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AMERIKOJ
Kiek nuskendo ant 

“Titanic’o”?
Dabar jau tikrai žinoma, 

kad nuskendo 1,442 žmones. 
Išsigelbėjo gi 705. Iš pir
mos klesos išgelbėta 202, iš 
antros -115, iš trečios -178; 
laivo darbininku -206 ir ke
turi viršininkai. Išviso ant 
laivo buvo 2,147 žmonės. 
Kaip pasirodo, tai ne visos 
trečios klesos moterįs išgel
bėtos. Mat, gelbėjosi jų vie
toje laivo tarnai. Tai di
džiausia neteisybė, nes laivo 
tarnai turėtų gelbėties pas
kutiniai. Tarp nuskendusiu 
yra rašytojas Futrelle, pul
kininkas Astor, žymus angly 
rašytojas Stedas. Kaip rašo 
“Žvaigždė”, tai nuskendęs ir 
tūlas kunigas Montvila.

Kas kaltas?
Rašytojas Connolly sako, 

kad “Titanic’o” vyriausybė 
visai nepaisė į paojų. Kapi
tonas su kompanijos virši
ninku Ismay gėrė šampaną 
ir valgė vakarienę. Tiktai 
tuomet, kuomet buvo visai 
jau blogai, kapitonas išėjo į 
orą.

Ant laivo buvo baisiausia 
betvarkė. Valteles vežė dau
giau dėl pagražinimo, ne
kaip dėl gelbėjimosi. Matro
sai nemokėjo su jomis apsi
eiti ir nemokėjo net nuimti. 
Daugelis tvirtina, kad į tre
čiosios klesos pasažierius bu
vo net šaudoma.

Kapitalisty laikraščiai ke
lia į padanges nuskendusius 
ir išsigelbėjusius milijonie
rius, bet visai užmiršta apie 
šimtus vargdienių žmonių.

Ledynai.
Kuomet viena ponia Ryerson 

patyrė, kad priešakyje dide
li ledynai, tai ji priėjo prie 
kompanijos direktoriaus Is
may ir pasakė: “ar nereiktu 
tik pasitraukti į šalį ir neva
žiuot taip smarkiai.” Bet 
Ismay jai atsakė: “Męs nie
ko nesibijom. Męs dar grei
čiau važiuosim.”

Na ir nuvažiavo... į jūres. 
Jeigu jie būtu pasukę laivą į 
pietus ir neplaukę stačiai 
ant ledu, mažu nebūty buvę 
tos baisios nelaimės.

Dabar manoma permainy
ti jūros kelionę daugiaus į 
pietus, kur pavasaryje nėra 
tiek ledynu. Iš Washingto- 
no praneša, kad kelias tuoj 
bus permainytas.

Tirinčjimas.
Senato komisija jau tiri- 

nėjo Ismay ir kitus išsigelbė
jusius viršininkus. Tardy
mas dar neužbaigtas. Taip- 
pat bus tirinėjama visi išsi
gelbėjusieji pasažieriai. Ga
lutinas gi tirinėjimas, o, 
galbūt, ir teismas bus pačio
je Anglijoje.

Juos turi kaltint, kad pa
skandino moteris, o patįs iš
sigelbėjo. Tai didžiausias 
nusidėjimas.

Valteles.
Kuomet nuskendo laivas,. 

šimtai žmonių plaukiojo po 
jūrą. Tuomet nekuriuos iš 
jy išgelbėjo valtelės. Val
telės buvo baisiai prisigrūdę.

Čia apsireiškė prakilni žmo
nių dvasia. Vienas jūreivis 
neišsiteko valtelėje ir turėjo 
laikyti savo kojas vandenyje. 
Tuomet viena mergina pa
sakė: “aš jus pamainysiu, 
nes jums peršalta”. Betgi pa
sirodo, kad juodu abudu nu
šalo kojas.

Moterįs raudojo savo vy
ry. Nekurios net nenorėjo 
skirties ir dabar laikraščiai 
rašo, kad tai negerai daryta. 
Yra du vaikučiai, kurie ne- 
turi savo tėvy, nes abudu 
nuskendo. Vaikučiai žino tik 
savo vardus, bet nežino pa
vardės.

x Skriauda.
Išsigelbėjusiems laivo dar

bininkams kompanija nemo
ka algy. Jie visi be skatiko 
turi grįžti į Londoną. Padėji
mas ju baisiai vargingas. Ir 
jie stačiai sako :“vely męs bū
tume nuskendę, tuomet mū
šy žmonos būty gavusios 
pensiją, dabar gi mums rei
kės badauti”.

Aukos.
Išsigelbėjusiems pradėta 

rinkti aukos. Žmonės labai 
duosnųs dėl nelaimingu. 
Southamptone rinkta aukų 
visose bažnyčiose. Taip pat 
pradėta rinkti pašelpa Ame
rikoj.

Palviniai.
Jackson, Miss., 21 bal.— 

Laike patviniy paviete Boli
var žuvo 200 žmoniy. Dau
giausia žuvo nigerių. Upė 
išsiveržė iš krantu ir plačiai 
apliejo laukus. Iš viso ap
semta 75 miestai ir likosi be 
pastogės 500.000 žmoniy. 
Nuostoliai ypač dėl cukriaus 
plantacijų labai dideli. Val
džia pasiuntė laivą su valgiu, 
kad sušelpus nukentėjusius.

Lowellio streikas pasi
baigė.

Didysis Lowellio audėju 
streikas pasibaigė. 22 bal. 
ketina stoti prie darbo 15 
tūkstančiu audėju. Laimė
ta 10% pakėlimo mokesties. 
Ant Common pleciaus susi
rinko minia žmoniy iš 7000 ir 
laikė mitingą. Kalbėjo žy
miausi unijos vadovai. Per 
tąjį mitingą nutarta užbaigti 
streiką.

Trautmanas, kuris buvo 
suareštuotas, jau paleistas po 
kaucija. Jį kaltina tame pat, 
kame kaltina Ettorą ir Gio- 
vannitti.

Baisi vėtra.
Iš miesto Guthrie, Okla, 

praneša, kad miestas Henne- 
sey visiškai nušluotas. Mat 
buvusi tokia baisi vėtra, kad 
visus namus nunešė. Keli 
žmonės žuvo.

Saugoja Sauerą.
San Diego, 21 bal.- Dar

bininku unijos saugoja, kaip 
savo akį, redaktorių Sauerą, 
kuris kovoja už susirinkimu 
liuosybę. Kapitalistai grąsi- 
na jam-išvežimu iš miesto. 
Todėl darbininkai pastatė 
prie Sauero sargybą, kuri jį 
neapleidžia.

Saueris pažino penkis iš 
ty, kurie jį išvežė jš miesto 
ir grąsino užmušią. Sauer 
juos apskundė.

Dabar San Diego eina tar
dymai. Pasirodo, kad ten 
buvo dar blogiau, negu ap
rašoma laikraščiuose.

UZSIENYJ
Caras su karalium susitarė

Paryžius, 21 balandžio. - 
Rūsy caras susitarė su Itali
jos karalium, kaslink engimo 
turky. Rusija sutinka, kad 
Italija pasisavintu Tripoli, o 
Italija duoda valią Rusijai 
ant Balkanų. Vadinasi, ran
ka ranką mazgoja.

Teis korėjiečius.
Seul, 20 bal.—Japonija už

grobė Korėją ir valdo tą šalį, 
kaip tinkama. Korėjos revo- 
liucijonieriai nudėjo japony 
generalgubernatorių Terauči. 
Dabar dėl to užmušimo bus 
teisiama 80 korėjiečių. Di
džiuma ju krikščionįs.

Revoliucija Tibete.
Tibetas—tai Chinijos dalis. 

Dabar ten eina maištai. Chi- 
ny kareiviai žudo tibetiečiu 
vaikus ir moteris. Tibetiečiai 
ginkluojasi ir kįla. Jie nori 
išvyti chiniečius. Naujoji 
chiny valdžia siunčia 10 tūk
stančiu kareiviu, kad nura
minus Tibetą.
Bombardavo Dardanelus.

Konstantinopolis, 20bal.— 
Italy laivynas vakar bombar
davo fortus Kild UI Bahr ir 
Seld UI-Bahr. Bombarda
vimas tęsėsi dvi valandas. 
Abudu tuodu fortu gina įėji
mą į Dardanely pertaką. Bet 
gi italams nepasisekė. Po ty 
kelių valandų italų laivynas 
gavo pasitraukti. Turkai at
mušė italus. Iš turky puses 
žuvo vos vienas kareivis.

Daug daugiau nukentė ita
lai. Ant vieno laivo.padary
ta labai daug blėdies.

Turky valdžia apskelbė, 
jog Dardanely sąsiaura bus 
uždaryta dieną ir naktį.

Turky sultonas per atvėri
mą parlamento pasakė: “męs 
norime susitaikymo, betgi 
susitaikymas turi būti toksai, 
kad męs nieko nenustotume”.

Rengiasi prie atkaklios 
kovos.

Atėnai. Italy laivynas pa
sirodė Egejiškose jūrėse. 
Tai ženklas, kad italai nori 
pradėti užpuldinėti pačią 
Turkiją.

Washington, 20 bal. — Tur
kijos pasiuntinys irgi gavo 
žinią apie tą kovą ties Dar
danelais.

Dardanely vandenįs pripil
dytos minomis. Taigi, jeigu 
italai pradėtų ten plaukioti, 
minos gaiety sutrupinti ne 
vieną jų laivą.

Pasipiktino.
Londonas, 21 balandžio.— 

Užpuolimas italy laivyno ant 
Dardanely supykino didžiu
mą valstįjy. Mat, Dardane
lai dabar bus uždaryti ir jo
ki laivai negali ten praeiti. 
Tai labai atsilieps ant Aus
trijos ir Vokietijos prekybos. 

’Vokiečiu dienraščiai vadina 
tą italy užpuolimą didžiausia 
kvailyste. '

Londono dienraščiai tvirti
na, kad tai Rusija pakurstė 
italus prie to bombardavimo. 
Italija ir Rusija dabar pada
vė viena kitai ranką.

Socijalistai prieš karę.
Milane, Parmoję, Genujoj 

ir kituoęe šiaurės Italijos* I

miestuose atsibuvo didelės 
demonstracijos prieš karę. 
Parmoję ant mitingo susirin
ko per 10.000 žmoniy. Visi 
reikalavo kares užbaigimo. 
Valdžia pasiuntė kariumenę.

Prieš vokiečių kaizerį.
Berlynas, 20 bal.—Vilius 

II nori atsilankyti Šveicari
joj. Prieš tą jo vizitą pra
dėjo protestuoti Šveicarijos 
socijalistai. Jie vadina jį ra
mybės ardytoju ir šalininku 
geležinės kumščios.

Prašys aukų.
Berlynas, 21 bal. Šiomis 

dienomis vokiečiu tautinin
kai apskelbs atsiliepimą į vi
suomenę. Jie prašys bent 
$3,000,000 ant orlaiviu sta
tymo. Mat, Vokietija jokiu 
būdu nenori atsilikti nuo 
Prancūzijos.

Susivienyjo.
Rymas, 21 bal. Italy or- 

laivininkai nutarė susirišti į 
tautišką sąjungą. Orlaivi- 
ninkai ketina pagelbėti ori
nei armijai karėje.

Ar išsipildys.
Londonas, 20 balandžio. 

Graham White, vienas iš žy
miausiu orlaivininkų pasakė, 
kad už kokios 20 metu bus 
pastatyta orlaivis, ant kurio 
sutilps koki 4000 žmoniy. 
Tasai orlaivis perlėkus Ang
lijos į Amerika per 15 valan
dų.

Morganas gavo lazdų.
Morganas dabar vieši Ita

lijoj. Italai ant jo baisiai 
pyksta už supirkinėjimą bran
giausiu paveikslų. Mat, tie 
paveikslai tai didžiausias Ita
lijos turtas ir paguoda, o 
Morganas nori juos visus iš
pirkti ir išvežti.

Florencijoj minia užpuolė 
milijonierių, kuris vos tik pa
darė sau kelią per minią. 
Laikraščiai talpina prieš Mor
ganą straipsnius.

