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Smulkmenos apie “Tita- 
nico” nuskendimą. -

Laike tardymo paaiškėjo, 
kad laivas “Frankfurt” buvo 
arčiau prie skęstančio “Ti
tanico”, negu “Carpathia”. 
Pirmiausią žinią apie skendi
mą gavo “Frankfurt”. Bet 
tenais nepatikėjo tąja žinia 
ir atsiliepė tik į pusę valan
dos. Tuomet tik užklausta, 
ar tai teisybė. Bevielinis te
legrafo operatorius nieko ne
atsakė apie skendimą ir tik 
pavadino juos durniais. Jei
gu jie būtų žmoniškai susi
šnekėję, tuomet pagelba bū
tų ankščiau atėjusi.

Bet pasirodė, kad bevieli- 
nio telegrafo operatorių pa
dėjimas baisiai sunkus. Ant 
“Titanico” jų buvę tik du, 
kurie turėjo dirbti po 12 su- 
virš valandų.

Ismay norėjo pabėgti.
Nuo “Carpathios” Ismay 

mušė žinią White Star kom
panijos atstovui Franklinui, 
kad šisai pasiųstų laivą “Ce
dric”. “Cedric” turėjęs pa
sitikti su “Carpathia” jūrė
se. Ismay ir visi jūreiviai 
būtų į jį persėdę ir nuskridę 
į Angliją. Bet tą telegramą 
sugavo ir Ismay nepavyko 
pabėgti. Tokiu būdu Ismay 
norėjo ištrūkti nuo tardymo 
amerikoniškos valdžios. Ji
sai dabar aiškinasi tuomi, 
kad norėjęs greičiaus prista
tyti darbininkus į Angliją, 
kur jie būtų greičiau gavę 
uždarbį.

Apie Ismay.
Vienas iš aficierių pasakė 

prieš senato komisiją: kaip 
tik Ismay pamatė, kad blo
ga, tuojaus visa gerkle pra
dėjo šaukti: “leiskite žemyn 
laivelį”. Kuomet Ismay vie
nas iš pirmųjų įsėdo į laivelį, 
tuomet aficieras jam nurodė, 
kad tai yra labai negražu. 
Laivo viršininkai turi kitus 
gelbėti, bet ne patįs save. 
Bet Ismay jo nepaklausė. Ji
sai parodė kiškio baimę.

Dabar jau kelisyk jisai pra
šė senato komisijos, kad tik 
jį atleistų namo. Tai jo pa
ti serganti, tai vėl kita prie
žastis. Bet jo nepaleidžia.

Ismay mėgina užsigint, 
kad jisai pirmas išsigelbėjo, 
bet jo žodžiams niekas netiki. 
Ant “Oiimpico” sustrei

kavo 300 pečkurių.
Iš Southamp tono, 24 bal. 

praneša, kad sustreikavo 300 
pečkurių ant didžiausio po 
“Titanicui” laivo “Olimpic”. 
Tą laivą vadino “Titanico” 
seserimi. Jisai priguli tai pa
čiai kompanijai. Priežastis 
streiko - nėra ganėtinai bote- 
lių, ant kurių laike nelaimės 
galima būtų išsigelbėti. Taip 
-pat reikalauja, kad boteliai 
būtų drūčiai subudayoti, bet 
ne dėl parodos. Iš priežas
ties streiko “Olimpic” laiku 
neišėjo.

Southampton, 24 balandžio 
4 ‘Oiimpico” vyriausybė pava
rė sustreikavusius pečkurius. 
Juos pamainė skebais.
Mainierių streiko stovis.

Pranešama iš New Yorko, 
kad mainų savininkai sutin

ka pakelti algas ant 5%. 
Kaslink pripažinimo unijos, 
tai dalykas dar galutinai 
nepaaiškėjo. Betgi darbai, 
rodosi, dar negreit prasidės 
mainose, nes dalykas turės 
eiti per unijistų balsavimą. 
Todėl kaina anglies vargiai 
greitai nupuls. Ji laikysis 
taip aukštai, kaip dabar lai
kosi.
Taftas agituoja už save.
Taftas pasileido į kelionę. 

Dabar jisai lanko Massachu
setts valstiją. Laiko prakal
bas apie rinkimus ir pasako
ja apie savo gerus darbus, 
kuriuos padarė ir kuriuos dar 
padarys.
Aliaska, kaipo valstija.
Kongreso komisija svarsto 

apie suteikimą Aliaskai val
stijos teisių. Kuomet Alias
ka gaus tas teises dar nega
lima pasakyt, bet vėliaus, ar 
ankščiaus ji visvien jas gaus.

Žuvo 500 nuo patvinių.
Memphis. — Penki šimtai 

ypatų prigėrė nuo Mississip
pi patvinių. 300 miestelių 
beveik sunaikinta. Apie tai 
praneša Suv. Valstijų armi
jos inžinieriai.
Meksikon pasiuntė laivą.

Los Angeles, 24 bal.—Iš 
Los Angeles išplaukė kariš
kas skraiduolis “Meryland”. 
Jisai plaukia į San Diego. 
Taip gi prirengta tautiška 
gvardija pietinėj Kaliforni
joj . Tai viskas darbma, kad 
pabaidyti meksikiečius.

Didžiausias dokas.
San Francisco bus stato

mas didžiausias pasaulyje 
dokas, kur budavojama gar
laiviai. Tai daroma dėlto, 
kad iškasus Panamos kanalą, 
turės smarkiai pakilti San 
Francisco, kaipo prekybos 
miestas.

Teisėjas Archbald.
Teisėją Archbaldą, sąnarį 

pirklybos teismo Suv. Val
stijų kaltina tame, kad nau
dojasi savo urėdu dėl pralo- 
bimo. Ypač gerai jisai atsi
neša prie geležinkelių kom
panijų.

Neseniai Archbald būk tai 
nupirko nuo gelžkelio komp. 
Erie anglių laukus už $3.500 
ir tuoj pardavė tuos pačius 
laukus už $30.000. Tai buvęs 
paslėptas papirkimas.

Vienas iš angliakasių kom
panijų prezidentų kreipėsi į 
Taftą, reikalaudamas, kad 
šis pradėtų tardymą per kon
gresą. Jeigu Taftas to ne
padarys, tuomet jisai pats 
kreipsiąsis į kongresą.

Baisi viesulą.
Indianoj ir Illinois valsti

jose siautė baisi viesulą. Lai
ke tos viesulos užmušta kokia 
30 žmonių. Apie sužeistųjų 
skaitlių dar nėra žinoma.

Grand Parke, III. viesulą 
padarė nuostolio ant kokia 
$100,000.

Dovanos už muses.
Cleveland, Ohio, 24 bal.—- 

Miesto valdžia paskirė dova
nas us musių užmušimą. Vai
kai, kurie užmuš 10 musių ir 
atneš j miesto namą, gaus 
po centą. Vienas iš viršinin
kų pasakė, jeigu užmuš da
bar vieną musę, tai visvien, 
kad vėliaus užmuš devynes.

UŽSIENYJ
Kontrabanda.

Rymas, 23 bal. —- Italijos 
valdžia tvirtina, kad dau
giausia kontrabandos del 
turkų atgabena graikiški lai
vai. Neseniai du graikų lai
vu atvežė daugybę maisto 
ir ginklų. Italijos laivynui 
liepta persekioti laivus, ei
nančius po graikiška vėlia
va.

Tuniso arabai, kurie yra 
francūzų pavaldiniais, atėjo 
į turkų abazą ir atgabeno 
maisto, ginklų ir pinigų. 
Daugelis tunisiečių stoja į 
turkų pulkus. Tokiu būdu 
italams visiškai nevyksta 
karėje.
Demonstracijos prieš karę

Priegtam dar pačioj Itali
joj žmonės pradeda kilti 
prieš karę. “Zapasnieji” ka
reiviai 1909 metų pakėlė 
Piačenza tikrą maištą. Jie 
vaikščiojo gatvėmis ir šau
kė: “šalin karę! Męs nori
me pasilikti namie”.

Surinkta keli milijonai li
rų, suaukautų padidinimui 
orlaivių skaičiaus.

Elektra vietoj gazo.
Devyniolika Šveicarijos par

lamento atstovų pareikala
vo, kad ant geležinkelių gar
vežiai būtų pamainyti elek- 
travežiais. Šveicarijoj nėra 
taip sunku tai atlikti, nes 
geležinkeliai pridera valdžiai. 
Atstovai sako, kad Šveicari
joj elektros jiegos esama 
daug, nes yra daug krioklių. 
Tuo tarpu anglių yra visiš
kai mažai.

Užėmė Fezą.
Francūzų kariu menė p» 

ilgos kovos užėmė miestą 
Fezą, Moroko sostinę. Tą 
miestą ilgai gynė morokie- 
čiaĘ Bevieliniu telegrafu 
praneša, kad dabar Moroke 
būsianti ramybė.

Revoliucija Moroko.
Paryžius, 23 bal. — Fezo 

mieste sukilo maurų karei
viai. Apie tai praneša be
vieliniu telegrafu. Laike įvy
kusio mūšio užmušta 15 fran
cūzų aficierių ir 40 kareivių. 
Taip pat nužudyta 13 civiliš
kų francūzų pavaldinių. A- 
part to, daugelis francūzų 
aficierių ir kareivių likosi 
sužeista.

Matomai., nelengvai duo
dasi morokiečiai francūzų 
kapitalistams.

Numirė turkų karės 
vadovas.

Rymas, 24 bal. — Genero-. 
las Enver Bey, vadas turkų 
kariumenės Tripoly,, mirė 
nuo gangrenos. Jisai’ buvo 
sužeistas mūšyje. Tai’, buvo 
vienas iš smarkiausių revo- 
liucijonierių, kuris pri Įsidėjo 
prie nuvertimo senojo* sul
tono.

Riaušės Paryžiuj
Paryžius, 24 bal. — Pary

žiuj nepaprastai pasu lidinoj 
visokie užpuolimai ir ri aušes. • 
Jau keli mėnesiai, ka ip tę
siasi automobilių s joferių 
streikas. Streikieriai, kaip 
galėdami, kenkia sk' tems. 
Tankiai net į autorr tiulius

padeda bombas. ' Kuomet 
detektyvai ir policistai norėjo 
areštuoti Gal lot, streikierių 
vadovą, tuomet iš jo rūmo 
pradėjo šaudyti. Du detek
tyvai likosi nušauti. Strei
kieriai gi, kurie buvo pas 
Gallot, pabėgo į girią.

