir kitur.

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

prašalinti juos.

iikja.

paduoda žinias iš viso svieto.

1815 E. Moyaniensing Avė. j

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA ĮOLSELISI

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

APT1EKA
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- 
koriusK. ŠIDLAUSKAS.

HOVARDAS DAl.V 
Savininkus

18 Broadway, So. Boston, Mass.
Galit reikalauti ir per laiškus, o 

męs prisiusime gyduoles per expresą.

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

DAKTARAS
B. U. BHRN’ARD

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

NAMINE MOKYKLA
GRAMATIKA angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apdary- 
! ta)..............................................  $1.00

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

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

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

Pinigus siųskit per Money Or- 
d e r šiuo adresu:

P. MIKOLAINIS
Box 62, New York City.

HARRISON G/WVES

D1SPENSARE
Jau 20 metų nuo įsteigimo.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarimai DYKAI!
šiokiomis dienomis atidaryta nuo 9 Iki 8 
vai. vakare, šventadieniais nuo 10 ryte 

Iki 4 po piet.
Gydome visokias ligas Vyrų, Mo-

Ateidama* ataineik iį apgarsinimą

Perkant žiūrėk, kad butų ta marke, 
o Kausi telHingal.

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

Egiutero No. 1.
Egiutero No. 2.
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis

25c., 50c

25c. 
50c.

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

Limmentns Vaikams
Gyduolės nuo Kosulio - •>
Liepų Baisumas ... 
Antylakson 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 apstabdyinui 

Galvos Skaudėjimo 
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn (hire) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plemų Drabužiuose - 
Rožes Baisumas ...
Kinder Baisumas -
Bobriaus Lašai 
Švelnintojas - . - -
Kraujo Valytojas - 
Nervų Ramintojas - - .
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus ...
Groblevskio Pleisteris

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

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25 
Gyduoles ir Mostis nuo Parkų 

ir Niežų ....
Gyd. ir Mostis nuo Dedervines 
Gyduoles nuo Paslaptingos Ligos

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip- 
fi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 

pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Stornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantu -

75c.

$3.50 
50c.

l(Jc.

25c.
50c.
25c.

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

$2.00 
$1.00

$1.25

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

$1.(0
25c.

$2.00
$2.00

$50

ALB. G. GROBLEWSKI Į
COR. BLM A MAIN STS., PLYMOUTH. PA.

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

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

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

Look Gut? You’d better 
take care of Ydurself" 

Galvos skaudėjimas, gerkles sope,V Lz/J 
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę 
muskulai ar kitokį slogų ženklai neineis 

L—; sunkų padėjimą jeigu vartosi

n Dr. Richter’io
PAIN-EXPELLERI 
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake- 
li'ii 25c. ir 50c. už bonką. Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk 

MT tik kad butų Inkarasji1’nuisii vardas-
p. ad. RICHTER A CO.. 218 Pearl St.. New York.

Ricbter'lo Plllės yra geros nuo viduriu
Mik lutėj imu. Ž5c. ir .'HAi.

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 
arbasypiii.nubieghna sicklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus igniietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma* 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas, 
strietura ir vynas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namu.se 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 vedes arba 
nevedus vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Teinvkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokant už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
žetniaus paduotu kuponu, katrų siusk mums Sendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 90S 22 Hfib Avenue, Cticuco:

G ><1otlnaa TnttiIMn: Papai Tamiatos prižailiejma, aB norlečjan 
! ui iKiustuuiei man vysai dykai vėnaiusu knyaadal vyru.
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