Už moterų teises.
Švedijos valdžia jau įnešė 

parlamentan billiy apie su
teikimą moterims balsavimo 
teisiy. Bet ir čia valdžia 
nori susiaurinti motery tei
ses. Moterims, kurių vyrai 
per tris metus nemokėjo mo
kesčiu, bus atimtos balsavi
mo teisės. Nuo to daugiau
sia nukentėty darbininkės 
moterįs, nes j y vyrai nevi- 
suomet gali užmokėti mokes
čius.

Kruppo fabriką.
Didžiausia armotų fabriką 
tai Kruppo, Vokietijoj. 

Seniaus visos valstijos užsa
kydavo ten armotas. Betgi 
dabar užsakymus daro tik 
viena Vokietijos valdžia. Iš 
svetimy šalių Kruppą palai
ko tik Olandija.

Buvo atsitikimai, kad Kru
ppo kanuolės pasirodė visai 
netikusiomis.

Kruppą vadina armoty ka
ralium.

Francuos išlaidos.
Visy valstijos išlaidų 1913 

metams Prancūzijoje bus 
$932.483.000. Sulyginus su 
šiais metais išlaidos pasidi
dins ant 33 milijonų. Iš ty 
pinigu tik 5 milijonai skiria
ma seny žmonių pensijoms. 
.Didžiausios išlaidos: kariu- 
menei, policijai, laivynui, 
teismams.

RUSIJOJ
Rusijos angliakasiai.

Didžiausias angliy distrik- 
tas Rusijoj yra Dono srytis. 
Ten dirba suvirš 110.000 ang
liakasiu. Kiekvienas darbi
ninkas iškasa maždaug 9.000 
pūdu angliy. Darbo diena 
tęsiasi 12valandy. Didžiuma 
angliakasiu serga akiy liga, 
taip pat plaučiu ir reumatiz
mo ligomis.

Po sunkiosios darbo dienos 
angliakasiams nėra kur pri
siglaust. Iš šimto žmoniy 
bent 40 gyvena ne stubose, 
bet urvuose. Tie, kurie gy
vena stubose, daug kenčia 
nuo šalčio ir drėgnumo.

Bet Rusijos angliakasiai 
dar snaudžia giliu miegu. 
Metas būty ir jiems išsibu
dinti.

Kalėjimų gyventojai.
1911 metais Maskvos kalė

jimuose buvo 64.013 žmoniy. 
Iš jy vyry buvo 58.589 ir mo
tery 5.450. Prasikaltėlių prieš 
valdžią, tai yra politiškų, bu
vo 259 vyrai ir 29 moterįs.

Darbininkų dienraštis.
Šio mėnesio pabaigoje Pe

terburge pradės eiti tikrai 
darbininkiškas dienraštis. Vi
sos Rusijos darbininkai siun
čia aukas tam dienraščiui 
įkurti ir laukia jo su dideliu 
nekantrumu. Tai ženklas, 
kad darbininkų ūpas kįla.
Pavogė penkias armotas. 

v

Sale caro palociaus Peter
burge yra Petro Povylo tvir
tovė. Tenais seniau buvo lai
koma caro priešai. Dabar iš 
tos tvirtovės pavogė penkias 
armotas. Vadinasi, pavogė 
iš po pat caro panosės.

Kažin, kada patį carą pa
vogs iš jo rūmų. O tai būty 
visai nedideli dyvai. Juk Ru
sijoj viskas galima.
Gubernatoriaus dukterįs.

Sibire yra gana didelis 
miestas Tobolskas. To mies
to gyventojai jau seniai pra
šė pertaisyti mergaičių mo
kyklą į gimnaziją, bet val
džia vis nesutiko.

Bet dabar atvažiavo į To- 
bolską naujas gubernatorius, 
kuris turi 6 dukteris. Toms 
jo dukterims reikia mokytis. 
Ir ką jus manote! Mokykla 
tuojaus buvo pertaisyta į 
gimnaziją.

Rusijoj viskas taip. Reikia 
tik galingo žmogaus užtari
mo ir viskas gerai.

Vyskupas prakeikė.
Kielcų vyskupas išleido pa

liepimą dvasiškijai, kad būty 
atskirti nuo bažnyčios skai
tytojai jam nepatinkamų 
laikraščių.

Gaila, kad tasai vyskupas 
negimė prieš 300 mėty. 
Tuomet, mažu, jo kas ir bū
tų paklausęs.

Agitacija prieš žydus.
Juodašimčiai varo baisią 

agitaciją prieš žydus. Kije
ve platinamos knygelės, būk 
žydai vartoja krikščionių 
kraują. Daugelis žydų ' bijo 
skerdynių ir bėga užsienin.

Dabar betgi praneša nau
jieną, kuri ir Rusijoj retai at
sitinka. 7000 žmoniy-žydų 
likosi išvyta iš miesto Dobro-

vo. Ta žinia tokia aiški, kad 
nereikia jos aiškinti.

Badas.
Daugelis valstiečių iš badu 

apimtų gubernijų bėga į Si
birą. Kas matė, kaip tie al
kani žmonės traukiniais va
žiuoja, tai sako, stačiai plau
kai ant galvos šiaušiasi. Žmo
nės nuvargę, nuplyšę, išba
dėję. Tankiai per ištisas die
nas sėdi vagonuose ir nema
to duonos kąsnio. Valdžia 
visiškai nesirūpina valgyklų 
įkūrimu, nors tai būtų josios 
priedermė.

Bet kas bus, kad tie ba- 
duoliai ir Sibire negaus duo
nos ir turės grįžti atgal. Juk 
taip tankiai atsitinka.

Neturi galvijų.
Iš priežasties baisaus bado 

valstiečiai neteko bent pusės 
savo galvijų. Rusų laikraš
čių korespondentai praneša, 
kad galvijai parduodami už 
pusdykę.

Nauji gelžkeliai.
Y ra manoma pravesti gelž- 

kelis, kuris suvienytų pietinį 
ir šiaurinį Kaukazą. Kitas 
gi gelžkelis turėtų eiti irgi 
per Kaukazą, bet Juodųjų 
jūrių pakraščiu. Už pirmąjį 
sumanymą stoja Kokovcevas 
ir dar 5 ministerial, už ant
rąjį gi Ščeglovitovas su ki
tais ministeriais.

Kuliabko rašytojas.
Buvusis Kijevo apsaugos 

skyriaus viršininkas Kuliab
ko paskelbė, rašysiąs mokslo 
veikalą apie lenkų ukrainie
čių judėjimą. Būdamas ke
lių gubernijų apsaugos virši
ninku, jis, sakosi, surinkęs 
daugybę įdomaus ir svarbaus 
materialo tam klausimui pa^- 
aiškinti. Matyt, Kuliabko 
nors tokiu būdu nori vėl įsi
gyti savo vyresnybės palan
kumą.

Maskva.
Šiomis dienomis vienon di- 

delėn sankrovon įėjo 7 žmo
nės, policistų rūbais, darytų 
kratos ir pasiėmė iš kasos 5 
tūkst. rpb. Buvo tai persi
taisę policistais plėšikai.

Tiflisas.
Kovo 17 d. mirė čia, susi

laukęs 87 metų amžiaus, žy
miausias armėnų dramų ra
šytojas G. Sundukjancas.

Rašytojo jubilėjus.
Trečiadienį, kovo 14 dieną 

Varšuvos lenkų visuomenė iš
kilmingai minėjo žymaus sa
vo rašytojo Kazimiero Tet- 
majero 25 metų rašymo su
kaktuves. Iškilmės prasidė
jo miesto teatre, kur artistai 
vaidino Tetmajero dramos 
veikalą “Zaviša Juodasai”, 
paskui buvo iškeltas didelis 
pokylis. Tetmajeris rašo ei
les, apysakas ir dramas, len
kų literatūron jis įvedė Tatrų 
gyventojų tarmę ir ypač iš- 
•kėlė savo poezijoje Tatrų 
grožybę ir jų gyvenimą.

Cielžkeliečių paliuosavi- 
mas.

Daugelis Varšavos Vienos 
gelžkelio tarnaujančiųjų pa- 
liuosuojama. Jų vieton prii
mami pravoslavai. Ant Po- 
vislio geležinkelių kondukto
riais irgi katalikų daugiau 
nebepriiminėjZ

LIETUVOJ
Virbalio prabaštelis ir jo 

avinai.
Mums rašo iš Kybartų 

(Suvalkų gub.):
“Virbalyje, kaip ir visoje 

Lietuvoje, eina kova tarp 
kunigų ir tarp vadinamų 
“bedievių”. Ypač tai buvo 
matyti per rinkimus vals
čiaus teisėjo p. Stankūno. 
Teisėją rinko trįs gminos: 
Alvito, Virbalio ir Žaliosios. 
Kunigėliai ir čionais pasirū
pino įkalbėti žmonėms, kad 
Stankūnas bedievis, neinąs 
išpažintin. Priegtam atsi
rado dar toksai geradėjas, 
kaip Alvito Kuncaitis, kuris 
nesigailėjo nei šnapso, nei 
alaus. Tai tąjį Kuncaitį ir 
išrinko. Jisai susikuždėjo 
su kunigais, siuntinėjo agen
tus, paskutinėmis dienomis 
net raitus, kurie kunigų var
du atkalbinėjo žmones nuo 
Stankūno.

Tuo tarpu Stankūnas bai
gęs Peterburgo universitetą, 
gana doras žmogus, bet, die
ve gink, ne revoliucijonie- 
rius.”

O jau, rodosi, Kybartų 
valsčius gana apsišvietęs. 
Bet po caro nagaikos sparnu 
ilgaskverniams labai šilta, 
tai jie ir muilina žmonėms 
akis.

Jie užmiršta, kad jų vieta 
yra bažnyčioje ir daugiau 
niekur.

Taip pat Virbalio juodoji 
šaika nori sugriauti vartoto
jų draugiją, kurioje dabar 
viršija pirmeiviai.

Ponas Siaurusaitis ir 
marijavitai.

Ar skaitytojai tikės, kad 
iš mariiavitų galima padary
ti gerą gešeftą. Štai dalis 
Virbalio parapijos sumanė 
atsidalinti ir įkurti Kybar
tuose bažnyčią. Ilgai kliudė 
tam sumanymui p. Siauru
saitis ir jo uodegos. Mat, 
Kybartai labai turtingi. Bet 
vistik dabar bažnyčią ren
gia. Net pats vyskupas da
vė kelis šimtas rublių.

Tuomet prabaščius, kurio 
protas tiek jau išmano, kiek 
jo pilvas, paleido paskalas, 
kad tai būsianti mariavitų 
bažnyčia. Žinoma, nekurie 
žmonės labai šalinasi nuo 
naujos bažnyčios. O prabas- 
čiui to tik ir reikia.

Tokias paskalas apie ma- 
riavitus paleido ir Vilkaviš
kio džekonas, kada sumanė 
ir jo parapijoj statyti naują 
bažnyčią.

Aficierių teisės.
Iš Vilniaus praneša, kad 

Vilniaus karo apskričio vir
šininkas įsakė nebeleisti ek- 
zamenuoties intendantų aka- 
demijon aficierių lenkų, ar
ba vedusių pačias lenkes.

Skaitytojams.
Meldžiame visų tų “Lais

vės” skaitytojų, kurių 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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“Keleivis“ ir bomba.
Niekuomet “Laisvė” ne

manė pyktis su “Keleiviu” ir 
veltui mūšy kaimynas sako, 
kad jieškome prie jo kokiu 
tai priekabiu. Buvo kelisyk 
“Laisvėje” pastebėta, kad 
nesutinkame su vienu kitu 
mažmožiu (paveizdan kaslink 
moterų balsavimo), bet ar tai 
priekabiu jieškojimas? Taigi 
pirmas “K-vio” pasakymas 
ir pirma neteisybė.

Dabar dar apie tą “bom
bą”. “Keleivis” klausia, iš- 
kur męs žinome laiško turi
nį. Tame ir dalykas, kad ne
žinojome tikrai, todėl ir “Ke
leivio” paprašėme paaiškini
mo.
’ Jau tuomet mums buvo 
aišku, kad jeigu laišką būtu 
detektyvai rašę, tai “K-vis” 
ju nebūtu gailėjęsis ir būtu 
visą laišką apskelbęs. Bet ji
sai to nepadarė. Vadinasi, 
laiškas turėjo ryšius su dar
bininku pavarymu.