Airių konvencija.
Dublinas, 24 bal. — 4,000 

delegatų visų airiškų parti
jų buvo susirinkę į tautišką 
konvenciją Dubline. Tauti
ninkų leaderis Redmond pa
gyre Asquith home rule (Ai
rijos savyvaldą). Su juo su
tiko visi delegatai. Jie be
veik dėkavoja dabartinei 
angliškai valdžiai, kuri ne
skriaudžia airius.

Laike konvencijos atplūdo 
sufragistės, bet jas neįsilei
do. /fa konvencija padarė 
smagų įspūdį visoj Airijoj. 
Manoma, kad airių tautos 
persekiojimai turės pasi
baigti.
“Titanic’o” nuskendimo 

atbalsiai.
Londonas, 24 bal. Laik

raščiai ir visuomenė tik apie 
Titaniką ir kalba. Ypač seka, 
kas darosi Amerikoje. Aukų 
išsigelbėjusiems jau surinkta 
$1,000,000. Daugiausia su
rinkęs dienraštis “Daily 
Mail”, nes per šimtą tūk
stančių. Per Londono mie
sto majorą surinkta $545,000.

Teatrai ir krutančių pa
veikslų įstaigos’rengia vai
dinimus, nuo kurių visą pel
ną skirs pagelbai nukentė- 
jusiems.

Vokiečių socijaldemo” 
kratai.

Vokiečių socijalistai labai 
turtingi. Iš savo kasos jie 
dažnai šelpia svetimtaučius 
socijalistus, parodydami sa
vo tarptautiškumą. Vokie
čių unijos gausiai sušelpė 
Anglijos maineirius laike 
streiko.

Praneša iš Bruxelle (Bel
gija), kad vokiečių socijalde- 
mokratai atsiuntė 20,000 
frankų ant rinkimų kovos į 
Belgijos parlamentą. Mat, 
nuo tų rinkimų daug kas 
pareina. Reikia būtinai su
mušti kuniginių partiją, ku
ri turi parlamente tik keliais 
žmonėmis didžiumą.

Negeri ženklai.
Iš Erzerumo praneša, kad 

keli turkų kareiviai norėję 
pereiti rusų sieną. Tai jiems 
nepavyko. Prasidėjo šau- 
dymasis, laike kurio žuvo 
visi keturi turkų kareiviai.

Tai ženklai, kad tarp Ru
sijos ir Turkijos esą blogos 
naujienos.
Anglijos mainierių streiko 

n uostoliai.
Laikraščiai apskaito, kad 

Anglijos mainierių streikas 
atnešęs nuostolių ant $200,- 
000,000. Daugiausia nuken
tėjo mainų savininkai, ku- 
rietns išpuola veik trečdalis 
nuostolių. Geležinkeliai pra
kišo apie $18,000,000. An
gliakasiai prakišo ant algų 
$50,000,000.

Mėlynoji knyga.
Anglijos* valdžia išleido 

“mėlynąją knygą” apie Per
sijos reikalus. Toje knygo
je patėmyta, kad ne visame 
kame anglų kapitalistai rė
mė rusus, betgi ir nesiprieši
no jiems taip, kad nebūtų 
buvę žudynių.

RUSIJOJ
A. I. Gercen’as.

Šį mėnesį suėjo šimtas me
tų nuo gimimo dienos vieno 
iš didžiausių rusų kovotojų 
už laisvę A. Gerceno. Gerce- 
nas jau mirė, bet dvasia jo 
amžinai nemirs. Jam prisi
ėjo veikti baudžiavos gady
nėje, kada žmogus buvo šu
nies vietoje laikomas. Nors 
patsai buvo iš ponų kilęs, 
bet ėjo už žmonių reikalus. 
Dėlei valdžios persekiojimų 
turėjo bėgti užsienin. Ten 
susipažino su žymiausiais 
veikėjais. Pradėjo leisti slap
ta pirmą revoliucijinį laik
raštį. Tai buvo Londono 
“Varpas” (Kolokol). Tame 
laikraštyje kėlė aikštėn visas 
valdžios šunybes, uoliai ko
vojo prieš baudžiavą. Laik
raštis buvo slaptai gabena
mas per sieną ir turėjo dide
lę įtekmę. Jo bijojęsis pat
sai caras. Gercenas užtar
davo visas skriaudžiamas 
tautas. Garibaldi, Italijos 
išvaduotojas, buvo jo geriau
sias bičiuolis. Gercenas kar
štai rėmė lenkų sukilimą 
18G3 m. ir lenkų sukilėliai 
turėję su juo ryšius..

Gerceno veikalai atsižymi 
savo prakilnumu. Jisai gy
veno ir mirė, kaipo ištrem
tasis. Dar šiandien nekurie 
jo veikalai draudžiami cen
zūra.

Peterburge ir Maskvoje 
kilo sumanymas parvežti jo 
grabą į tėvynę.

Laikraščiai gražiai pami
nėjo jo atmintį.

I. Ivaniukov,
Mirė profesorius Ivaniu

kov. Tai buvo laisves my
lėtojas. Savo laiku buvo iš
rinktas Dūmos atstovu. Pa
liko daug savo mokslo veika
lų. Išguldinėjo politikos eko
nomiją Peterburgo politech
nikos institute.

Bausmės.
Pabaigtinai uždarytas dar

bininkų laikraštis “Žvaigž
dė”. Nubaustas laikraštis 
“Kopiejka” ant 500 rublių. 
Taip pat nubaustas “Utro 
Rossii”.

Grafas Vitte.
Buvo pakilusios kalbos, 

kad grafas Vitte vėl užims 
ministerio vietą. Vitte bu
vo Rusijos atstovas ant susi
taikymo konvencijos po ka
rei su japonais. Kilus revo
liucijai, Vitte, kaipo gudrus 
politikierius, sumanė išleisti 
garsųjį 17 d. spalio manifes
tą. Tuomi laiku jisai sėdėjo 
ant dviejų kėdžių.

Paskui jo žvaigžde pradė
jo gesti. Dabar vėl kilo kal
bos, kad pradedąs kilti. Bet 
vienas Paryžiaus laikraštis 
praneša, kad tai vien tik 
tuščios kalbos.

Gavo 10,000 rublių.
Kuomet likosi užmuštas 

Stolypinas, tai sykiu su juo- 
mi buvo pašautas tūlas Berg- 
leris, teatro koncertmeiste
ris. Dabar tasai Bergleris 
kreipėsi prie valdžios, kad 
išduotų jam pašalpą. Garo 
vardu liepta jam išduoti 
10,000 rublių.

Angliakasių streikas.
Lenkijos angliakasiai iš 

Dombrovo distrikto buvo ap
skelbę streiką. Dabar strei
kas, kuris tęsėsi kelias die
nas, jau pasibaigė. Kaip pra
neša vienas laikraštis, strei
kas turėjęs demonstracijos 
žymes.

Kratos.
Žandarams paliepus, pada

ryta daugybė kratų ir suė
mimų po visą Latviją. Ypač 
daug suėmimų buvo Rygoje. 
Policija užtiko daug drau
džiamos literatūros. Viena
me kaime policija užtiko 
slaptą susirinkimą. Tuomet 
susirinkusieji išbėgiojo pro 
langus ir visi pasislėpė girio
je. Policija apsupo girią ir 
visi likosi suimti. Bet jie 
geruoju nepasidavė ir kilo 
šaudymas. Suimtuosius tuoj 
nugabeno į kalėjimą.

Šunjs susekė.
Čenstachavoj areštuoti du 

žmonės, kuriuos susekė šu- 
nįs. Juos kaltina apiplėši
me Olštyno pačtos.
Aficieris nušovė žmogų.
Rusijoj labai tankiai atsi

tinka, kad aficieriai nušauja 
žmones. By tik kas truputį 
jų garbę užgauna, tuoj ir 
nudeda. Neseniai tūlas įkau
šęs aficieris užmušė Kijeve 
namų sargą.

Auksakasių skerdynės.
Pasklido gandas, kad val

džia pasiuntė daug kariume
nės, kad numalšinti auksa
kasių streiką Lenos pakraš
tyje, Sibire. Pranešama, 
kad žuvo keli šimtai žmonių. 
Ar tai teisybė, ar ne sunku 
tuo tarpu žinoti.
Išvažiavo į Turkestaną.
Ministeris Krivošein išva

žiavo į Turkestaną. Jam rū
pi, kad pakėlus tame krašte 
bovelnos išdirbystę. Mat, ru
sų valdžia vis dar nori kovo
ti su amerikiečiais.

Areštavo karvę.
Poltavos mieste pas vieną 

našlę atėjo policijos prasto
vas ir pareikalavo, kad užsi
mokėtų 60 rublių už užrube- 
žinį pasportą. Našlė pasakė, 
kad negali užsimokėti, nes 
visas jos pelnas tai karvė, 
kurios pieną parduoda. Po- 
licistas tuoj parašė savo na- 
čalstvai: “Našlė atsisako už
mokėti 60 rublių ir sakos* 
visiškai neturinti pinigų. J 
gyvena iš savo karvės. Ta 
karvė juodmargė, nedidelio 
ūgio, aštuonių metų. Ta kar
vė neturi ko ėsti ir valkio
jasi po kaimynus. Edą šie
ną, kur tik prigriebdama. 
Dėlto aš nutariau tą karvę 
areštuoti.”

Tai mat ką prirašė tasai 
policistas.

Intendantų vogimai.
U y vogimus ir kyšius ko

vo 16 d. Tambove karo teis
mas nubaudė ir atstatė iš 
tarnystės 19 intendantų. Vie
ną nuteisė metams areštan- 
tų rotosna.

Girios nuganymas.
Už valdžios girios nuga

nymą Kijevo gubernatorius 
nubaudė valstiečius 21,667 
rubliais.

LIETUVOJ
Parapijos vaizdelis.

Pušalotus (Panev. aps.). 
Čia yra 3 pradinės mokyklos 
(viena atidengta dar tik šie
met); mokytojai: 3 rusai ir 1 
liet, vyresnisai.

Mokyklose mokoma trupu
tį ir lietuviškai. Lietuviškų 
laikraščių, pareina apie 150 
egz. Yra vartotojų drau
gija, arba kaip ją čia vadina 
“klebono kromelis”. Taipo
gi keli lietuviai, nebetekę 
Amerikoje sveikatos, užsidė
jo krautuvėlę; yra vaistų san
krova taipogi lietuvio. Jau
nimas vietomis susirinkęs pa
žaidžia, tariasi nevartoti 
svaiginančiųjų gėrimų, lavi
nasi. Vensėdijomis dar te- 
išsiskirstė tik vienas kaimas.

Tai jau ir visa šviesioji pu
sė. Ir galima būtų laimingu 
auti, kad nepažvelgus antro- 
jon pusėn!

Štai ir antroji apverktino
ji pusė! Draugijų jokių (tik 
“klebono kromelis”); “link
smybės” vieteles puikiai žy
di! Monopolis “linksmybės” 
)er metus išdalina: už 18.000 
rub. 7 alinės ir traktierius 
(iš jų 2 ai. sudegė) už apie 
18.000 rub. O da kiek “slap
tosiose” palieka? Taipogi la
bai išsiplatinęs naminis alus. 
Nėra tokios (ypač iki šiol) 
pramogos, kad apsieitų be 
“rudakio”.

Užtai šiame kampe netrūk
sta peštynių, vagysčių. Kai- 
kurie net ištisi kaimai visai 
prasigėrę. Prieš tą nelaimę 

girtuoklystę kovotojų kaip 
ir nėra; tiesa, kai 4<urie labai 
keikia, bet tik keikia gir
tuoklystę, o savo darbais vi
sai ko kito mokina!

Višakio Ruda (Mar.pav.) 
Jau daugiau, kai]) 20 metų 
mūsų žmonės rengiasi staty
ti mokyklai namą, bet per 
paskutinius du, tris metus 
kaikurie ir labai judina tą 
klausimą, bet reikalas vis 
tebetrepsi ant vietos. Mo
kykloje vaikai nesutelpa. 
Nuomos už namą dėl mokyk
los valsčius moka kasmet 75 
rublius; į mokyklą lyja kiau
rai per stogą ir lubas. Mo
kykloje ankšta, šlapia, bjau
ru. Namo mokyklai būtinai 
reikia; žmonės kokios poros 
tūkstančių rublių gailisi, o 
pragėrimui kasmet tie žmo
nės netoli 50 tūkstančių rub. 
nesigaili. Čia reikia būtinai 
ne vienklesės, bet dviklesės 
mokyklos. Dviklesė nedaug 
daugiau atsieis. Valdžia duo
da didesnę pusę kašto, ką 
duos valsčius.

Kuršėnai (Šiaulių pav.). 
Mugės (turgai) perkelti iš 
šventadienių ir sekmadienių 
į šokias dienas.

Skaitytojams.
Meldžiame visų tv “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.

♦

MM



SPAUDOSBALSAI
Kapitalisto leidžiamas ir 

kapitalistams bernaujantis 
“Katalikas” rašo: •

“SvetimtaučiŲ socijalistai darbavosi 
išimtinai tik savo partijai, idant sužve-’ 
jojus sau daugiaus šahninky ir paskui 
pavergus savon “liuosybėn”.

Juo labiau darbininkai badmiriauja, 
juo daugiau juos šaudo arba kursto, ta
da. socijaiistams būna tikra pjūtis. 
Taigi jie prie to ir priveda ir paskui 
naudojasi savo partijos tikslams.”

Jsiskaitykite šituos “Kata
liko” žodžius ir neužmirškite, 
kad ir tarp lietuviu yra kapi
talistu bernu. t Ligišiol jie 
plūsdavo vien lietuviškus so
cijalistus, bet dabar išlindo 
yla iš maišo. Visus su dumb
lais sumaišė dar bjauriau, 
kaip “Draugas”. Anot “Ka
taliko” visi socijalistai, tai 
tik kurstytojai. Bet ar gali
ma ko kito laukti nuo ban- 
kieriu ir samdomųjų redak
torių, kuriuos kaip bematant 
gali išginti, kur pipirai auga.

Ir taip, išplūdę socijalis
tus, kapitalo bernai rašo:

“Męs gerbiame socijalistišką mok
slą, gerbiame visus išmintingus socija
listus.”

Tėmykite, tik-ką visus su 
dumblais sumaišė, o paskui 
kalba apie savo gerą širdį. 
Kad jau meluoti, tai reikėtų 
bent kiek gudriau meluoti. 
Juk geriausi socijalistai, tai 
ir yra Tananevičiai su Olšau
skais.

GELEŽINKELIS ANT 
JURIU.

PILIETIŠKOS
POPIEROS.

AMERIKA ir LIETUVA. VESTUVES.
Peljetonaa.

“Laisvosios Minties” N52 
gana įvairus. Tarp kitko pa
talpinta kelios nabašninko 
Raitelio eilutės. Redakcija 
teisingai sako:

‘‘Taisyklingumo jo eilėms ne vienur 
trūksta, bet užtai jose yra nemažai 
jausmo ir vaizdingumo.”

EGYPTAS ir TRIPOLIO 
KARE.

Nuo pat karės pradžios 
tarp Italijos ir Turki jos egyp- 
tiečiai visokiais būdais remia 
kariaujančius arabus ir tur
kus. Organizuoti tam tikri 
komitetai, kurie renka pini
gus Turkijos laivyno padidi
nimui, karės lėšų uždengi
mui ir organizuoja raudono
jo kryžiaus pagelbą. Savano
riai tūkstančiais perėjo per 
gerai apsaugotą rubežiu į Cy- 
renaicą su ginklais, amunici
ja, kupranugariais ir arkliais. 
Daugelis turkišku laikraščiu 
jau sako, kad Egyptas labiau 
prisidėjo prie karės vedimo, 
negu pati Turkija. [ tuos 
komitetus įeina kaipaugštos, 
taip žemos kilmės ypatos. 
Jau surinkta liko 1.000.000 
svaru ir liko pasiusta įvairiu 
reikmenų ir ginklu didelė ga
lybė.

Labai svarbią rolę lošia 
karėj egyptiečiu keturi sani
taru būriai, kurie yra surė
dyti pagal naujausius mok
slo išradimus. Juose yra sa
nitarai, daktarai, aptiekoriai 
ir t. t., kurie suteikia atsa
kantį patarnavimą sužeistie
siems.

Manyta buvo karės pra
džioj, kad Turkijos valdžia 
pakvies Egyptą į talką prieš 
Italiją, arba reikalaus, kad 
bent jos laivai galėtu atrast 
prieglaudą Egypto uostuose. 
Vienok apsieita be to.

Nors Egyptas apsiskelbė 
bešališku link Tripolio karės, 
vienok egyptiečiai daro vis
ką, kad išvaryt Italiją. Ang
lija prižiūri, kad Egyptas ne
remtu karės ir nevežtu jai 
reikmenų, bet jos vežamos 
po priedanga kitokiu tikslu. 
Jau buvo kelios demonstra
cijos, kur išreikšta neapy
kanta prieš Italiją ir keltos 
riaušės prieš Egypte apsigy
venusius italus. Italijai 
egyptiečiai apskelbė pilną 
boikotą: boikotuojami jos ta- 
vorai, išdirbystės—ir viskas. 
Jos atstovai jau daug sykiu 
prieš tai protestavo, bet be 
pasekmių.

M. Volungevičius.

Jeigu turite Amerikos žem- 
lapį, tai atraskite ant jo Flo
ridą ir žiūrėkite į jos pietinę 
dalį, tai yra į pussalio galą. 
Ten galite atrast miestą Ho
mestead, o biskį žemiau Key 
Long. Paskui žiūrėkite že
miau į jūres ir ten pamatysi
te mažas saleles, kurios sto
vi beveik viduryj tarp Flori
dos ir salos Kubos. Tuoj už 
tu salų yra vieta, vadinama 
Key West. Iki jos yra pra
vestas geležinkelis nuo Key 
Long. Tas geležinkelis turi 
apie 100 myliu ilgio ir, išva
žiavus juo, sausumos visai 
nesimato. Jis eina tarp di
deliu pūtuotu jūrių bangu. 
Tik 90 myliu bereikia jį pra
tęsti, kaip jau geležinkeliu 
galima bus nuvažiuot ant 
Kubos salos, t. y. bus galima 
pasiekt miestą Havaną. Jei
gu jau didžioji jo pusė pra
vesta, tai nėra abejonės, kad 
jis bus užbaigtas artimoj 
ateityj ir kas trečią dieną 
New Yorkas, Bostonas, ir 
Washington galės susilaukt 
išnokusiu vaisiu nuo Kubos.

Šito antjurinio geležinke
lio įvedėju yra inžinierius H. 
Flagler. Jis įvedė visai ne
sapnuotą metodą technikoj. 
Geležinkelis laikosi ant stul
pu ir plaustu. Vienas stul
pas nuo kito yra beveik dvie
ju myliu atstume. Relės stovi 
31 pėdos augštyj nuo van
dens. Stulpai atsakančiai at
laiko ne tik trūkį, o ir jūres 
audras.

Jeigu geležinkelis bus pra
vestas iki Havanos, tuomet 
dar greičiau galima bus ją 
pasiekti. Dabar garsinama, 
kad iš Washingtono į Hava
ną reikia važiuot 46 valan
das. J. Karalius.

NEREIKIA NULIŪSTI.

“Laisvei” praneša iš Wor~ 
cesterio:

7 d. balandžio čia atsibuvo 
tarptautiškas mitingas. Žmo
nių buvo susirinkę labai 
daug. Kalbėta lietuviškai, 
rusiškai ir lenkiškai. Pra
kalbos buvo vedamos pakrai
poje veikimo Industrial Wor
kers of the World.

Tuoj po tu prakalbu prasi
dėjo darbininku pavarymas 
iš dirbtuvių. Pavaro visus 
darbštesniuosius veikėjus. 
Pavarytu skaičius siekia su- 
virš 150 žmonių. Sakoma, 
kad tai dar ne viskas. Ma
tomai, ant tu prakalbu buvę 
kapitalistu detektyvai, kurie 
ir įdavė veikliausius darbi
ninkus. Upas dabar tarp 
darbininku yra nupuolęs. 
Žmonės ant prakalbu neno
riai lankosi.