Bet iš kur jus tai žinote?— 
klausia “K-vis”. Ogi iš pa
ties “K.” leidėjo, ne tiesiai, 
bet per žmones pasiekė “Lai
svę” ta žinia. Pasiekė ji ir 
“Kovą”, kuri gana toli gyve
na. Taigi skrynutė labai 
prastai atsirakina! “K-vis” 
žino, kaip greitai panašios 
žinios platinasi. Bet negana 
to, kad per vieną iš kaimyno 
leidėju ta žinia išsiplatino, 
“K-vis” ją dar atspausdino. 
Jeigu tai buvo “K-vio” na
miniai reikalai, kam reikėjo 
žinią platinti ir dar laikrašty 
skelbti? Reikėjo laikyti laiš
ką kišeniuje ir tuomet nei 
lapė nebūtu lojusi.

Juk štai, kaip rašo laikraš
čiai, ir pas “Kataliką” strei
kavo zeceriai. Bet kodėl nie
kam nei į galvą neatėjo pa
klausti, ar gavo p. Tananevi- 
čius kokius laiškus ir t. t. 
Taip būtu buvę ir su “K.” 
Bet dabar patįs viską iškelia 
į šviesą, padeda į laikraštį ir 
paskui pyksta, kad užklau
siame kame dalykas.

Tuomi užbaigsime apie 
“bombą”.

Pat pradžioje savo apžval
gos “Keleivis” dar sako:

“Ginčytis kairninystėje ir prie to dar 
tos pačios pakraipos laikraščiams, labai 
negražu, o tuomi labiau, kad be reika
lo. ”

Kodėl “K-vis” taip sako, 
stačiai nesuprantame. Juk 
“Laisve” su savo senuoju 
kaimynu jokiu ginču nevedė. 
Šitam gi pasišnekėjimui dė
lei ‘ ‘bombos” davė progą pat
sai “K.”, iškėlęs savo nami
nius dalykus į spaudą.

Taigi apie ginčus nėr ko 
kalbėti, nes ir ginču nėra. 
Bet jau prie progos pasaky
sim, kad “K.” kartą pranešė 
tokią neteisybę, kad tai bu
vo daug blogiau, negu gin
čas. Taip, kalbėdamas apie 
Lawrence’o streiką, visą gar
bę susidėjo sau ant pečiu, ty
čia užtylėdamas ką padarė 
“Laisvė” ir jos kalbėtojai. 
Tai buvo ir negražu ir netei
singa ir galėjo ne vieną su
klaidinti.

“Laisvė” tuomet būtu ga
lėjusi pakelti ginčą, bet ne
norėjo. Taigi “K-vis” gali 
būti ramus. Tegul tik jis 
elgiasi teisingai. Pyktis su 
kaimynu “Laisvė” visiškai 
nemano.

Jovaro meldimas.
Poetas Jovaras prisiuntė į 

“Vienybę Liet.” ilgą laišką, 
kuriamę jisai pasakoja apie 
silpną savo sveikatos stovį. 
Jovaras dabar gydosi pas 
daktarą Avižonį Šiauliuose. 
Pasveikęs, žada uoliai darbuo
tis tautos labui. Poetui rei
kalinga auky. Kas norėtu 
Jovarui padėti, gali siusti 
auky ir per “Laisvės” redak-

Visos paskutinių laiky 
rėš kilo dėl kolionijy.

Kiekviena, bent kiek 
lingesnė, šalis stengiasi įgy
ti nors pusiau laukinį kraš
tą, kad ten gaiety vežti savo 
tavorus. Kolionijos, kaipo 
pietinės šalįs, tankiai esti la
bai turtingomis ir užgrobi- 
kai čiulpia iš jy paskutinius 
syvus.

Senovėje didžiausias ko- 
lionijas turėjo Ispanija ir 
Portugalija. Ispanijos ka
raliai,, kurioms prigulėjo A- 
merika, sakydavo, kad j y 
karalystėje saulė niekad ne
nusileidžia. Vėliaus tuodvi 
šalįs pradeda smukti ir gale 
pereina į rankas Olandijos ir 
kaikuriy Italijos miesty. Jy 
laivai plaukioja po visą pa
saulį ir užima naujas šalis. 
Bet prieš 300 mėty pradeda 
kilti Anglija—ta tikroji jū- 
reiviy šalis.

Pati Anglija mažutė—bet 
jos kolionijos 88 katrus di
desnėj, negu ji pati. Angli
jai priguli tokios didžiausios 
kolipnijos, kaip Australija, 
Kanada, India, Piety Afri
ka. Belgijos kolionijos di
desnės už pačią Belgiją 77 
kartus, Olandijos — 66 kar
tus, Vokietijos—'48 kartus, 
Portugalijos — 23 kartus, 
Francūzijos—20 karty ir tt.

Net Suvienytos Valstijos, 
kurios skelbė, jog Amerika 
dėl amerikiečiy, užpuolė Fi
lipinų salas.

Kolionijy užlaikymas labai 
daug apsieina. Teisybė, tan
kiai iš kolionijy trigubai tiek 
išplėšiama, bet būna ir atbu
lai. Reikia daug prikišti, 
kad nieko negauti.

Sunku apskaityti, kiek žu
vo žmoniy dėl kolionijy ka
riu. Atsiminkime tik kares 
Amerikos ir Ispanijos, angly 
su buerais, rūsy su japonais, 
italy su turkais. O kiek dar 
žūva kas dieną juodyjy neg- 
ry ir araby? Juk beveik vi
sa Afrika šiandien plėšoma 
ir draskoma į šmotus.

Užgrobikai svetimu kraš
tu sako, kad jie nori prijung
ti laukinius prie mūšy gady
nės apšvietos. Bet tai aiš
kiausias melas. Istorija ga
li papasakoti, kiek buvo iš
žudyta raudonyjy indijony, 
kaip kraujuose buvo papluk- 
dinta jy apšvieta.

Visi žinome, kaip tūkstan
čiai negry buvo vagiami ir 
parduodami į nelaisvę. Taip 
platinti apšvietą gali tiktai 
didžiausi apšvietos nevydo- 
nai.

Taip karė Anglijos su Chi- 
nija kilo dėl nuody—opiumo 
įvežimo. Chinai tam prieši
nosi, bet Anglijos turčiai bū
ty nustoję pelno iš opiumo. 
Kilo karė ir Anglija privertė 
Chinus gert nuodus.

Arba vėl, kaip Anglija per
sekioja didžiausiąją Indiją. 
Milijonai indusy, miršta iš 
bado ir gyvena bjauriausiose 
sąlygose.

Šitas persekiojimas ir 
smaugimas yra naudingas 
dėl kapitalisty. Padėkime, 
Vokietija 1905 metais išvežė 
tavory į kolionijas už 885 
milijonus markiy. Anglija 
veik tris ketvirtadalius savo 
produkty gabena svetur. Aiš
ku, kad pelnas iš to kodi- 
džiausias.

Bet reikia dar neužmiršti, 
kad daugelyje kolionijy yra 
aukso kasyklos, anglįs, di
džiausios girios ir kiti turtai. 
Čionais ypač spraudžiasi vi
sokie bankieriai, finansistai, 
biznieriai.

Bet kepti karveliai į bur
ną nekrinta. Reikia juos už
kovoti. Čia reikia kariume- 
nės ir laivyno. Dėlto taip 
baisiai ir kįla valstijų skolos. 
Tas skolas ne kas kitas, kaip 
tik žmonės turės išmokėti.

“TITANIC’UI 
NUSKENDUS

Apie paskutines‘‘Titanic’o” 
valandas rašo: visos moterįs 
ir dalis vyro buvo susodinta 
į valteles. Taip pat išsigel
bėjo dalelė garlaivio prižiū
rėtojo. Visi kiti likosi ant 
laivo. Valtelės nuskrido į 
jūrą, vienos toliau, kitos ar
čiau nuo skęstančio laivo. 
Daugelis motero buvo nak
ties drabužiuose, nespėjo ap
sirėdyti.

Naktis buvo graži, jūra 
rami, išvaizda puiki. Nuo 
skęstančio laivo buvo girdė
tis muzikos garsai. Ta mu
zika griežė iki paskutinės 
minutės. Ji griežė: “męs 
prie tavęs, Viešpatie, artina
mės”. Buvo girdėties žmo- 
niy šauksmai. Bet tuomi 
laiku, kada žuvusieji pasku
tinį kartą atsisveikino su 
pasauliu, pasigirdo širdį per
veriantis ° šauksmas. Tai 
šaukė “Titanic’o” pasažie- 
riai.

Taip, aplinkų i nakties skai
stybė, begalinė ramybė, o 
čia mirtis, baisi mirtis.

Tie žmonės, kurie žuvo, 
nepapasakos apie savo pas
kutinį atdūsį. Apie tai pa
sakoja tik.išsigelbėjusieji.

Ir, rodosi, męs visi didžiu 
balsu turėtume sušukti: ko
dėl nebuvo gana valtelių? 
Tuomet niekas nebūty žuvęs, 
tuomet visi būty išsigelbėję.

Ir tai dar kelios iš ty vai
teliu žuvo,nes buvo skylėtos. 
Baisus nusidėjimas White 
Star Line, baisus nusidėji
mas kapitalisty.

“Titanic” buvo išrokuotas 
ant 5 tūkstančiy pasažieriy, 
o vaiteliu neužteko ir 1 tūk
stančiui. Tai ne kapitono 
kaltė. Kapitonas kaltas, kad 
nepaklausė persergėjimu ir 
nepasitraukė nuo ledyny.

Kuomet iš Londono išėjo 
“Titanic” į savo pirmą kelio
nę, tuomet į visas pasaulio 
dalis telegrafuota, jog iš
plaukė pasaulio milžinas. 
Tik stebėkitės ir gėrėkitės!

Kažin kuomi dabar galės 
pasigirti White Star Line? 
Praneša, kad kompanija ski
ria $3,000,000, kad ištraukti 
laivą nuo jūros dugno. Bet 
žmoniy ji iš ten neištrauks.

Kompanija išleido laivo 
pastatymui $10,000,000, pu
sę tiek išleis jo ištraukimui. 
Ar tai negalėta išleisti bent 
mažytę ty pinigu dalelę vai
teliu įrengimui.

Atsiras žmoniy ir laikraš
čiu, kurie sakys, kad tai 
Dievo pirštas. Męs nepri
valome taip sakyti, bet turi
me reikalauti, kad žmoniy 
gyvastis būty apsaugota.

Bostonietis.

Petras: Jonai, ką gi tu 
čia darai? Visą kanceliariją 
užvedei. Ar nenori tik pa
kliūti į redaktorius? '

Jonas: Kvailas tu Pet
rai. Še, du tuzinu laiško 
turiu parašyti. Keturis į re
dakcijas, dešimtį pas mergi
nas, aštuonis draugams ir 
du į Lietuvą, tėvams. Ma
tai, adresą permainiau. Bu
vo pas mus su misijomis 
vas kapucinas, tai tuoj 
misijų gaSpadinė mane 
šluota išginė.

Petras: Tai kuomi 
prasikalto kapucinas?

Jonas: Mulkis tu visai. 
Kapucinas liepė išvyti be
dieviškus burdingierius, iš
plauti grindis, pakrapinti 
šventu vandeniu ir pašven
tinti užkrėstą vietą.

tė- 
po 
su

čia

Nėra meilesnio ir gražes
nio daikto, kaip kvietkos. Se
ni, jauni ir maži prie kvietky 
yra prisirišę ir jas labai ger
bia. Kiekviename name, 
kur tik žmonės gyvena kul- 
turiškesni, męs surasime 
daugybę visokiy kvietky. Ro
dosi, kad kvietkos — nekal- 
čiausis ir meiliausis gamtęs 
tvėrimėlis.Ir jeigu mums kas 
pasakyty, kad kvietkos yra 
pavojingos mūšy sveikatai, 
tai gal męs tokį žmogy kvai
liu pavadintume.