Negana to. Atsibuvo šven- 
takupriu suškinkimas, kuria
me kalbėjo Industrial Wor
kers of the World organiza
torius Ruseckas. Jisai išme
tinėjo socijaiistams, kad taį 
per ju priežastį žmonės buvę 
pavaryti. Ir dabar iš prie
žasties tu pavarymu ir dar 
daugiau iš priežasties tu pa
skalų eina visokios šnekos, 
įtarimai ir atšalimas prie vei
kimo.

Taip pranešama iš Worces- 
terio. Vistik lauksime pa
aiškinimo iš paties Rusecko, 
nes jį čia smarkiai apkaltina. 
Worcesterieciai gi neturėtu 
nuliūsti. Kovoje su kapitalu 
smagumu nėra ko laukti. 
Dėlto reikia ruošties į smar
kesnę kovą. Kaltinimas, kad 
tai tyčia buvo padaryta, ne
turi jokio pamato.

Juo toliau; juo tankiau 
tenka išgirsti ant mūsų mi
tingu ii* prakalbu: išsiimkite 
pilietiškas popieras!

Jog tai naudingas ir būti
nai reikalingas daiktas, dvie- 
ju nuomonių būti negali. Sa
vo balsais męs galime apreik
šti savo valią laike rinkimu. 
Paprasčiausia popieras neiš- 
siima dėlei apsileidimo ar ne
susipratimo. Tik vienas iš 
šimto neišsiima popieru iš 
persitikrinimo, tai yra netiki 
į balsavimo galybę. Su to
kiais žmonėmis nieko nepa
darysi, bet apsileidėlius ir 
tinginius reikėtų verste pri
versti išsiimti popieras. Vi
sos mūsų politiškos kuopos 
turėtu apie tai pasirūpinti ir 
organizuoti pagelbą.

Bet nei vienas darbininkas, 
išsiimdamas pilietiškas po
pieras, neturi manyti, kad 
pačiais vienais balsais viską 
galima sugriauti. Tai netei
singa nuomonė, kuri tik klai
dina žmones. Ypatingai tau
tininkai mėgsta šaukti: išsi
imkite popieras ir jūs būsite 
laimingi. Męs gi visai kitaip 
sakome: išsiimkite popieras, 
kad galėtumėte lengviau ko
voti už geresnį duonos kąsnį. 
Valdžia persekioja ir pilie
čius, kurie stoja už žmonių 
reikalus. To irgi nereikia 
užmiršti.

Kad valdžia daro visokius 
apsunkinimus, išimant popie
ras, į tai nereikia paisyti. Se
niau valdžia taip nedarė, nes 
žinojo, kad socijalistu nėra 
ko bijotis. Bet dabar kito
kie laikai. Valdžia gerai ži
no, kad ateiviai daugiausia 
palinkę prie socijalistu.

Štai vaizdeliai, kaipišduo-’ 
damos popieros. Prieš me
tus Brooklyno apskričio teis
me (circuit court) egzamena- 
vo tūlą francūzą. Į visus, 
klausimus puikiaiųitsakė, tik 
užmiršo dieną kurioje atvyko 
į Ameriką. Ir popieru jam 
nedavė. Žinote kodėl? Eg- 
zamenatorius gerai žinojo, 
kad francūzas esąs socijalis- 
tas, nors tai buvo ir mokytas 
vyras.

Neperseniai tame pačiame 
Brooklyno teisme egzamena- 
vo tūlą italą. Išpradžiu jo 
paklausė, kas buvo pirmasai 
Suv. Valstijų prezidentas. 
Italas atsako: “Rooseveltas”. 
Antras klausimas:— o kas da
bar prezidentas? — “Roose
veltas” — atsako italas. Ir 
taip ant visų klausimu, 
kas yra valstijos guberna
torium, miesto majoru —- 
vis buvo vienas atsakymas 
“Rooseveltas!” Ir žinotumė
te! Italas gavo popieras. Ma
tomai, teisėjas buvo geras 
Roosevelto sėbras.

Iš tu vaizdeliu matyti, kad 
teismuose nėra pilnos teisy
bės. Dėlto, einant išimti po- 
pieru, ir pačiam reikia šį -tą 
numanyti ir turėti gerus liu
dininkus. Bostonietis.

Nenori gero šuns.
“Ar jus norite pirkti šu

nį?” klausia šuns savininkas.
“Taip. Bet gerą šunį, ko- 

kį-nors specijališką”, atsako 
pirkėjas.

“Šitas šuo yra geras. Jo 
specijališkumas mokesčiu rin
kėjai”.

“Mokesčiu rinkėjai?”
“Taip tamista. Jis liepia 

pirma išsinešt mokesčiu rin
kėjui, o jei tas neklauso, tuo
met kanda”. Yra tai labai 
geras šuo.

“Ne, aš jo nenoriu, ačiū.”
“Kodėl ne? Daugelis žmo

nių nori turėt tokį šunį”.
“Aš suprantu, bet, jus ži

note, aš pats esu mokesčiu 
rinkėju.”

Visi męs žinome, kaip daug 
prisideda Amerika prie šel
pimo lietuviškos kultūros tė
vynėje. Kokiai tik draugi
jai arba partijai prireikė pi
nigu, tuojaus akįs kreipiasi į 
tolimą vakaru šalį. Tik atsi
minkim, kaip daug buvo suau- 
kauta revoliucijos reikalams, 
paskiaus Lietuvos socijalde- 
mokratu ir demokratu parti
joms, kiek tebesiunčiama ka
liniams, - kiek buvo duota 
Tautos Namams Vilniuje. 
Pernykščiai svečiai taip pat 
dar neišdilo iš atminties.

Kuomi gi už tai atsilygina 
Lietuvos visuomenė? Deši
nysis josios sparnas apliejo 
amerikiečius pamazgomis: 
esą girtuokliai, pasileidėliai, 
nenaudėliai.

Tiesa,kairysis sparnas taip 
nepasielgė, bet ir iš pirmei
viu daug daugiau ko būtu 
galima laukti.

Pirmiu pirmiausia pažiūrė
kime į Vilniaus, Kauno, Ry
gos laikraščius. ’ Ar ten ve
dama amerikiečiu gyvenimo 
apžvalga? Ne, ten jos ir su 
žiburiu nerastumei. Tik iš- 
netyčiu kartais pažymi kokį 
atskirą faktelį. Štai visi ame
rikiečiai buvo sujudę ‘ dėl 
Lawrence’o streiko. Vilniaus 
laikraštijoj apie tai nei žo
džio. Mūsų laikraščiai pilni 
žinių apie ateiviu engimą 
Suv. Valstijose. Vilniaus laik
raštija apie tai nei žodžio. 
Mūsų gyvenimas čia virte- 
verda, kįla ir įsikūnija įvai
rus sumanymai, eina aštri 
pakraipų kova. Vilniečiams 
apie tai nei ne galvoj.

Iš to nerūpestingumo gali
ma didžiai nusistebėti. Koks 
nors miestelis daugiaus rūpi 
Vilniaus laikraščiams, nekaip 
veik pusė milijono Amerikos 
lietuviu.

Bet tuomi dar neužsibai
gia nerūpestingumas. Ne- 
kurios redakcijos stačiai per
trauke ryšius su amerikie
čiais. Knygų išleidėjai, ku
rie lobsta iš Amerikos kny
gų, neprisiunčia savo išleidi
mu net pasižiūrėti. Apie tai 
buvo rašyta, kiek atsimenu, 
“Tėvynėje”, “Dilgėlėse”. Iš 
redakcijų panašiai elgiasi 
“Šaltinis”, “Draugija”, “Vie
nybė” ir kiti. Iš išleidėju p. 
Zavadskis, “Viltis” ir tt.

Yra jau toksai paprotys, 
kad redakcijos mainosi savo 
išleidimais. Šioji dora lygi 
visiems, kairiemsiems ir deši- 
niemsiems. Bet nekurie Lie
tuvos redaktoriai ir leidėjai 
užmiršo net paprastą manda
gumą.

Lietuvos veikėjai dar ir 
dabartės mėgsta pajuokti 
‘ ‘amerikoniškas knygas ir 
gazietas”. — Et, sako, tai 
“amerikoniška” — vadinasi, 
paviršutiniška, biznieriška.

Aš nenorėčiau čionais kri
tikuoti Lietuvos laikraščiu 
turinį. Betgi visiškai nėra 
sunku apginti garbę visų 
Amerikos laikraščiu, išimant, 
galbūti, “Saulę”. Kaip ir 
visame sviete, taip ir Ame
rikos liet, laikraščiai pasida
linę į partijas. Betgi pagal 
savo turiniu, medžiagos ap
stumo, kalbos, išvaizdos jie 
stovi nei kiek ne žemiau, ne
gu Vilniaus, Kauno et’c. laik
raštija.

Taigi juokais nueina šitas 
pajuokimas. Jeigu šitą nuo
monę neišgirs Lietuvos kle
rikalai, tai, * rodosi, turėtu 
išgirsti pirmeiviškoji visuo
menė.

Męs duodame aukų, bet 
patįs aukų neprašome. Mums 
užtektu ir paprasto manda
gumo.

L. Prūseika.

RAŠEJAS
(Feljetonas.)

Kada tik" aš kalbu su kuomi nors apie 
vestuves, man visados prisimena tos ilgos, 
linksmos, triukšmingos, su visokiomis ce
remonijomis vestuves, kurios atsibūdavo 
mano gimtiniam kaime ir jo apielinkėj. 
Ir nebuvo tu vestuvių, į kurias aš nebū
čiau atsilankęs.

Tai buvo mano dienos ir laimingi lai
kai—kol mūšy kaimas buvo kaimu. Bet 
štai, išsiskirsčius jam į vienasėdžius, vis
kas pairo. Vasarą dar puse bėdos, kad 
ir gana toli, bet visgi dar gali nueit į ves
tuves; bet žiemos laike, kada sniego iki 
juostai, jau apie ėjimą į vestuves nėra nei 
kalbos.