Bet štai mokslas surado, 
kad dauguma kvietky turi 
nuodus ir nuo jy žmonės už
sikrečia liga. Ypač greičiau
sia gauna ligą nuo jy tie, ku
rie užsiima jy auginimu. Iš 
pavojingiausiy n a m i n i y 
kvietky kol kas pripažinta, 
taip vadinamos “Primula ob- 
conica”, kurios išrodo labai 
dailiomis ir yra gerbiamos 
mylėtojais kvietky. Viena 
ponia labai mėgo minėtas 
kvietkas ir rūpinosi jy augi
nimu ir visados jas uostyda
vo. Pagaliaus, ant jos no
sies atsirado spuogai. Ji 
kreipėsi prie daktaro Rang- 
liare, kuris ją pirmiau gydė 
nuo uždegimo žarny. Dak
taras manė, kad tai atbalsis 
pirmosios ligos ir pradėjo gy
dyti panašiai. Bet tie spuo
gai ėjo vis didyn ir juose 
pradėjo vaisy tispuvėsys. Li
gonė, neturėdama ramumo, 
buvo priversta kreiptis prie 
kito žymaus daktaro, kuris 
ir surado priežastį ligos. Tuo
met pavojingos kvietkos bu
vo išmestos iš kambario ir 
per trumpą laiką ligonė pa
sveiko.

Bet šis atsitikimas ne pir
mutinis. Apie tai patvirti
no ir daktaras G. Treiv. O 
vienas Anglijos daktaras 
Broon pasakoja da įdomesnį 
atsitikimą.

Viena ponia 29 mėty am
žiaus, būdama ligonbutyj dėl 
užsidegimo plaučiu, jau buvo 
visai pasveikusi ir nuėjo į 
kvietkinyčią. Ten ji, beuos- 
tydama kvietkas, įsibriežė 
sau nosį. Kadangi žaizda la
bai buvo maža, tai niekas ne
atkreipė atydos. Bet štai 
per porą dieny ištino nosis ir 
pradėjo bertis spuogais visas 
veidas. Daktary triūsas nie
ko negelbėjo ir prisiėjo nu
pjauti pusė nosies. Vienok, 
padarius operaciją, liga ne
išnyko ir veidas toliaus pra
dėjo pūti. Pagaliaus per aš- 
tuonias dienas ligonis mirė. 
Supjausčius ligonio lavoną, 
pasirodė, kad puvėsis apėmė 
visą kūną, net viduriuose. 
Tirinėjimai parodė, kad ir 
tas paėjo nuo užsinuodijimo 
kvietkomis.

Tuomet buvo užsiimta ty
rinėjimu ty kvietky. Per il- 
?us tyrinėjimus daktarui

reivui pavyko surasti smul
kias trūbukes, panašios į ge
ležines. Tose trūbukėse, o 
ypač viršutinėj, yra nuodai, 
kurie ir užnuodija žmogaus 
kraują. Pranešus apie tai 
dr-uii Treivui, buvo užsiim
ta tyrinėjimu minėty trūbu- 
kiy, ką patvirtino ir kiti dak
tarai. Apart to pripažinta, 
kad netik nuodingos kviet- 
kos to augalo, bet taipgi nuo
dingas ir pats augalas.

Yra da ir kitokiy ryšiy 
kvietkos nuodingos, bet jy 
nuodai nėra taip pavojingi, 
kaip minėto augalo. Sis-gi 
augalas yra pavojingiausias.

Tuomet, kuomet męs lai
kom už geriausį ir meilin- 
giausį kokį-nors daiktą— 
mokslo galybė pastato jį mū
šy didžiausiu priešu, kurio 
turime saugotis. Ir galima 
spėti, kad su laiku atsiras to- 

•kiy mūšy priešu baisi daugy
bė ir męs turėsime su dabar
tiniais savo mylimiausiais ’ 
daiktais persiskirti ant visa- 

' dos. \ V. Paukštys.

—Kas tau, mielas drauge?—užklausė 
šeimininkas Jono, kuris pas jį buvo išgy
venęs kelis metus.—Seniai jau rengiuo
si tave kalbinti, nes kiek kartu patėmijau, 
kaip tamista pasilieki vienas, visuomet 
tavo veidas nuliūdęs, užsimąstęs, matyt, 
koks kirminas tavo širdį graužia. Kodėl 
taip visuomet nuliūdęs?

—Nieko, mano šeimininke... Man rei
kia tokiu būti...- atsakė Jonas be mažiau
sio susijudinimo, neatitraukdamas akiu 
nuo tos vietos, į kurią jos buvo įsmeigtos.

Valandėlę tylu. Šeimininkas mato, 
kad su Jonu ir šiandien bus sunku pradė
ti kalbą.

Po valandėlės Jonas pridengė delnu 
veidą nuo tos pusės, kurioje stovėjo šei
mininkas. Tą tėmijo šeimininkas ir jis 
gerai suprato, kad tas ženklas noras,kad 
jis paliktu Joną vieną ir duoty jam ra
mumą.

“Ne. Aš jį nepaliksiu”, pagalvojo 
šeimininkas. “Jis kankinasi ‘ ir aš turiu 
jį gelbėti.”

Šeimininkas, nieko nelaukdamas, at
sisėdo šalę Jono, atitraukė ranką, dengen- 
čią jo veidą; kita ranka, paėmęs už smak
ro, pakėlė ir atsuko Jono galvą link savęs 
ir, meiliai žiūrėdamas jam į akis, pradėjo 
kalbinti:

—Malonus drauge! Tamista neužsi
rūstink ant manęs, jeigu aš tau kliudysiu. 
Aš matau, kad tamista dideliai susirūpi
nęs ir kas-tai kankina tave. Matydamas 
tą, noriu atjausti ir kuomi galėdamas 
tau pagelbėti.

Jonas, pažiūrėjęs į nepaprastą šeimi
ninko žvilgį, paliuosavęs savo rankas, ap
kabino šeimininko kaklą ir maldaujančiai 
prabilo:

Mano šeimininke! Tamista esi pasi
rengęs pagelbėti man. Ačiū tau. Esu tau 
dėkingas už jautrią tavo širdį dėl manęs. 
Bet... mano mielas... Dėl manęs nėra pa
gelbos...

Ir, padėjęs galvą ant šeimininko pe
ties, nutilo. Jo krutinėję širdis pradėjo 
garsiai plakti.

Šeimininkas, greitai apkabinęs jį, su
sijudinęs, paklausė:—Kas tau yra? Ko ta
vo krūtinėje širdis taip garsiai plaka? Ta
mista iš gailesčio nerimauji.

—Taip, iš gailesčio,- pakėlęs galvą 
palengva atsakė Jonas.- Gailėjimas mano 
žuvusios laimės neduoda man ramybės. 
Atsiminimas praleistu ramiu ir linksmu 
valandų spaudžia širdį! O, nelaimingas 
mano gyvenimas!...

Su didžiausiu nuliūdimu puolė ir 
sikniaubė ant stalo.

- Nusiramink tamista,- kalbėjo 
liau šeimininkas.—Papasakok man, 
su tamista atsitiko?

- Jonas palengva pasikėlė, nušluostęs 
akis, atsiduso iš širdies gilumos, gailingai 
pažiūrėjęs į šeimininką, pradėjo:

—Nenoriu tankiai apie mano praeitį 
kalbėti... Sunku darosi. Bet tamistos 
užuojauta pagimdė manyje tiek tvirtumo, 
kad turiu viltį išlaikysiąs pasakojimą.

—Taigi, pasakok, pasakok,--pridūrė 
šeimininkas.

Jonas, pasitaisęs, rimtai pradėjo pa
sakojimą.

—Buvau kadaise laimingas. Jaučiau
si laimingiausiu pasaulyje. Turėjau my
limąją, kuri buvo mano visas turtas. Prieš 
ją visas• pasaulis buvo niekai. Ji buvo* 
mano gyvastis, mano gyvenimo siekis. 
Ji man suteikdavo visame kame tvirtumą. 
Be jos aš jaučiausi silpnutis, be vertės 
sutvėrimas. Mudu nuo pat mažy dieny 
drauge augome, kartu mokslainę lankė
me ir, antgalo, taip vienas kitą pamylė
jome, kad tarp mudviejų įvyko neper
traukiamas meilės rišys. Taip, kad aš 
be jos, o ji be manęs, kaip žuvis be van
dens, negalėjome gyventi. Dabar nėra 
to... nėra... V įsakas žuvo....

Su tais žodžiais nutrūko jo kalba. 
Lyg vėjo perpūstas, sudrebėjo jo kūnas.

—Tai kas gi atsitiko tarp jųdviejų? 
klausė šeimininkas.

—Perskyrė mudu, amžinai perskyrė, 
—nuleidęs galvą, atsakė <tonas.

—Kas galėjo judu perskirtie, ’susiri
šusius nepertraukiamuoju meilės rišiu? 
Tas ne žmogus yra?—klausė šeimininkas.

—Persilpnas yra žmogus tą atlikti, 
kad būt galėjęs mudviejy meilės riši suar
dyti. Ne žmogus tame kaltas. Nekalta 
nei ji. Sugriovė manogyvenimą, padarė 
mane nelaimingu, suteikė mano širdžiai 
amžiną neišdildomą skausmą ant viso 
mano gyvenimo... Mirtis!... Jos mirtis...

Užbaigęs tą jis visas persimainė. Jo

uz-

to
kus

krūtinę tarytum kas replėmis sugniaužė.
—Ji mirė?!—su nusistebėjimu užklau

sė šeimininkas.
—Taip, ji mirė,--atsakė Jonas.---O 

aš...aš turiu gyventi...ir būtinai gyventi...
O, nelaimingas tavo gyvenimas!—su

šuko šeimininkas.
— Mirti man, negyventi!--tęsė toliau 

Jonas.—Tik meilė dėl jos liepia man gy
venti. Turiu gyventi, pildydamas jos va
lią. Ir aš gyvensiu tolei, kolei ateis man 
ta valanda, kuomet pasieks ir mane toks 
pat likimas, koks sutiko mano mylimąją, * 
kada pakirs ir mane mirtis. Tada ir aš 
būsiu vėlei laimingas. Nereikės daugiau 
liūdėti ir kentėti... Pagelbėti man niekas 
negali. Tai tiek, ką aš galėjau dėl tamis- 
tos pasakyti.

Tuomi jis užbaigė savo pasakojimą.
—Taip, tas tiesa, tikra tiesa. Tau 

pagelbos nėra, — tvirtino šeimininkas. — 
Bet kas su tamista dėjosi jai mirštant?— 
paklausė jisai.

—Aš jos nemačiau mirštant. Tuom 
laiku buvau iškeliavęs į miestą darbo jieš- 
koti. Darbo negavau, o sugrįžęs, ir savo 
mylimos neradau. Ji, mirdama, paliko 
man tik laiškutį. Palauk, aš tamistai pa
rodysiu jos laiškelį.

Jonas, su j ieškojęs laiškelį, padavė jį 
šeimininkui.— Skaityk tamista, aš jį nevi- 
suomet galiu skaityti.

Šeimininkas, paėmęs, pradėjo skaityt: 
“Mano brangiausias Jonuti;—Jaučiu, kad * 
man reiks mirti. Gaila... gaila man ta
vęs... Ne dėlto gaila, kad tu mano. Gaila 
tik dėlto, kad aš jau ne tavo. Žinau, kad 
tau be manęs bus sunku ant šios vargo 
pakalnės vienam. Sunku man rašyti. To
dėl aš tik vieno nuo tavęs prašau ir turiu 
viltį, bad manęs paklausysi. Mano brangus! 
Aš jau mirsiu ir jau jaučiu, kad baigias 
mano valandos, bet tau palieku gyventi 
ir gyvenk tol, kol prieis ir tau tokia lai
mė, kokios aš jau laukiu, skaitydama mi- 
nutas. Tada vėl abudu laimingais būsi
me. Tau skiriu gyventi dėlto, kad tikrai 
esu persitikrinusi, kad tokiu kareiviu,kaip 
tu, reikalauja žmonija ir, jeigu myli žmo
niją- gyvenk dėl žmonijos.

Silpna esu ir baigiu rašyti šiuos kelis 
žodelius dėl tavęs. Nors jausmu bučiuo
ju tave paskutinį kartą, tardama tau am
žiną sudiev... Sudiev, mano mielas Jone
li; nemanau tave matyti, gyva būdama. 
Sudiev! lik sveikas ir gyvenk dėl labo 
žmonijos! Tavo Ona.”