Matydamas, kad baigiasi dienos ilgy, 
linksmu ir triukšmingu vestuvių, apsiver
kiau ir, pasiskolinęs 100 rubliu ant kelio, 
leidausi į Ameriką, manydamas, kad čia 
lietuviai neužmiršo brangiu tautišku apei
gų. Ir, ačiū Dievui, neapsirikau. Nors 
dar tik pusė metu, kaip esu Amerikoj, bet 
lietuvišku vestuvių jau apėjau daugiaus, 
kaip tuziną. Ir, kada tik būnu jose, visa
dos laikau už garbę ir didžiuojuosi tuomi, 
kad mūsų tėvu papročiai dar neišnyko, ne
žiūrint to, kad čia męs gyvenam tarpe 
svetimtaučiu.

Ir kaip čia nesididžiuoti ir nebūt link
smu? Muzikantai griežia visokius, tautiš
kus šokius. Vaikinai, merginos, vyrai, 
moterįs, net ir seni, šoka visi išvieno, net 
grindįs lūžta. Gėrimo pilni stalai. Gerk, 
kiek tik tu nori! O kada išsigeri, tai tuoj 
kitoks linksmumas: dainuoji, kad net ki
tam gale miesto girdėt, o jei turi kokį 
piktumą ant savo kamaroto, tuoj apdau
žai pakaušį. Tai kas, kad paima j šaltą
ją ir užsimoki $10 arba $15. Tam ir ves
tuvės, kad patuštinus kišenių.

Bet kas man užvis labiausia patinka 
Amerikoj ant vestuvių—tai važiavimas i 
šliūbą, dovanos ir “monkės”.

Štai privažiuoja koksai tuzinas karie
tų, susėdi ir važiuoji į bažnyčią, kai kok
sai didžiausias dvarponis Lietuvoj. Po 
šliūbo pasivažinėji po miestą, o paskui 
grįžti atgalios. O dovanos! Merginos 
rėkia: “mušk, mušk, brolužėli, dar tu 
gali mušti”. O tu muši torielkas, kiek 
tik nori—niekas nieko nesako. Išsimai
nai $1 ant penktuku—tai 20 torielku gali 
sumušt! Kada jau matai, kad kišenės 
tuščios, o pirštai kruvini, tada nustoji 
skaldęs. Arba vėl tos monkės! Kiek čia 
juoku, jei tik gražiai parengtos! Kiek jas 
prierzini ir tai tik už peną! Žodžiu sakant, 
lietuviškos vestuvės Amerikoj yra tai ro
jaus linksmybė ant žemės ir savo linksmu
mu ir triukšmingumu pralenkia visas ves
tuves, kokios tik buvo kada-nors mano 
gimtiniam kaime ir apielinkėj.

Bet kaip matome, tai pareis galas 
mūsų linksmoms vestuvėms ir čia, Ame
rikoj, jeigu męs tylėsime ir nepakelsime 
balso prieš tuos bedievius ir socijalistus. 
Nes jie viską, kas tik yra tautiška, nori 
išnaikinti. Jie rėkte rėkia, kad tokios ve
stuvės pažemina mus svetimtaučiu akyse. 
Kad tuos pinigus, kuriuos męs užmokam 
už karietas, gėrimą, valgi, šliūbą, toriel
kas ir muzikantams—vely sunaudoti mok
slui, kas pagal ju supratimą mums reika
lingiausia. Jie per laikraščius ir prakal
bas būbnite būbnija apie mokslą ir jo 
naudingumą.

Štai ką aš išgirdau nuo vieno bedie
vio ant prakalbu, kuris kalbėjo apie lietu
viškas vestuves. “Nedaužykite, sako, to
rielku, nes torielkos skeveldra, lėkdama 
nuo stalo, gali išmušt akį jaunavedei. O 
ar malonu bus turėt gyvenimo draugę 
spangą?”

O apie “monkės” štai ką pasakė: 
“Žmonės, sako, dėkavoja gamtai, kad ji 
daleido išsivystyti iš beždžionės, o jus, 
dėdami beždžionės paveikslą ant savo vei
do, priešinatės gamtos įstatymams ir grįž- 
tat atgalios į beždžiones. O jeigu, sako, 
jus netikit, kad paeinat nuo beždžionių, 
bet tikite, kad jus Dievas sutvėrė pagal 
savo paveikslo, tai, dėdami beždžionės 
paveikslą ant savo veido, netik ką patįs 
save paverčiat į beždžionę, bet ir patį Die
vą pažeminat, pagal kurio paveikslo patįs 
esate sutverti/

Jėzus, Marija! Ką bedievis kalba! — 
pamisliau sau. Męs savo “monkėmis” 
Dievą paverčiam j beždžionę? Ir, nieko 
nelaukęs, dūriau per duris. Nuėjau pas 
kunigą ir daviau $3 ant mišių, kad Dievas 
duotu dvasią šventą tam bedieviui ir kad 
tie bedieviai neišnaikintu mūsų tautišku 
vestuvių, nors kol aš dar esu jaunas ir 
galiu šokti, dainuoti, gert, daužyt toriel
kas, pakaušius ir rėdyties “monke”.

Senas Kareivis.

Vasaros saulė karštai kaitino; žmonės' 
būriais vaikščiojo po sodnus ir slapstėsi po 
medžiais, kuriu lapotos šakos neprileido 
saulės spinduliu ir darė ramu pavėsį. Bu
vo tai nedėldienis.

Gale miesto, prie plačios gatvės, riog
sojo aplūžęs namelis, kurio stogas ir lan
gai buvo apnešti balzganomis dulkėmis, 
kurias sukėlė bėgiodami tai į pamiškį, tai 
miesto link automobiliai. Viduj kamba
rio, prie iš “bakso” (skrynios) padaryto ir 
popieromis užtiesto stalo, ant sulūžusios, 
trimis kojomis ir be atramo kėdės sėdėjo 
sudriskęs, sudžiūvęs, išbalęs žmogus ir 
rašė.

Jo išdžiūvus ir gįsluota ranka slan
kiojo nuo krašto iki krašto popieros. Plunk
sna, tarsi žaibas, braižė tai storesniais, 
tai plonesniais ruožais baltą popierą. 
Jo prakaituota ranka tai susiraukė, tai 
vėl pasidarė lygi, iš kurios buvo galima 
spręsti, jog jis su kuo tai kovoja, bet ko- 
va sunki ir skaudi.

Pas namelį sukriokė automobilius ir 
kaž-kas pabaladojo į duris.

—Meldžiu,—paprašė rašė jas.
Prasivėrė durįs ir įėjo į vidų laik

raščio leidėjas, dvi damos (leidėjo pačios) 
ir redaktorius.

—Gerą dieną- prabilo leidėjas.
—Ačiū, ačiū.
—Na, ar turi ką nors prirengęs?
—Turiu, turiu, kaipgi neturėsi. Štai 

du straipsniai iš mokslo srities, du vaizde
liai, viena apysakaitė ir keletas eilučių.

—Pagirtinas iš tavęs bendradarbis... 
Dabar mums ir reikia daugiau raštu, nes 
turime naują redaktorių, tai dar taip ne
siseka. Labai gerai, kad parašiai.

— O kur senasis redaktorius?
—Atstačiau. Jau persenas.
— Einam važiuot, nes čia negalima 

ilgai išturėti, taip troškina ir pelėsiai dvo
kia, —piktinosi viena leidėjo pati.

—Pakvėpyk kvepalu,—atsakė antra 
dama, duodama buteliuką.

—Tuoj, tuoj, dūšytės, eisime,—rami
no leidėjas.

—Netinginys iš tavęs vaikinas!-tarė 
prisiartinęs redaktorius.

—Tai vyniok į popierą tuoj rankraš
čius—paliepė leidėjas.

—Gerai... Bet aš... norėčiau, kad po
nas... leidėjas nors kiek atlygintumėt.

—Atlyginti... sunku... biznis neina... 
Palauk, kuomet biznis pasigerins... O jei 
nori, tai gali knygomis atsiimti. Pinigais 
negaliu.

-^-Bet aš neturiu ką valgyti... Mato
te, kokiam urve gyvenu.

—Jeigu neturi ką valgyti, tai štai 
kvoteris, aš tau jį dovanoju: nusipirk duo
nos, svarą balionės ir pavalgysi.

—Ačiū, ačiū tamistai. Dabar matau, 
kad tamista esi mielaširdingas... Imkit 
tuos visus rankraščius, o už tamistos gerą 
širdį aš parašysiu ilgą straipsnį apie tamstą.

—Na, tai lik sveikas. Rašyk daugiau. 
—Keliaukite sveiki! Ačiū už aukas. 
Automobilius sukriokė, paleido mėly

nu dūmu kamuolį ir palengva pradėjo at
sitolinti nuo namelio, o rašėjas ilgai žiū
rėjo ir gėrėjosi savo leidėjo gera širdžia, 
puikiais rūbais, darnu gražumu ir ju turtu.

Sugrįžo į savo urvą ir vėl energiškai 
ėmėsi prie rašymo. Vėl rašo, vėl prakai
tuoja. Staiga vėi subeldžia į duris.

— Meldžiu.
— Gerą dieną, tamistai,--plonu balse-, 

liu prabilo įėjęs kito laikraščio leidėjas.
—Ačiū.
— Gal, tu, tamista, turi ką nors para

šęs į mano laikraštį?
—Turiu. Kokioj temoj norite?
—A... tai, drauge, tu, tamista, turi 

visokiu.
—O kaipgi? Žinoma.
—Apysakų turite?
— Taip, štai apysakos.
— Labai, tau, tamistai ačiū.
—Bet aš melsčiau atlyginti užtai.
—O, atlyginti... Tai jau ar neimsiu, 

ar ką... Iš apysakų mažas biznis.
—Tai kokie raštai tamistai reikalingi?
—Moksliški, tamista, moksliški!
—Štai turiu iš mokslo srities, bet ir 

tuos už dyką neduosiu.
—Taip... Tai tu, tamista, visai nedrau

giškas. Juk žinai, kad mūs pirmeiviški 
laikraščiai silpnai gyvuoja.

—Bet man ir reikia gyventi ir duonos 
valgyti.

—Negaliu gelbėt. Na, likis sveikas. 
Parašyk nors korespondenciją, o aš tau, ta
mista, siuntinėsiu laikraštį dykai.

—Labai ačiū. Parašysiu.
Leidėjas išėjo* ir nudrožė į netolimą, 

hotelį; O rašėjas vėl sėdo ir rašė toliau.
Senas Vincas.
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Pajieškojimai.

Pajieškau apsivedimui merginos nuo 
18 iki 22 metų amžiaus. Malonėčiau, 
kad mergina būtų Šviesaus ūgio. Aš 
esmi lietuvis 23 metų senumo. Mergina, 
norinti su manim susipažinti, lai atva
žiuoja po šiuo adresu:

Joe Laukis,
716 Madison Ct., Racine, Wis.

Pajieškau draugų Konstantino ir Pet
ro Bieliauskų, paeina iŠ Vilniaus gub., 
Trakų pav., Jezno vai. ir par., kaimo 
Slabados. Turiu svarbų reikalą. Kas 
apie juos žinotų, ar jie patįs, meldžiu 
atsišaukti Šiuo adresu:

Antanas Beliauckas, ’
47 Hunting st., Somerville, Mass.

Pajieškau apsivedimui merginos nuo 
18 iki 22 metų amžiaus. AŠ esu 22 me
tų, taipgi norėčiau kiek laisvesnių pa- 
žįūrų. Tik neatsišaukit vyrai. Mergi
nos, norinčios susižinoti plačiau, kreip
kitės laišku:

< W. Rasimas,
1021 Cass avė.. St. Louis, Mo.

Pajieškau apsivedimui merginos nuo 
20 iki 30 amžiaus.Mergina turi būti lais
vų pažiūrų. Aš esu 28 metų. Norin
čios su manim susižinoti, kreipkitės šiuo 
adresu:

J. Lietuvaitis,
P. O. Box 101, AU. Co., Morgan, Pa.

Pajieškau apsivedimui merginos nuo 
25 iki 28 metų senumo, kuri turėtų ne
mažiau kaip 1000 dol. Aš turiu lig 3000 
dol., 2 lotu žemės ir namą girioj India
na, taipgi kitus du lotu žemės turiu 
naujame mieste Buckner, Ill., kur no
riu statyti namą ir uždėti didelę krautu
vę. Butų malonu, kad atsišauktų iš 
apielinkės Buckner arba iš Chicagos, 
kad galima būtų greičiau susivažiuot.

C. D. Kolombą, (37) 
Box 51, Buckner, 111.

z įd

—Kogi taip nuliūdusi, bo
bele?

—Dar jisai manęs klausia! 
Gi apdūmoju apie tuos varg
šus, kurie nuskendo ant “Ti- 
tanico”. Šiandien eisiu pas 
kunigėlį trejas mišias užpirk
ti.

—Betgi ar tu nesupranti 
pagalvoti, kodėl žmonės žu
vo?

—Dar jisai manęs klausia 
kodėl. Zinai, Dievo pirštas! 
Kaip Dievas parėdė, taip ir 
buvo. Man dar rodosi, kad 
daug griešninkų važiavo ant 
to laivo. Tai Dievas juos ir 
pamokino.

—Kiek jau aš tau, motin, 
šneku, o tu vis savo ir savo. 
Ar tu nematei paveikslą 
“Boston American”?

—Kaipgi nematysiu. Žino
ma, mačiau. Tai skenduo
lių šešėliai bado pirštais tą 
bjaurybę kompanijos direk
torių Ismay.

—Na, matai, bobele, o tik- 
ką dar sakei, kad tai Dievo 
pirštas. O dabar pati matai, 
kad tai Ismay ir kapitono 
kaltė. Ar tu žinai, kad juo
du vyną lakė, kada ištiko ta 
nelaimė. O be juodviejų dar 
daugiausia kalta ir pati kom
panija.

--Et, dieduk, vely atleisti 
jiems griekus. Ką žmonės 
nuskendo- tai nuskendo. Ką 
jau čia juos kaltinti.

Kapitonas nuskendo, bet 
Ismay gyvas. Tąjį kvaraba 
negriebė. O tu žinai, kad, 
kaipo kompanijos tarnas, tu
rėjo kitus gelbėti.- Patsai gi 
turėjo iki paskutinės minu
tės likties ant skęstančio 
laivo.

-Ką jau dabar, diede!i, iš 
jo imsi. Tegul Dievas jam 
atleidžia. Ir jisai, nabagė
lis, prisikentė; o dabar dar į 
jį visi pirštais bado. Be Die
vo valios plaukas nuo galvos 
nekris.

—Et, su -tavim šnekėti— 
tai anioliškos reikia kantry
bės. Bet ar tu nesupranti, 
koleik bus tokia betvarkė, 
tai ir daugiau panašių trage
dijų galės atsitikti. Titani
kas -tai jau nuskendo. Bet 
svarbu, kad daugiaus pana
šių dalykų neatsitiktų. Rei
kia, kad viskas būtų tvar
koj. Reikia, kad kiekvie
nam žmogui būtų vieta val
telėje. Kad laive telpa 5 
tūkstančiai keleivių reikia, 
kad būtų tiek jau vietų val
telėse. Ar supranti?

—Kodėlgi nesuprasti. Ži
noma, suprantu. Bet’ visgi 
tai buvo Dievo valia.

—Ji vėl savo. Kaip dar 
geriau aš galiu tau išaiškin
ti, kad čia buyo žmonių, ne 
keno kito, kaltė. Tasai lai
vas, bobele, tai, kaip ir vi
sas šių dienų pasaulis. Iš vir
šaus viskas blizga, viskas žė
ri. Rodosi, tai milžinas, ku
rio peklos vartai negalės su
ardyti. Bet vidurys supu
vęs, viduryje nieko nepri
rengta, lead išsigelbėti. Tai
gi, bobele, kaip žuvo kapita
listų Titanikas, taip žus ir 
visas kapitalistiškas pasau
lis. Viskas turi blizgėti ir 
iš vidaus ir iš viršaus. Pa
saulio vidurys turi būti svei
kas! štai kas mums nerei
kia užmiršti.

Kadangi mokslas atima 
nuo manęs labai daug laiko, 
paskutiniuose metuose nevi- 
sada buvo man galima pa
siekt mūs lietuviškos laik
rašti jos balsus ir per tai dau
gelis dalyku praeina mano 
nepatėmytu. Paskutinėse die
nose tūli mano draugai už- 
tėmijo man, užmesdami, ko- 
dėlgi aš nenuvažiavęs į Law
rence^ kalbėt streikieriams, 
kada jie mane net po kelis 
sykius kvietę. Pagaliaus 
pasirodė, jog net polemikos 
per tai pakilusios. Kad vi
suomenė nebūt suvadžiota, 
čia paaiškinsiu sekantį:

Tūlą dieną priešpiet, apie 
10 vai., aš buvau pašauktas 
prie telefono per A. Rama
nauską iš Lawrence’o. Čia 
paduodu visą pasikalbėjimą 
su juo:

- Ar čia Bogočius?
Taip. Kas kalba?
Ramanauskas iš Law- 

rence’o. • Ar galėsi, klausyk, 
pas mus šį vakarą atvažiuoti 
ir laikyti streikieriams pra
kalbą?

-Galėsiu. Ant kiek no- 
kad būčiau?
Ant dvieju popiet.
Broli, ant dviejų nega- 
Aš turiu nuo pirmosliu.

gana sunkų ekzameną, ant 
kurio man nepribuvus, reiks 
ateinantį metą tą patį daly
ką antru sykiu per visus me
tus imt. Aš galiu būt ant 
penkių šešių, ar bus gerai?

- Ne. Ant dviejų atva
žiuos Haywoodas, kalbės ant 
Common angliškai, tai būt 
gerai turėt lietuvį kalbėtoją.

Ant dviejų, broli, aš ne
galiu, bet vakarais - bile ko
kį vakarą, tik ne nedėlioj, 
dėlto kad aš prisižadėjęs per 
porą mėnesių kituose mies
tuose kalbėt, ir ne subatoj, 
nes aš turiu iki vėlybai nak
čiai dirbti, tik sušaukit žmo
nes, o aš pribūsiu. Gerai?

Gerai. O kiek šifkorčių 
parduodi per nedėlę etc.

Čia kalba nusisuko apie 
biznį. Aš ir po šiai dienai 
laukiu nuo lawrenciečių ir 
nuo Ramanausko, kad su
rengtų prakalbas. Jokios ži
nios, jokio reikalavimo man 
daugiau neduota.

Pagaliaus pasirodo, jog 
čia Ramanausko iškirstos ko- 
kios-tai tautiškos, diploma
tiškos intrigos sukiršijimui 
streikierių ant nepatinkamų 
sau socijalistų, nes Rama
nauskas manęs, ir niekas ki
tas, daugiau nekvietė.

Aš pats žinojau gerai, kad 
streikas tęsiasi. Bet podraug 
žinojau ir tai, kad darbinin
kai solidariškai laikosi, ne- 
skebauja ir todėl nemačiau 
reikalo važiuot ten ir kalbint 
darbininkus prie to, ką jie ir 
be manęs gerai suprato. Pa
gal mano supratimo streikie- 
riai nereikalavo pagaliaus 
mano tuščių žodžių. Visas 
klausimas buvo, kaip nuva
ryti bado vilką nuo durių, ir 
todėl aš su kitais draugais 
socijalistais kalbėtojais iš 
“Keleivio” ir “Laisvės” ir 
su pagelba draugi/ socijalis- 
tų iš skaitlingų mus Sąjun
gos kuopų rinkom badaujan
tiems streikieriams aukas, 
kurių abelną apyskaitą, be 
abejonės, neužilgo oficijajiš- 
kai pagarsins.

Ir vėl “tautiečiai” gali pa
sigirti’savo nešvariomis in
trigomis. Bet su kokiu tik
slu ir kam jos rengiamos? 
Aš bent Ramanausko dar 
niekad intrigantu būčiau ne
drįsęs priskaityt, vienok pa
sirodo, jog jis streikieriams 
vieną sakė, man kitką kalbė
jo, o laikraščiuose savotiš
kai vėl save reklamavo.