Perskaitęs laiškelį, šeimininkas dar 
kartą pažiūrėjo į Joną,kuris, nuleidęs gal
vą, sėdėjo ir nei žodžio nesakė. Matyda
mas, kad nieko neveiks, ir šeimininkas 
galvą nuleido ir ilgai, ilgai abudu tylėjo. 
Jo mintyse kartojosi žodžiai: “Ji mirė...”.

Šilelis.
Nuo Red. : Nors paveikslėlis silpnutis, bet deda

me jį, kad padrąsinus jauną darbininką rašytoją.
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AUSTA MALONUS

TARPTAUTIŠKI ZODZlXl

Aušta malonus, ši Its pavasario rytas! 
Dangus šviesiais debesiais apdraikytas. 
Žolelė linksmai pradėjo žaliuoti, 
O mano krūtinė vis liūdniau dejuoti.

Linksmai vyturėliai padangėj čiulbena, 
Vingiuotas upelis per pievas sriovena. 
Šilts vėjalis medžio šakeles linguoja, 
Bet mano krūtinė vis skausmais dejuoja.

Gamta atgijus: pievos skaisčiai bežaliuoja 
Ir lauky gėlės linksmai žydžia, mėlynuoja. 
Manęs vargdienio gamtos gražums nera-

[mina,
Nei šiltas vėjalis sielas jausmo negaivina.

Būti laimingas visuomet galėčiau, 
.Jeigu meilutę nors sapne regėčiau!
Tad mano vargo liūdniausią kelionę 
Raminkie, meilute, jausminga svajone.

Kada gi ateis man ta diena laiminga, 
Kada aš išgirsiu žodelį meilingą?
Aš vystu ir laukiu, širdingai meldžiu.
Nes tave matyti per amžius geidžiu, 

Drungni spindulėliai vis šviečia šilčiau 
Ir medžio lapeliai vis šlama tyliau. 
Gražybė gamtos vėl sukėlė skausmus, 
Išbudino mano giliausius jausmus.

J. Mankėvičius.

Demagogą s žmogus, naudojąsis 
savo įtekme ant žmoniy dėl atsiekimo sa
vo ypatišky tiksi y. Vadovas tamsiy mi
niu, kurias jisai ragina prie niekingu dar
by atlikimo.

Demaskuoti—nuimti kaukę, lyčy- 
ną. Parodyti tikrą išvaizdą žmogaus, 
apsimetusio geradarystės skraiste, bet 
esančio pasipūtėliu, apgaviku.



LAISVE

Zinių=Zineles.
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—Aš matau, Rožyte, kad 
viskas ant svieto dedasi ne 
pagal mano noro. Viskas 
eina atbulai ir priešingai. ! 
Man tas viskas labai širdį ; 
graužia ir aš misliu, kad vi
so to negalėsiu pergyventi.

—Kas gi tokio baisaus, : 
mama, atsitiko? Tu gi vis j 
sakei, kad niekam į amžį ' 
nepasiduosi, o dabar ėmei ir ' 
amžiną atsilsį užgiedojai. !

—Et, Rožyte, daug šnekė
ti, o mažai klausyti. Aš ma
tau, kad svietą įpainiojo į 
savo tinklą piktoji dvasia. 
Visi lenda į tą tinklą, kaip 
akli. O kaip aš pradedu šauk- ! 
ti, kad nelįsty, tuomet mane 
išbara, išvadina juodašimte.

— Bet kame gi dalykas, , 
mama? Kas tokio baisaus 
atsitiko?

- Tik pamislykie, Rožyte, 
tie šunlupiai sumislijo staty
ti tautišką namą. Mūšy baž- , 
nytėlė sena, vos besilaiko, o 
jie statys tuos velnio namus. ( 
Juk tuomet nei Dievas, nei 
amen. Oi -oi oi, tik ir laikai, 
tik ir gadynė. Ar tai aš mi- 
slijau, Rožyte, kada nors to
kiu karčiu dienu susilaukti? 
Ką gi jie darys tuose namuo
se? Šoks, kaip padūkę, dai
nuos, prakalbas laikys. To
mis prakalbomis visą svietą 
iš kelio išves. O bažnytėlė 
įra, kunigėlis barasi. Bet ar , 
tai jo klauso?

Et, mama, aš misliau, 
kad kokia ypatinga nelaimė 
su tavim atsitiko, o čia visai 
paika bėda! Sakai, bažny
tėlė įra, vistik, vadinasi, 
yra. O tautiško namo visiš
kai nėra. Kožnas doras žmo
gus pasakys, kad išpradžiu 
reikia namas statyti. O pas
kui, kas nori, gali ir bažny
čią atnaujinti. Namas gi bū
tinai reikalingas. Žiūrėk, kož- 
name miestely finai, latviai, 
o dažnai ir lietuviai turi sa
vo tautiškus namus. Mūsų 
gi mieste dar ju nėra. Aiš
kiausia matoma, kad tokiu 
namu reikia. Visi turėsime 
savo pastogę, visi turėsime 
savo gražu namą. Tenais 
sutilps visos mūsų draugijos, 
knygynai. Ten galėsime da
lyti teatrus, susirinkimus, 
prakalbas. Ar jau tu, ma
ma, tokio aiškaus dalyko ne
supranti?

—Suprasti-suprantu. Bet 
pamislykie, Rožyte, visą lai
ką budavojo bažnyčias, o 
dabar paniekinsime tą šven
tą darbą. Juk mūsų prabočiai 
iš kapu pasikeltu ir prakeik
tu mus. Męs, Rožyte, pada
rysime sau gėdą prieš visą 
dievobaimingą Lietuvą.

—Nebijokie, mama, nepa
sidarysime. Męs turime pa
rausti iš gėdos prieš tuos 
liėtuvius, kurie jajj turi savo 
namus. Ir taip jau męs at
sitikome. Taigi ir mums gė
da, tiktai visai ne tokia, apie 
kokią tu manai.

—Oi, Rožyte, aš matau, 
kad greitai grabą pasieksiu. 
Viskas dabar ant gaivu pra
dės vaikščioti. Mūsų, išmin
tingu žmonių niekas neklau
so. Taigi, ar verta gyven
ti?

—Nebijok, mama, dar tu 
ne vieną kalbėtoją., kiauši
niais apdrėbsi |

Kiek Chinijoj gyventojų? 
Dabar paaiškėjo pasekmės 
gyventojų surašo, kurį Chi- 
nijos valdžia darė 1910 m. 
Tas surašąs labai žingeidus, 
nes iki šiol nebuvo tikru ži
nių apie Chinijos gyventoju 
skaitliu. Pasirodo, kad Chi
nijos gyventoju skaitlius be
veik lyginasi ketvirtdaliui 
visu žemės kamuolio gyven
toju ir siekia 439.214.000.

Kas išrado telefoną? 14 
vasario 1876 metais, antrą 
valandą po pietų, direktorius 
Su v. Valstijų patentu biuro 
gavo prašymą Graham’o Bel- 
l’io išduoti jam apsaugos pa- 
liūdyjimą ant jo išrasto apa
rato perdavimui garsu ir žmo
gaus kalbos; tą pat dieną, 
3 vai. po pietų, pas tą patį 
direktorių atėjo Elisha Gray 
su tokiu-pat prašymu ant be
veik tokio pat aparato. 
Tokiu būdu, Bell’o pirmeny
bė, kaipo telefono išradėjo, 
neperviršija vienos valandos! 
Beje paskiaus Bell ir Gray 
susivienyjo geresniam eks
ploatavimui savo išradimo.

Vienok, dar šešiolika me
tu pirmiau,—1860mete- Da
niel Draufyang, Pennsylva- 
nijoj, išrado gana primity
višką aparatą, perdavimui 
ant atstumos garso. Beveik 
tuom pat laiku Reis, profe
sorius Fridrichsdorfo mokyk
los, netoli Hamburgo, išran
da painesnį aparatą, perduo
dantį su elektros pagelba 
muzikos garsus ir žmogaus 
balsą ir užvadina jį telefonu.

Tokiu būdu, pirmu telefo
no išradėju reikėtų skaityti 
Reis’ą, jeigu dar daug metu 
pirm jo nebūtu tapęs tikruo- 
jo moksliško telefono išradė
ju vienas Francijos telegra
fu inspektorius, Charles Bur- 
sel, žmogus, gal būt genia- 
liškas, bet visai nepraktiškas. 
Bursel’is išrišo klausimą per
davimo žmogaus kalbos, bet 
pats nepasinaudojo savo iš
radimu, o tik matė, kaip kiti 
jį praktikavo. Savo išradi
mą jis aprašė laikraštyje 
“Illustration”, 1854 mete.

Bursel’io idėja pasirodė 
teisinga ir Graham Bell tik 
vykino ją praktikom Todėl, 
)agal teisybės tikruoju tele
fono išradėju reikia skaityti 
francūzą Charles Bursel, ka-

■

kurią, po dvidešimts dvieju 
metu, beveik vienkart įvyki
no Bell ir Gray.

1890 mete, tarptautiškame 
telegrafistu kongrese Burse- 
l’iui vienbalsiai tapo. pripa
žinta tiesa skaityties pirmu
tiniu telefono išradėju. Tuo
met ministeris Francijos val
džios vardu paprašė Bursel’į 
atvykti Paryžiun, kur jam 
iškilmingai tapo įteiktas Pa
garbos Legiono ordenas.

Epiornis’o kiaušinis. E- 
piornis—milžiniškas išnykęs 
paukštis, sulyginant dar ne
seniai gyvenęs ant Madagas
karo salos. Dar dabar ran
dame kolosališkus to plunk
snuoto milžino kiaušinius, 
turinčius 34 centimetrus ilgio 
ir 23 centim. storio. Įtalpa 
tokio kiaušinio lyginasi 8 lit
rams (apie 25 stiklus). Šito-' 
kis kiaušinis 6 kartus dides
nis už strauso ir 150 kartu 
didesnis už vištos kiaušinį.

Vertė J. Stropus.

APS1VEDIMO LAIMAS.
Labai tankiai tenka girdė

ti, kad 14 arba 15 mėty mer
gaitė susitaria su tiek-pat 
arba truputį daugiau mėty 
jaunikaičiu, abudu pabėga 
nuo savo tėvy ir slaptai apsi- 
veda. Kad tokie jaunave
džiai neturi nei mažiausio 
supratimo apie šeimyniško 
gyvenimo tvėrimą, tai tas, 
rodos, yra kiekvienam aišku. 
Todėl nestebėtina, kad tokia 
pora greitai vienas kitu apsi
džiaugia ir už mėty arba pu- 
santry po apsivedimui jau 
jieško persiskirimo arba ir 
taip vienas nuo kito pabėga. 
Tas atsitinka todėl, kad kaip 
vienas, taip ir kitas yra dar 
persilpni, kad išlaikyt visus 
tuos nemalonumus, kuriais 
yra apkrautas šeimyniškas 
gyvenimas. Jie apsiveda tik 
iš žingeidumo. Pas nesuau
gusius t. y. nepilnamečius 
vaikinus tikrosios meilės lin
kui merginy, o taipgi ir lin
kui šeimyniško gyvenimo dar 
nesiranda. Jie stengiasi ap
sivesti tik todėl, kad patirti 
tą paslaptį,kurią nuo jy tėvai 
ir suaugusieji žmonės slėpė 
ir stengiasi,kaip galima grei
čiau prakąsti “obolį žinios”. 
Čia jau išdalies ir pasirodo 
tėvy kaltė, kad nedavė savo 
vaikams tikro supratimo apie 
šeimynos užduotis. Jeigu jy 
vaikai žinoty, kaip yra svar
bus ir sunkus šeimyniškas 
gyvenimas, tai, be abejones, 
nesiskubinty apsivesti.

Abelnai, kaip vaikinas, 
;aip ir mergina, prieš apsive
siant, turi serijoziškai ap
svarstyti klausimą, ar jie ga- 
i būti geru tėvu, arba gera 

motina, ar užtektinai yra prie 
to prisirengę dvasiškai ir kū
niškai. Prisirengusiais gi ga- 
i skaitytis tik tada, kada 

abudu yra ganėtinai suaugę, 
nes jau yra ištirta, kad vai
kai, gimusieji nuo motiny, 
neturinciy nei 18 mėty, tan
kiausiai būna silpni ir ligoti. 
O jau nereikia didesnio var
go, kaip augint ligotą kūdi
kį. Kaip nekurie patyrusie- 
ji daktarai nurodo, tai ge
riausia yra apsivesti tarpe 18 
ir 25 mėty amžiaus, nes to
kiuose metuose motery orga
nizmas jau pilnai yra suau
gusiu ir lengvai gali atlikti 
motiny užduotis. Prie pro
gos dar pridėsiu pasargą, kad 
kaip vaikinai, taip ir mergi
nos, rokuodami save dar per- 
jaunais apsivesti, nesulauktu 
senberniu, arba senmergiy 
vardo. Mergina, turinti tris 
arba keturis kryžiukus am
žiaus, jau nėra tiek tikusi 
prie šeimyniško gyvenimo, 
nes tokiuose metuose kūnas 
paprastai būna perdaug su- 
rembėjęs ir gimdymas atsi
lieka gana sunkiai.

Taigi iš viršnurodyto 
matote, kad ir apsivedimui 
yra tam tikri metai, tam tik
ras gyvenimo periodas, ku- 
ruomi būtinai reikia naudotis.

Ona Adomaitienė.

stato daugiausia pasiturintie
ji žydai. Taip augant mies
tui, podraug išdygsta ir nau
jos mokyklos. Čia jau nuo 
seno yra mergaičių akademi
ja. Tarp daugelio mažesniu 
mokyklų miestas pastatė ir 
didelę “Hihg School.”

Reikia pažymėti, kad mies
tas ir lietuviams sykiu su 
lenkais- užleidžia vakarinę 
mokyklą. Bet lietuviai siįi 
lenkais neperlabai supranta 
mokyklos naudą. Mat, lie
tuviai turi privatišką tautiš
ką mokyklą—smuklę, o len
kai bažnyčią. Amerikonišku 
mokyklų studentai sudžios, 
policistai, advokatai nemažai 
turi juoko iš tautišku lietu
viu studentu.

Tiesą pasakius, lietuviai 
turi kelioliką draugijų, tarpe 
kuriu yra ir lietuviu moterų 
draugija. Organizacijų yra 
tautišku, laisvamapišku, ku
niginiu irsocijalistišku, bet... 
visos mėga lopšinį miegą. 
Stoka inteligentijos. Yra du 
jauni vyrukai, keturi u klesu 
gimnazistai, kurie lanko 
“Business College”. Bet, 
kaipo dzūkai, tai su lietuviš
ka kalba tik neseniai į pažin
tį suėjo.

Laikraščiai išsiplatinę dau
giausia pirmeiviški, būtent 
“Kova”, “Laisvė”, “Kelei
vis”. Pareina ir priešingu pa
kraipų, kaip “Draugas”, “V. 
Liet.”, bet tik dėl juoko.

Negramotnas.
Lewiston, Me.

d. balandžio atsibuvo
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pirko jiems- po auksinį žiedą Į Skaitytojai, imkit

242 Broadway, So. Boston, Mass.

“Revoliucijos atbal- 
“Mokslas Rankažinys- 
Lekci jos apie atskirimo

Jieškotojams.
Šiuomi atkreipiame atydą gerbiamęję 

“Laisves“, skaitytoję, kad pajieškoji- 
mus giminię ir draugę talpinam ant me
tę 1 sykį dovanai. Už bizniškus paiieš- 
koiimus imam po 50c. už 1 vieną sykį ir 
1 dol. už 4 sykius. Neskaitytojams pa- 
jieškojimus dykai netalpinam.

Administracija.

Korespondencijos
Haverhill, Mass.

Miestas didelis, turi 40.000 
gyventoju. Išžiūra prasta. 
Betgi klimatas sveikas, nes 
gyventoju būstai didžiumoj 
stovi ant kalnu, o dirbtuvės 
visos sustatytos klonyj prie 
upės. Dirbtuvių yra daug, 
didžiuma kurpiu šapos.

Pagal klimatą ir uždarbiu 
gyvenimas neblogiausias, už- 
tad ir miestas laipsniškai au
ga. Pastaraisiais keliais me
tais tai tik pyška visur nuo 
namu budavojimo. Kiekvie
na dirbtuvė pasirodo milži- 

per ištisą naktį, o vyras gal* I niško ūgio ir ant 8—9 lubu 
vojo, kad ji labai darbšti. 1 augščio. Gyvenamas stubas
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Nukentėjo.
Viena pati buvo įpratus 

apžiūrėti vyro kišenius nak
čia, kada jis miegojo. Sykį 
jis tai patėmijo ir paklausė, 
ką ji daro, ji pasakė, būk 
vienas guzikas jau puola lau
kan ir ji norinti jį prisiūti. 
Tuomet vyras atnešė visą 
krūvą drapanų—viršutiniu ir 
apatiniu—ir liepė susiūti vi
sus silpnai besilaikančius gu- 
zikus. Vargšė turėjo dirbt

14
mitingas D. L. K. Gedimino 
dr stės. Gautas laiškas nuo 
The Textile Strikers Defence 
Fund, William Yates, Treas., 
9 Mason st., Lawrence, Mass., 
kuriame reikalavo parašu ir 
pinigu dėlei bylos Ettoro ir 
Giovannitti. Tam tikslui ta
po suaukauta $11.50. Tą pa
čią dieną atsibuvo antras mi
tingas L. S. S. 105 kp. Galu
tinai likos nutarta prakalbos 
4 5 d. gegužės: 4 d. vakare, 
o 5 d. po piet, Grand Armo
ry Hall. Kalbėtojas bus L. 
Prūseika, ‘L-vės’ redaktorius. 
Nutarta parsitraukti “Ko
vos” Gegužinio numerio 300 
egz., kurie per prakalbas bus 
uždyką dalinami.

Taipgi deklemavo: P. Če
pas, Jul. Dulksniutė ir E. Ši- 
monaitė. Povilas Čereška 
atlošė du monologu. Publi
kai, kaip matyt, labai patiko, 
nes visi gerai atliko savo už
duotis. Žmonių buvo apie 
60. Prie kuopos prisirašė 3 
merginos ir 2 vyrai.

Geistina būtu, kad ir ant 
toliaus tokie mitingai atsibū
tu. Tai gal sąnariu turėtu
me dusyk tiek. Taipgi ir ant 
prakalbu bus deklemacijos, 
monologai ir dainos.

Kazys Vilapiškis.
St. Louis, Mo.

Galbūt, sunku atrast kitą 
taip baisiai letargiškai užmi
gusią kolioniją, kaip šia. 
Prabėgo žiemos ilgi vakarai, 
bet jie pasiliko niekuomi ne
atžymėti. Visus svarbiau
sius reikalus vietiniai lietu
viai taip ir pavieniai, kaip ir 
draugystės laiko už nieką.

Visur buvo ir yra dar ir 
šiandien renkamos aukos 
Lawrence’o streikieriams. 
Bet St. Louis, Mo., kaip ir 
East St. Louis, Ill. viešai dar 
nebuvo prisidėta nė su naš
lės skatikėliu. Tas jau ir aiš
ku, kad čionaitiniu lietuviu 
supratimas taip paprastu 
žmonelių, kaip ir draugysčių 
viršininku (kurie save stato 
labai • augštam supratime) 
stovi labai žemai.

13 d. balandžio vakare li
kosi atvaidinta “Netikėtai”. 
Statė Liet. Sūnų ir Dukterų 
dr-stė. Monologą skaitė 
Vincas Rasimas, eiles d'ekla- 
mavo Marijona Očiutė ir Ra- 
simiutė, apie dešimts metu 
mergaitė

Apie veikiančias ypatas 
tiek galima sakyt, kad ir per 
tokį ilgą laiką aktoriai buvo 
labai neišsilavinę. Geriausiai v 
atliko savo roles Agotėlė, Žy
das, Dėdė Juozas ir Žibutie- 
nė. Agotėlės ir deklamacija 
skambėjo neblogai. Rasimo 
monologą galima buvo gir
dėt tik tiems, kurie sėdėjo 
ant pirmyju sėdynių. Rasi- 
miutė, jauna mergaitė, buvo 
pastatyta deklamuot, bet 
tad visai nieko nemokėjo. 
Dublika visados labiau pri
jaučiu jauniems; tik juos pir
ma negu statyt, reikia gerai 
šmokyt, kad jiems nereiktu 
;okiu suflioravimu.

Ir šiaip'taip tas vaidinimas 
užsibaigė,nepadaręs ant pub- 
ikos jokios įtekmės. Gerai, 
<ad nors buvo drauge ir ba- 
ius, kuris visus užganėdino, 
<caip jaunus, taip ir senus. 
s Buvęs ant Teatr. ir Bal.
B. Balevičiaus prakalba

Clevelande, Ohio.
Virico Kudirkos dr ja su

rengė prakalbas 14 d. bal. 
D-ras Šliupas negalėjo at
vykti. Buvo tik p. Balevi- 
čius, kuris vienas ir rėkė.

Pirmsėdis perspėjo publi
ką, kad būtu rimta, o kas 
neaišku, kalbėtojas paaiš
kins. Ir štai tas ponas pra
dėjo žerti, kaip su pipirais, 
apie Lietuvos didvyrius bei 
karžygius, apie tuos laikus, 
tada Lietuva tęsės nuo Ka
raliaučiaus iki Maskvai. O 
dabar mūsų tauta, tartum 
numirus. Bet ne, broliai, 
mūsų tauta gyva, nors ją len
kai ir naikina, vokiečiai, žy
dai ir galy gale mūsų socija- 
istai. Bet socijalizmas tuo

met įvyks, kada čia keno 
nors iš jūsų barzda išaugs iki 
kulny. Maišė viską, medy 
su muštarda, sviestą su krie
nais, pelus su grūdais. Nuo 
vienos temos šoko ant kitos: 
čia didvyriai, čia tauta, čia 
girtuoklystė, nors ir pats vos 
pastovėjo ant vietos. Kuo
met ypatiškai susidūriau į 
akis, tuomet alkoholiu... kve
pėjo. Iš socijalisty nenupei
kęs tik vokiškuosius. Gaila, 
kad pamiršo Mikę išgirti. Ku
nigijos ir tikėjimo nepamiršo 
išgirti. Nieko tik nepasakė 
apie darbininkus, jy vargus 
ir apie drauges moteris. Dau
giausia suminėjo rupužiy, pa- 
raliy, šun vaikiu. Kur jau 
dingo dora? Ir tai dar vadi
nasi redaktorius!

Pagaliaus štai kokiu būdu 
norėjo įkąsti socijalistams. 
Būk gavęs grąsinantį laišką, 
kad jeigu užsipuls ant soci- 
jalisty, tai jau gaus akmeniu 
į žandą. Kuomet pradėjome 
klausti, tai jisai sustabdė ant 
pabaigos. O ant pabaigos 
smuko už scenos. Kuomet 
pirmsėdis paprašė, kad kal
bėtojas teiktųsi atsakyt ant 
klausimy, tuomet p. Balevi- 
čius, iškišęs galvą per duris, 
pasakė, jog nenorįs prieš vi
są publiką aiškint kasi ink to 
laiško... bet čiupt už laikro
džio, oh... sako, dar turiu 
laiko. Galėsime pasikalbėti 
ypatiškai...

A. Šmulkštys.
Nuo Red. Ypatišką pasi

kalbėjimą, nors jisai ir įdo
mus, apleidžiame.

Springfield,
Dirbtuvėj The 

Leeding Machine
dry, kurioje dirbo ir keli lie
tuviai, darbdaviai sumanė 
numažinti algas, kurios ir 
taip jau mažos.. Tam pasi-' 
priešino du bosai Ed. Beans 
ir Rott Arbages, norints pir- 
mamjam, kaipo vyriausiam 
bosui, pasiūlė 1000 dol. do- 
vany, idant jisai nepaisytu 
skriaudimo. Betgi jie .griež
tai atsisakė pildyti prieder
mes ir 12 bal. prasišalino iš 
dirbtuvės.

ir spilkutę, kaipo užsitikėji- 
mo ženklą, ką jie maloniai 
priėmė. Velitina daugiaus 
tokiu bosu visose dirbtuvėse.