F. J/ Bagočius.

Męs kovojame su degtine, 
kovojame su prostitucija, bet 
nekovojame su rykštės var
tojimu. Išdalies mokykloje 
ir perdėm šeimynoje rykštė 
dar karaliauja.

Ypač motinos stačiai nesu
pranta, kaip jauną vaiką 
tvirkina rykštės. Tasai žmo
gus, kuris negerbia patsai sa
vęs, negali užpelnyti svetimos 
pagarbos. Jisai turės likties 
pastumdėliu.

Bet yra dar priežastis, dė
lei kurios rykštes reikėtų 
meste išmesti iš gyvenimo. 
Tai lytiška priežastis. Kaip 
pas suaugusius, taip ir pas 
vaikus yra lytiški pageidavi
mai. Žiūrint pagal auklėji
mo, juos galima nukreipti, ar 
į gerą, ar į blogą pusę. Ryk
štės visados varo vaikus į di
džiausią pagundą. Nekurie 
vaikai stačiai paskui prašo, 
kad juos mušti. Tai jiems 
padaro smagumą ir suteikia 
progą prie lytiškų iškrypimų. 
Didelis filosofas Rouseau pa
sakoja apie savo jaunystės 
dienas. Negeras auklėjimas 
ir rykštės išvedė jį iš kelio. 
Paskui daug laiko praėjo, 
kol jisai užgydė tas žaizdas.

Vienoj Šveicarų mokykloj 
(Ecol Nouvelle) mokytojas 
atkreipė akį į vieną mokinį: 
vaikai lošdavo razbaininkais. 
Vienas vaikas visuomet tyčia 
būdavo razbaininku ir kuo
met jį suimdavo, tai jisai 
prašydavo, kad jį muštų. Ta
sai mušimas darydavo jam 
didžiausią smagumą. Vienas 
rusų ministeris karštai agita
vo už rykštes. Kaip pasiro
dė, tai tasai ministeris buvo 
ištvirkęs. Jo didžiausiu no
ru buvo, kad jį kas muštų, 
ypač rykštėmis.

Paleistuvystės namuose 
tankiai lankosi vyrų, kurie 
prašo, kad jų kūną raižytų 
rykštėmis. Tai suteikia jiems 
didžiausią smagumą. Jeigu 
jų išklausinėti, kodėl jie pa
linkę prie taip bjauraus, ne
žmoniško papročio, tai kož- 
nas iš jų pasakytų, kad tai 
jaunystės įpratimas, kada 
juos bausdavo rykštėmis.

Senovėje buvo labai daug 
pamišėlių, kurie save plakda
vo rykštėmis. Nekurie iš 
jų priskirti prie kankintinių. 
Kunigas Boilo sako, kad vis 
tai nenormališki žmonės, tai 
yra tokie, kurių lytiškas gy
venimas yra nuslydęs nuo 
tiesaus susinešimo vyro su 
moterimi. Kitaip negalė
dami, jie nors tokiu būdu iš
pildo savo įgeidžius.

Jie plaka save rykštėmis 
todėl, kad juos plakdavo jau
nystėje tėvai. i

Vienas francūzas pasakoja, 
kad tūlas mokinys, kuomet 
jį nubausdavo rykštėmis, dė- 
kavodavo: “ačiū, tamstai.” 
Kuomet jį paliovė -baudę, tai 
jisai darė viską, kad tik jį 
vėl baustų.

Vienas oficieras pamėgo 
žiūrėti, kaip baudžia rykštė
mis jo jaunąsias seseris ir 
brolius. Jisai taip priprato 
prie to paveikslo, kad paskui 
papirko kalėjimo vyriausybę, 
kad tik žiūrėti, kaip muša 
katorgos kalinius.

D-ras Rau stačiai sako: ly
tiški vaiko pageidavimai vi
sados nukryps nuo tiesaus 
kelio, jei tik bus vartojamos 
rykštės.

Taigi matote— lietuviai tė
vai ir moterįs, kad rykštės 
ne tik pažemina vaiko savy 
meilę, bet labai tankiai sta
čiai ištvirkina vaikus. Ryk
štės pasidaro vaikui ne baus
mė, beį smagumas. Bet, 
dieve, gink nuo tokio sma
gumo.

Ona Adomaitienė.

Chicago, HI.
14 d. balandžio atsibuvo 

koncertas ir balius, pareng
tas suvienytomis spėkomis 
Liet. Teatr., dr- stės “Rūtos” 
ir muzikališko choro “Ai
do”. Programa buvo įvairi. 
Maršas -orkestros P. Miški
nio. Kalba Galskio. Dainos 
81-mos kp. L. S. S. mišraus 
choro po vadovyste Katiliaus 
ir 1.1.

Šis vakarėlis nepergeriau
sius įspūdžius padarė ant 
publikos, nes svarbesnės pro- 
gramo dalįs buvo silpnai at
liktos. Ypač abu choru “Rū
tos” ir “Aido” nepergeriau
sia išsilavinę, pertai ir sudai
nuota nekaip. Pirmą vietą 
užėmė 81-mos kp. L. S. S. cho
ras. Pažymėtina, kad šis 
choras netik šiame vakare 
užėmė pirmą vietą tarp Chi
cagos lietuviškų chorų, bet 
visuomet. Todėl gi ir apie 
jo dainas nėra ko minėti. De
klamacijos sudeklamuota vi
dutiniškai. Bet dialogas at
likta praščiau, . negu galima 
buvo laukti. Galskis savo 
kalboje ragino remti draugi
jas, kurios užsiima auklėji
mu dailos. Užsibaigus pro
gramų!, dar kalbėjo Eismon- 
tas, tik nežinia apie ką. Mai
šė viską į krūvą, kaip tai— 
garbė tautiečiams, garbė kle
rikalams, garbė socijalistams 
ir 1.1. Bet deja, nepasakė, 
už ką ta garbė. Ar tik ne
priderėjo ta garbė tiems, ku
rie turėjo klausyti jo kalbos. 
Matomai, vakarėlis buvo su
rengtas ant greitųjų, tai yra 
pasipelnymui, bet tik ne lie
tuvių dailės pakėlimui.

Julijus Minkštutis.
Prakalbos naudai tautiš

kų namų.
Montello, Mass., 19 balan

džio atsibuvo prakalbos nau
dai tautiško namo. NeužiL 
gio namas bus pradėta staty
ti. Žmonių buvo daug. Pir
miausia kalbėjo draugijos 
pirmininkas, nurodęs, kad be
reikia tik 3000 dolerių, kad 
namas stotųsi ant vietos. 
Paskui kalbėjo “Laisvės” re
daktorius L. Prūseika. Tema 
jo kalbos buvo: ne vien tik 
duona žmonėms reikalinga. 
Darbininkai turi kelti savo 
kultūros vėliavą. Oratorius 
nurodė liaudies įstaigų isto
riją praeityje ir dabar. Pla
čiai kalbėjo apie Belgijos, 
Vokietijos, Suomijos liaudies 
namus. Kalba padarė malo
nų įspūdį. Paskui buvo de
klamuota. L. Prūseika ant
ru kartu papasakojo apie Si
birą ir ištrėmimą.

Po prakalbų buvo balius ir 
žmonės maloniai pasilinksmi
no. Kiškis.

Norwood, Mass.
21 bal. atsibuvo prakalbos, 

surengtos per dr-stę t). L. K. 
Keistučio naudai Tautiško 
NamoNorwoode. Kalbėjo J. 
Neviackas ir P. Stanis iš So. 
Bostono ir M. Ruseckas iš 
Lawrence’o. Namui suau- 
kauta63 dol. ir EttoroirGio- 
vanitti bylai 4.78. Prakal
bos ant susirinkusiųjų padare 
gerą įspūdį. K. J. Šulas.

Easthampton, Mass.
14 d. bal. atsibuvo prakal

bos. Parengė Vytauto Kliu- 
bas. , Kalbėjo F. Bagočius 
apie kapitalizmą ir darbinin
kų padėjimą. Publikos buvo 
mažai, bet ir ta negerai klau
sė. Mat buvo išsitraukusių 
alučio. Bet kuomet juos iš
stūmė, tuomet apsimalšino. 
Buvo girdėtis rankų plojimas 
iš publikos. Ant galo buvo 
rinkta aukos kalbėtojui už 
žygį ir Lowell’io ’streikie
riams. Likosi surinkta 10 do
lerių su centais. .

Ten buvęs.

Rumford, Me.
14 bal. per bertaininį mi

tingą dr-stė šv. Roko išrin
ko Bučionį ir Šimąnskį rinkti 
aukas Lowellio streikieriams. 
Tik atsirado keli tamsuoliai 
dievuočiai, kurie sakė, kad 
aukų nereikia, bes lowellie
čiai išleis jas ant rudžio. Bet 
juos sugėdino. Ten buvęs.

Binghamton, N. Y.
Balandžio 16—18 d. buvo 

pakviestas vietinės juozapie- 
čių dr-stės kunigas Remeika 
iš Utica, N. Y. išklausymui 
velykinės ausinės.

Nors juozapiečiai buvo pa
darę korteles ir paskyrę žmo
nes dėl pardavinėjimo, bet 
dvasiškas vadovas panorėjo 
pats vadovauti ir, pirmą va
karą išklausęs keletą žmo
nių,—ant rytojaus sumanė, 
kad tos kortelės nereikalin
gos, o geriau s jis pats pako- 
lektuosiąs nuo geros širdies 
žmonių, nes jis vienas skel
bėjas artimo meilės, todėl ir 
vienam priguli šeimininkauti. 
Juozapiečiams gi įsakė, jeigu 
kuris neatliktų ausinės, tai 
tokius išbraukti iš savo tar
po. Taip ir šeimininkavo. 
Rinko aukas, sakė “dievo žo
džius”, visaip baugindamas 
tuos vargšus tikinčiuosius. 
Liepė šeimininkams nelaiky
ti namuose bedievių, bet nai
kinti tas “piktžoles ir usnis!” 
Taipgi priminė, jog Kristus 
buvęs socijalistu ir jis (kun.) 
esąs “socijalistas” irtas “so- 
cijalizmas” auga, plėtojasi. 
Čia jau aišku gal būti ave
lėms, kad ir šiaip ir taip re
mia iš abiejų pusių, bet nu
sidėvėjusios religijos negali 
išvesti ant teisybės pamatų. 
Meldė aveles, kad nustotų, 
girtuokliavusios, bet tik nei
nant į karčiamas. O, sako, 
darbininkas turi išsigerti, bet 
tik patarė namuose.