J. Remotis
Holyoke, Mass.

Gyventoju yra 52.730. 
Daugiausia airiai, francūzai 
ir lenkai. Lietuviu apie 150 
asmenų. Apšvieta ant pas
kutinio laipsnio. Iš fabriku 
daugiausia audinyčios.

Kur kapitalistai gyvena, 
ten miestelis dailiai išrodo, 
bet kur gyvena sirijonai ir 
lietuviai, ten baisus susigrū
dimas. Karčiamu apie 50.

Atsilankė 4 kolektoriai 
-lenkai iš Lowellio, Mass. 
Taip pat buvo anglai ir žy
dai kolektoriai, bet visus iš
varė republikoniška miesto 
valdžia. Keleivis.

Norwood, Mass.
Keli metai atgal, kaip bu

vo užmanyta statyti svetai
nė. 14 d. bal. per kvartali
nį susirinkimą D. L. K. Keis
tučio dr stės sumanymas ta
po įvestas į galę ir pradėta 
darbas. Nekurie draugai au
kavo iki $25. Puikus tai yra 
užmanymas ir naudingas 
darbas, bet gaila tik, kad 
draugystė nepaskyrė nė cen
to iš iždo. Teisinosi, jog ne- 
daleidžia čarteris ir konsti
tucija. Taigi žingeidu būtu 
žinoti, ar vėlina čarteris ir 
konstitucija pasiimti visas 
tiesas statymo salės?

V. P. Repšys.

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”, 
šiai”, 1 
tės”,“ 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus sius
kit Money Orderiais šiuomi 
adresu:

DIDŽIAUSIA NAUJIENA.
Siuomi 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 didžiausię ant pasaulio. 
Taigi, lietuviai ir lietuvaites, kurie no
rėsit apsaugot (inšiūryt) savo gyvastį, 
kreipkitės prie manęs. Aš apsaugoju 
ne dėlto, kad po mirties kam-nors pini
gai tektę, bet dėlto, kad jys patįs juos 
ant senatvės gautumėt. Jeigu kuriems- 
nors apsisaugojimo išlygos nesupranta
mos, tai kreipkitės pas mane į ofisų ar
ba prisiyskit savo adresų man, o aš va
kare pas jumis ateisiu ir viską išaiškin
siu lietuviškoj kalboj.

ANTANAS’lVAŠKEVIČJ
73 Tremont St., Boston, Mass.

Room 311
Telefonas Haymarket 2151

Pajieškojimai.
Pajieškau savo draugę Jono Olbiko ir 

Juozapo. Jegmino ir draugės Marijonos 
Jerulaitės, visi paeina iš Kauno gub., 
Raseinię pav., J. Olbikis iš Žvilgię dva
ro, J. Jegminas iš Kelmės miestelio, M. 
Jerulaitė iš Kelmės parapijos. Visus 
meldžiu atsišaukti ant šio adreso:

Petras Marcinkus,
P. O. Box 13, Gardner, Mass.

Pajieškau savo draugo Mikolo Stakė- 
no, paeina iš Kauno gub., Panevėžio 
pav., Biržę valsčiaus, Papilės parapijos. 
Meldžiu atsišaukti ant šio adreso:

St. Pavilonis,
273 So. 33rd st., So. Omaha, Neb.

gaunamos “Laisvės“ spaustuvėj.

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS 
SLAPTYBES arba kruvini Do
rn azo 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- 

kų ir iškeliaujantiems.......... 15c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c
AR YRA DIEVAS?................... 25c
GREIČIAUSIAS PA MOKINTO

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
SOC1J ALDEMOKRATŲ PAŽVAL-

GOS IR REIKALAVIMAI  10c
NAUJAUSIOS DAINOS ir EI

LES ..............................................20c
NAUJOS KANTIČKOS arba poli

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

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

Dr-ste Liet. Taut. Bro). Pašelpos vardu
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Jeipi norit, kad jūsę spaudos 
darbai butę atlikti greitai, 
gražiai ir suprantamoj kalboj, 
tai duokit spausdint j

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

Ohio.
American

Co. Foun- Ypatingai atydą atkreipianti 
į 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 
sięskit jį mums Šiuo adresu:

OFFISAS RANDASI:
30 VV. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

e. ®
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JEI NORIT ŽINOT
Kas yra saule, planetos ir kometos, 

t,ai skaitykit knygų

“Pasaulių Ratas”
Su paveiksi. Kaina

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

skaitykit kningą

“Meilės Karštligė”
Knl riti 2Oc.

Reikalavimus ir pinigus adresuoki! taip:

J. STROPUS
30 W. Broadway, so. Boston, Mass

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

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

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
4^5 Broadway 

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

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

Ant Town of Lake, Chicago, UI.
ADMINISTRACIJA:

Prezidentas K. K. Strzyneckis, 
4G02 So. Ashland Ave., Chicago, UI.

Vįce Prez. St. Ragauskis,
4612 S. Wood st., Chicago, UI.

Protokolę Rašt. A. A. Poška,
4623 S. Marshfield Ave., Chicago, III.

Finansy Rašt. F. Yaugel,
4606 S. Paulina st., Chicago, 111.

Iždininkas A. J. Beržynskis,
4600 S. Paulina st., Chicago, Ill.

Organo užžiūrėtojas A. M. BarČius, 
4649 So. Ashland Ave., room 5

Chicago, 111.

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

Ką -nors užsisakydami visada ad
resuoki! taip:

“LAISVĖ”
242 Broadway, So. Boston, Mana.

Draugijos 

ir Biznieriai!

“ Laisves 
Spaustuvę

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

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



LAISVE

VIETINES ŽINIOS.

Cambridge’iuj bal. 18 d. 
vietinė L.S’.S. 71 kuopa sta
tė ant scenos dvi trumpas, 
bet labai juokingas komedi
jas “Nesipriešink” ir “Ša- 
laputris”, kurios gana gerai 
pavyko. Aktoriai savo roles 
mokėjo gerai ir atliko pagir
tinai. Antraktuose dainavo 
“Laisvės” choras. Buvo pa
daryta kolekta dėl Ettoro ir 
Giovanitti ir surinkta 8 dol. 
su centais. Griežė vietinis 
Vytauto benas, buvo lekio- 
janti krasa. Pirmą dovaną 
gyvų gėliv bukietą laimėjo 
V. Palikniūtė, antrą — ant 
pusės mėty “Keleivį”—Z. 
Levickiūtė. Juodvi gavo dau
giausia atviručiu, nes viena 
61, o antra- 54. Šokiai trau
kėsi iki 2 vai. ryto. Nors ir 
lietingas oras, bet publikos 
ganėtinai.

Katedroj švento Kryžiaus 
Joanita Stanley, 26 metu mo
teriškė, priėmė nuodu. Ją 
nuvežė į ligondutį. Pasirodė, 
kad jinai ne pirmu jau sykiu 
nori nusinuodyti, bet jai tai 
nepavyksta.

Policmanai užpuolė ant ka- 
zirninku po N 662 Tremont 
st. Suareštavo devynius vy
rus. Juos kaltina už kaziria- 
vimą nedėldieny. Juos lau
kia teismas.

21 balandžio bažnyčiose at
sibuvo pamaldos už nusken
dusiu jy ant “Titanico” dū
šias Daugelis kunigy kataliku 
ir protestony kaltina laivo vy
resnybę, ypač Ismay ir kapi
toną.

Kapitoną kaltina, kad ne
paklauso persergėjimy, jog 
laivui gręsia ledynai, o kom
paniją kaltina, kad neturėju
si atsakančiai vaiteliu.

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

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

juokingiausia perstatymas

“The School for Scandals”
Publika turės juoktis nuo pradžios iki 

pabaigai perstatymo.
Sėdynės geros ir nebrangios.

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

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisvės” 

siuntinėjimo adresą, malonėkite neat
būtinai prisiųsti savo senų adresų, t. y. 
kokiu buvo laikraštis lig šiol siunčiama 
ir naujų, t. y. tą, kuriuo norite, kad bu
tų Jums laikraštis dabar siunčiamas, 
kitaip adresą permainyt negalėsime.

Administracija.

VADOVAS KELIAUJAN 
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

Chinietė Pinsahu iš Šan
chajaus kalbės už moterų tei
ses Huntington Hall. Pra
kalba atsibus 22 balandžio. 
Ji tvirtina, kad Chinijos mo
teris greitai įgys lygias su 
vyrais teises.

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 pri- 
siųsk 15c. stampom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtą knygelę.

Bostone slaptai platinami 
plakatai, kad Rooseveltas 
linksta prie socijalistu ir no
ri panaikinti tarifus. Roo- 
sevelto draugai išleido pa
garsinimą, kad duoda $100 
tam žmogui, kuris sugaus tu 
apgarsinimu platintojus.

21 balandžio atsibus Fa- 
neuil Saėj Bostono viršiniri
ky mitingas. Pirmininkaus 
miesto majoras. Dalyvaus 
Fossas, O’Connel, Harvardo 
universiteto prezidentas ir ki
ti. Jie svarstys apie priežas
tis žuvimo “Titanico”. Savo 
nusprendimą pasiys kongre
sui.

261 \V. Broadway, So. Boston, Mass.

21 balandžio socijalistu sve
tainėj atsibuvo diskusijos .Te
mos buvo: ar reikia remti 
savo biznieriai? kas daugiaus 
rūpinasi darbininkais, socija- 
listai, ar katalikai?

21 bal. atsibuvo Lietuvos 
Dukterų draugijos prakalbos. 
Kalbėjo kun. T. Žilinskas, 
kun .Urbanavičius ir taip pat 
ponas ir ponia Ramanauskai.

Labdarystės Draugijos ba
lius labai gražiai nusisekė. 
Publikos buvo gana daug. 
Manoma, kad draugijai lik
sis gryno pelno apie $100. 
Taigi iždas pastatymui Tau
tiško Namo žymiai pasididi
no.

Programa buvo įvairi ir 
žmonės pilnai likosi užganė
dinti.

Toj pati draugija ruošia 
teatrą, kuris atsibus 6 d. ge
gužio. Bus perstatoma du 
veikalai “Žmonės” ir “Tar
nas įpainiojo.”

Teatras bus Dahlgren sa
lėj, kampas E ir Silver sts.

Gegužiniame apvaikščioji- 
me sykiu su socijalistais da
lyvaus Lietuviv Kriaučių 
Unijos 149 skyriaus rubsiu- 
viai. Taip pat išsiųsti pa
kvietimai Lietuviu Ūkėsu 
kliubui ir S. L. šv. Kazimie
ro draugijai. Sutiko daly
vauti ir Norwoodo socijalis
tu kuopa.

Tūlas dvasiškis J. Vaughn 
užpuldinėjo ant socijalistu ir 
darė visokius pranešimus.

• 21 balandžio atsibuvo dis
kusijos School of Social 
Science. Kunigui atsakinė
jo socijalistas Cooke.

Kitą nedėldienį toj pačioj 
vietoj atsibus kalbos ant te
mos: spiritualistai ir socija- 
listai.

Ant North street N 133 
laivakorčių agentūroj pavogė 
$300 pinigais ir už $200 bran
genybėmis. Plėšikai sudras
kė geležinę šėpą.

Alnu.

“Boston Post” rašo, jog 
girdėjęs, kad greitu laiku 
pradės spausdinti Bostone 
knygas ant metalinės popie- 
ros. Popiera būsianti labai 
elastiška.

400 dažytoj y buvo sustrei
kavę, reikalaudami pakėlimo 
mokesties. Dabar jie streiką 
jau laimėjo. Gaus vietoj 45c.

50c. ant valandos, arba 2 
dol. viršaus ant savaitės.

turi 
kur

Daugumas lietuviy 
grafafonus, bet nežino 
gauti lietuvišky rekordy. 
Taigi nepamirškite užeiti į 
mūšy krautuvę, kur galite 
gauti, kokiy tik norite.
Tamoszaitis ir Yurgeliunas 

233 Broadway, So. Boston.

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

Rpikalintrac ^rbininkas ant iXClKdllllgdd farrnO9, 25 mylios 
nuo Bostono. Dėl platesnių žinių atsi
šaukite arba rašykite pas:

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

Šokiai ir Teatras.
Rengia pašelpinė draugystė “Vieny

bė”. Atsibus 10 Gegužės (May) 1912, 
svetainėje Roddy Hall, 58 Market St., 
Brighton, Mass. Prasidės 7 vai. vakare 
ir trauksis iki*2 vai. nakties. Užkvie- 
čia visus atsilankyti KOMITETAS.

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.

J. ROMASZK1EWICZ
Pakajaus Teisėjas

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

J. ROMASZKIEW1CZ
115 Salem st.,Boston,Mass.

Užlaikom didelę

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

Duodam ant bargo ir ant išmokesČio.

—------------n-TirBwiiMwrin-^‘WTf~^~nrfin™r~

TIKRA DEGTINE

The Commonwealth 
Balding Association

Vertė turto ant $25.000.

S22 Washington Street 
pOS I ON, mass.

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

F. S. Šimanskis.

Jeigu jus kada reikalausite

TIKROS RUGINES arba BOURBON DEGTINES
rJ’ai ateikite pas inus, nes mus LJKCKriINĖ yra išsistovėjus medyj ir 
užpečėtyta Jungtinių Valstijų sandėliuose, taipgi užpečėtyta bonkose po 
priežiūra Jungtinių Valstijų valdžios vientik dėl mus.

'I'aipgi pristatome veseilioms ir per laišką užsisakantiems už prieina
mą kainą.

BURKE, GALLAGHER & CO.
396 ATLANTIC AVE., N|:W*°R'KHS BOSTON, MASS.

Parduodame gorčiais už visai žemas kalnas.

Namų Budavotojai, Kontraktoriai 
ir Pti taisytojai

(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, perstatome ir 
pataisome senus. Išduodame paskolą, 
apdraudžiami! nuo ugnies namus ir visą 
naminį turtą. Perkame, imame nuo
moti (arendon) ir išnuomuojame namus. 
Parduodame del statymo namų žemės 
lotus. Kiekvienas Šeras parsiduoda po 
$10. Musų kompanija taipgi turi dide- 
ius ryšius su lietuviais ir visuomet pa
tarnauja jiems sąžiniškai.

Ofisas: 782 Main st.,
Cambridge, Mass.

A.G. Groblewski
COP. ELM MAIN STS., PLYMOUTH, PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS

Garsių Lietuviškų Lenkiškų Vaistų

Užsirašyki! ‘Lietuviu Žurnalą’
Išeina kartą į mėnesį ir 

prekiuoja tik 50c metams.
“Lietuvių Žurnalas", yra

__ 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 ir apie ką bus 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite: 

“Lietuvių Žurnalas”, 1607 No. Ashland he., Chicago, III.
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Išdirbama skaniausis

ALUS, PORTERIS ir 
LAGERIS.

Bravoras randasi ant

2nd and D Sts
8 SO. BOSTON, 
| MASS.

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

13. OAININLJR
338 W. Broadway, So. Boston, Mass, 

tarpe E and D sts.

“ DILGELES ”
Budavojančlų juokų Ir ne kuolala einančių protų laikmatis, su puvelknlelIalH bei 

karikatūromis, elnųs 7-tus metus.
^DILGELES” dabar ima iš proto sandėlio ir ne vienus tik juokus (ypač 

tai dėlto,kad jos dikčiai padidėjo ir viskiim 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 Ildeginiu; Redak
cijos pastabos; “MOTERŲ LAIKRAŠTIS” moterų skyrius, vedamas dr. 
J. T. Baltrušaitienės; “TAUTOS ŽIEDAI” moksl eivių 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 ajye mokslo, dailės ir filozofijos žiedus, apie meilę, 
darbininkus^ kapitalistus, ponus, visokias valdžias ir paleistuvystes, .koope
racijas ir tt. Kaina: 1 dol. (2 rub.Jmetams; 60c. (120. kap.) pusei metų — 
į visas Šalis. “Dilgėlės” įkūrė J. Baltrušaitis 1906 m. Dabar jas leidžia kas 
2 savaiti Broliai Baltrušaičiai. Į juos ir adresuokit šiaip:

v

PITTSBURGH, PA

Perkant žiūrėk, kad butų tu markė, 
<» gaiiHi teisingu).

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

DIDŽIAUSIAS 
DARBININKŲ 
SĄVAI FINIS 
LAIKRAŠTIS

‘KOVA LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS
A Ml RIKOJ r:

Vienatinis mus tau- 
tos Medicinos Prote- 
soi’ius Massachusetts A 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek- ra 
rningai gydau ir at- 
lieku operacijas. Te- M 
myk!!! Neik jieškot ® 
manę į aptinką ant * 
kampo po mano ofisu, 
tropais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui ju ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

bet lipk vienais

po

fl)R. M. ZISELAIAN,'
7,’Parmenter St., Boston, Mass.

Telephone Richmond 1O67-R.

SVEIKI, GERI IR PIGUS

Rengiant vestuves, krikštynas, 
varduves ar šiaip kokius pokilius, vi
sada kreipkitės prie musų, o męs ju
mis aprūpinsiu) pigiausiais ir geriau
siais gėrimais. Musų 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, ia dirba 
visiems žinomas ir teisingas lietuvis 
Stanislovas Matchis. Norėdami su
sirašyti, galite rašyt lietuviškai. Nuo 
South station tik 2 miliutas ima eiti 
iki mūsų sąkrovai.

Revere Distilling Co.
579 to 589 Atlantic Ave.

BOSTON, - » MASS.

TEISINGIAUSIA lit GERIAUSIA

APTIEKA
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atydu, nežiūrint ar iš Lietuvos atvež
ti ar Amerikoniški. Gyduolių galite 
gauti, kokias tik pasaulyj vartoja, 
taipgi visados randasi lietuvis aptiė- 
korius R. A. J ATULAV1C1 US.

I SDVARDAS DALY 
Savininkas

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

męs prisiusime gyduoles per expresą.

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

B. U. Iii TRINARI > E
Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., So. Boston, Mass., K 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po K* 
piet, o prieš tą ar po to laiko tele- Kj 
fonuokite 160 South Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta Rj 
19 Gaston St., šalę Warren St., ra 
Roxbury, Mass, Nr

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

Pinigus siųskit per M (m e y Or
ei e r šiuo adresu:

P. MIKOLAINIS
Box 62, New York City.

HARRISON GAl'VES

DISPENSARE
Jau 20 metų nuo įsteigimo.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarimai DVKA1!
Šiokiomis dienomis atidaryta nuo 9 iki H 
vai. vakare, šventadieniais nuo 10ryte 

, iki 4 po plet.
Gydome visokias ligas Vyru, Mo
tery ir Vaiky ir taisome DANTIS.

Ateidamas atsinešk šį apgarsinimą.

25c., 50c

25c. 
50c.

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

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

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

ir Kruvinosios
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui 

Galvos
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrutintoias Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduoles nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėnių Drabužiuose - 
Rožės Balsamas 
Kinder Balsamas 
Bobriaus Lašai 
Švelnintojas - 
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus 
Groblevskio Pleisteris 

(Kaštavolo) 
Pamada Plaukams 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas tisų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25

stabdymui 
Skaudėjimo

abelnai Skausmo ir Skorbuto 
Gyduoles ir Mostis nuo Parky

ir Niežy -
Gyd. ir Mostis nuo Dedervines 
Gyduoles nuo Paslaptingos Ligos

$3.50 
50c.

10c.
10c.

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

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

$2.00 
$1.00

$1.25

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

25c. 
$1.00 
25c.

$2.00

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada musų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo štoruose ant 
nardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti - pinigus 
dovanai kokiehis nors apgavikams tose 
apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite musų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jarne. Rašykite šiuo antrašu:

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

Dykai 
del 
Viru

I . Ų

griinžinti

“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

“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams Amerikoj ir kitur.

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

^99 1815 E. Moyamensing Avė 
flVOVd PHILADEI HA. RliNIN’A

A
M
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DIDŽIAUSIA BOSTON!;

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

Šampano, Alaus, Aliaus ir visokių importuotų gėrimų.

Jei nori sveikų gėrynių ant Velykų, kurie tavo sveikatai nekenktų, tai 
ateik pas mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi 
atsiveši.
o męs prisiųsiu! orderius per expresą.

WILLIAM ZAKON & CO

visada ir savo draugus 
Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 

Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

21-23 Cross St., KamruymarkeOtt.SqSuaren‘‘,°" BoStOll, MaSS.

lt doesn’t pay to neglect 
your Health

Ar atėjai kada namo drebėdamas, su 
skaudančia galva, krūtinėje diegimais sope / —■

gale gerklės ir gulėjai kėlės savaites? /

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

Visuomet namuose turėk bonkutę. J
Platus nurodymai apvynioti apie ą/į
bonkų. 25c. ir 50c. aptiekose. ę r 'JĮ-

Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir \ 
žiūrėk ant Inkaro ir mūsų vardo. 
♦ ------------ 1
F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St., New York.

Richter’io Congo P1116s yra gorūs nuo viduriu Bukiet^jlino. 25c. ir 50c
zziu^auuuuai

^0,000 
K ĮMYGU

Vysai dykai
Kožnns vyras be atidėliomia tur pareikalauti vieną, iš tn ste 
bukliiigu knygų. Vyrai, katrie žada apsiiesti v\rai ligoti — 
vyrai, kat rie pasigėrė per mierą, katrie paleidai a namo vielai ir 
katrie pervirš davė sau valiy vyrai silpni, nerioli ir katrie prastoi M
sava sveikata --- vvrai, katrie negabr pi i darbu ir katrie ne gali* 1
nauduoti pylnai linksmumą gamtos — VYSI TIE VYRAI TUR PA
REIKALAUTI VIENĄ IŠ TU DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga | 
linu sava sveikata, kaip jie užsikrėta ligoms ir kaip jie gal pylnai au
st iprunia ir eileigiškurna i trumpa laika ir su mažais kaštais. Jeigu nori 

ga pasaikis kaip gali ta pasekti. Knyga ta pasaka kokiu budu tokios ligas, kaip;

REUMATIZMAS, NEGRUOMULAVIMAS VYDURIU,
Abelnas prastoimas spėkų, Užiniodijimas kraujo, arba Brantai, Triperis, Lytiškas nusilpneimas, Žudymas jjyvas- 

tinios sekios, Naktinei nubiegytnai sėklos, Nutrotimas vyriškumą, Sunykimas lytiška organa, UŽsiverJimas 
šlapinamoje kanalo, Organiškas ligas, Pasekme paleistuvinga gyvenimą, Pilvą, kepenų ir Inkštu ligas 

į gale būti greitai ir ant visados išgyditas slapta arba sava namie.
I Tūkstančiais vyrams palika sugranžinta TOBULA SVEIKATA, STIPRUMAS IR SPĖKAS su
I pagolba tuos STEBUKLINGOS, DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga ta yra kratuvė žinios ir
k talpina tani tykrus dalykus, katrus kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apsivo- A 

dls ar nevodis, sergantis ar sveikas ture žinoti. Nctrotikiek sava sunkini uždyrbtu piningu 
antHfaiku ir be vertės gydulu pakol ne perskaitistie tuos knygas. Knyga ta snčedis Jimns 

no! viena doleri ir pasakis kokiu budu galetė 
Išpildik atsakimais, iškirpk ir siusk šen- 

dona ta dykini kuponą o męs prisiusma 
jiums vieną, iš tu brangiu knygų VYSAI 
DYKAI IR UZ PACTA UZMOKIESMA. 

Daug neriipestingu gyditoju prispira 
gydimą ir gydulus siunta budu C. O.

D. tas yra su apdėtu moklesniu 
ir dara ta be ypatingai pa- 

roikalavima sergančia.

stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU.

H KUPONAS DYKAI GAUTOS KNYGOS.
Dr. JOS. LISTER & CO., L. €05, 208 N. Fifth Ave., Chicago, III. 
GOTONI-- AS c»u uiinteresuotas ju*u pasiulinimui dykai siun- 
» sus knygos ir norėčiau, jog jius iUiiistument man vieną 

is tuo knygų. *
Męs tą niekados ne darome. 

Reikalaudami tą knygą nuo musu 
Jius nebusite niekados pa- 

reiga. Siusk sava 
adresa iendena. Adresas

Stejtas