Kunigui pačiam kolektuo- 
jant, žmonelės dėjo dolerinių 
nemažai, už tai kunigėlis pri
žadėjo jau kas mėnesis kirp
ti aveles, o prie tam tverti 
parapiją... Dzievulis žino, 
kaip pavyks, nes žmonės šne.- 
ka, kad tai būsianti antra 
parapija. (Mat, viena buvo 
susitvėrus 3 metai atgal, bet 
pamirė. Nežinia dabar,ar tą 
pačią prikels, ar naują gim
dys?) Viską girdėjęs.

New Britain, Conn.
Čion gyvuoja 5 kuopa L. S. 

S. Priguli tik tuzinas drau
gų. Bet kaip gaila, kad ir 
iš tų pačių atsiranda išga
mos. Štai vienas buvęs drau
gas, prigulėjęs prie kuopos 
kelis metus, rodos, šiek tiek 
susipratęs vyras. Bet balan
džio mėnesy per rinkimus 
miesto urėdus žiūrime, gi 
mūsų draugas išnominuotas 
ant republikonų tikieto. Bet 
ir nelaimėjo, kada draugai 
dažinojo apie tai.

Dabar jisai vienbalsiai iš
brauktas iš kuopos. Kuomet 
męs apie tai pranešėm anglų 
laikraščiuose, tai p. Gerdau- 
skas užsigynė ir sakėsi amži
nai prie kuopos neprigulėjęs.

Counsilmen.
Waterbury, Conn.

12 d. bal. Waterburio jau
nuomenė parengė iškilmingą 
vakarienę. Dalyvavo dauge
lis prakilniausių ypatų, kaip 
mūsų miesto majoras, sū
džius, advokatai, daktarai ir

Miesto majoras paaiškino, 
jog myli ’lietuvius ir stengia
si dalyvauti žėdname apvaik- 
ščiojime. *

Kalbėjo taip - pat mūsų ad
vokatas Bubinas. Tai-pat 
kalbėjo Prūselaitis, Brazau
skas ir kiti draugai.

Balius traukėsi iki 5 išryto. 
Elizabeth Studentas.

Nuo Red. Korespondenci
ja gana keistai skamba dėl 
mūsų ausies.

Raymond, Wash.
Streikas nepavyko. Darbi

ninkai grįžo prie darbo. Bet
gi kompanijos buvo priver
stos pakelti mokestį ant 
10%. Darbininkai labai įsi
žeidė policijos žvėriškumu ir 
tik laukia progos, kad vėl iš
ėjus ant streiko.

Kaikurie vadovai tebesėdi 
kalėjime, kuris trigubai pri
grūstas. Organizatorius I. 
W. of the*W. Peterson, išsė
dėjęs 8 dienas kalėjime, su
sirgo. Tuomet jį nugabeno 
ligonbutin, užmigdė chloro
formu ir sunkiai sumušė.

8 d. balandžio areštavo lie
tuvį Vaičiūną. Jį kaltino už 
atkalbinėjimą nuo darbo. 
Nuteisė užsimokėti $34 ir lie
pė iš miesto išvažiuoti.

R. Streikieris.
Gardner, Mass.

19 d. balandžio L. S. S. 89 
kuopos triūsu buvo surengti 
šokiai ir teatras. Šokiai pra
sidėjo 1 vai. po pietų ir trau
kėsi po šešių, o nuo 7 vai. va
kare prasidėjo teatras. Lošė 
“Ponas ir mužikai”. Tarpais 
buvo gražus pamarginimai 
dainomis, deklamacijomis, 
monologais ir muzika. Visas 
lošimas, išskiriant paskutinį 
aktą, išėjo neblogiausiai. Pa
skutiniame akte ponaitis la
bai rūpinosi apie paneles, už
tai nemokėjo savo rolės at
sakančiai atlikti, kame darė
si bereikalingos pauzos ir tri- 
Dimas. Dainos publikai la
biausiai patiko, kąliudyja iš
šaukimas antru kartu dai
nuoti.

Geistina būtų, kad tea tra
išką kuopa mokintųsi miš

riais balsais dainuoti, nes 
jublika mūsų apielinkėj la
biausia pasiganėdina daino
mis. Todėl linkėtina, 89 kp. 
geros pasekmės ir ant toliau 
darbuotis dėl darbininkų ir 
dailės srytyje, rengiant pa
našius vakarėlius.

M. Vasiliauskas.

RED. ATSAKYMAI.
VISIEMS KORESP. Susimildami 

trumpinkite korespondencijas, nes vis- 
vien jas apkarpome.

KETURIEMS “KOVOS” ZECE- 
RIAMS. Kadangi drg. Vidikas atšaukė 
spėjimą, kadangi patsai “Keleivis” nie
ko ant zecerių nesako tai laiško pro
testo nedėsime. Betgi protestą pasilai
kysime, kaipo svarbų dokumentą. Pa
našių dokumentų jau męs turime ir jie 
mums reikalingi. Kaip męs žiūrime j 
tą dalyką, pranešime kuomet nors vė
liaus laišku.

KUDIRKINIUI (Clevelande). Ant 
nelaimės pasivėlinote. Šiaip butų til
pusi.

A. ŠMITUI. Kad p. BaleviČia ima po 
$20 už prakalbas,labai gerai mums žino
ti, bet į “Laisvę” padėti nelabai tiktų.

F. ŽURAVLIUI. Ačiū. Tilps. Apie 
svarbesnius dalykus bus laiškas. Męs 
dar su jais pakovosime.

F. KL KAS. Eilutės silpnos. Bet 
lavinkitės ir nenuliūskite. Viską galima 
atsiekti, tik reikia darbuotis.

Iškilmingas Balius!
Draugystė D. L. Kunigaikščio Gede- 

mino N 1 ant Town of Lake parengė iš
kilmingą balių Nedėlioj, 28 d. Balan
džio, A. Beržinskio svetainėj, 4600 So. 
Paulina st., Chicago, Ill. Svetainė atsi
darys 5:30 vai. vakare. Taigi kviečia
me visus lietuvius ir lietuvaites atsilan
kyti ant šio iškilmingo baliaus ir sma
giai pasišokti, nes muzikantai bus net 
iš pat Berlino. Su pagarba

KOMITETAS’

Dr-ste 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, III.
Vice-Prez. St. Ragauskis,

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

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

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

4600 S. Paulina st., Chicago, Ill.
Organo užžiūretojas A. M. BarČius, 

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

DIDŽIAUSIA NAUJIENA.
•

Siuomi pranešu savo broliams lietu
viams, jogei aš esu apsaugojimo gyvas
ties (life Insurance) agentų iš Metropo
litan Life Insurance Co. Šita kompani
ja yra viena iš didžiausių 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 tektų, bet dėlto, kad iųs patįs juos 
ant senatvės gautumėt. Jeigu kuriems- 
nors apsisaugojimo išlygos nesupranta
mos, tai kreipkitės pas mane j ofisą ar
ba prisiųskit savo adresą man, o aš va
kare pas jumis ateisiu ir viską išaiškin
siu lietuviškoj kalboj.

ANTANAS IVAŠKLVIČ
73 Tremont St., Boston, Mass.

Room 311
Telefonas Haymarket 2151

gaunamos “Laisvės” spaustuvėj.

ČENSTA K A VO K LIOŠTORIA U S
SLAPTYBES arba kruvini l)o- 
mazo Macocho darbai. Su pav.. 15c

LEKCIJOS APIE ATSEIKIMO
ŽENKLUS.................................... 15c

MOKSLAS RANKAŽINYSTES 
arba kaip pažinti žmogaus ateitį 
ir praeitį pagal delno ruožus ir 
nago žydėjimų........................ 1

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

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

JAS ANGLIŠKOS KALBOS.. 25c
SOCIJ ALDEMOKRATŲ PA ŽVAL

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

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

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

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

Taipgi galite gauti įvairiausių laiš
kams popierų 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. Mani.



VIETINES ŽINIOS
s E. Cambridge, Mass.—-Ba
landžio 20 d. buvo tokis atsi
tikimas. V. Sandaras, gyve
nantis ant Warren st. nuėjo 
pas kun. J. Krasnicką spa- 
viednės ir tuoj po spaviednei 
bažnyčioj pradėjo giedoti vi
sokias giesmes. Visi greit 
suprato, jog jam galvoj ne
gerai. Parėjęs namo pradėjo 
daužyti indus ir giedoti viso
kiais balsais. Tada tapo pa
šauktas policistasir nuvežtas 
i policijos nuovadą, o iš ten 
tapo išsiųstas į beprotnamį.

Man užklausus vieną pažįs
tamą, ar ištikryjy tas žmo
gus po spaviednei išsikraus
tė iš proto, jis man atsakė, 
jog seniai buvo silpno proto. 
Biskutį turėjo proto, bet per 
spaviednę kunigas tą-patį iš
dulkino. Aldona Giritė.

SEVEROS
LAXATONAS

yra tam tikras sutaisytas kū
dikiams, vaikams ir silpno kū
no sudėjimo moterims vaistas 
nuo įvairių žarnų ligų ir vidu
riu sugedimo.

Pagelbsti virškinti, pataiso 
surūgusius vidurius* labai 
švelniu būdu paragina kepe
nis veikti, reguliuoja laukan 
ėjimą 25 centai

KATASTROFA.
Pilnas aprašymas apie nu

skendimą didžiausio pasaulyj 
laivo “Titanic”, su paveik
slais ir su visais atsitikimais, 
kas tik buvo laike nelaimės, 
atskiroje knygoje galima 
gauti už 20 c. pas

M. PALTANAVIČIA
15 Millbury St.,

Worcester, Mass.
Kas užsirašys pas mane 

“Laisvę”, gaus dovanai.

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

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

juokingiausia perstatymas

Kūdikis Verkia
jis neramus, mėtosi, nemiega 
todėl, kad nesveikas, kad var
sto jj diegliai, kad skauda vi
durius, o visa to priežastis 
yra neatsakomas penėjimas. 
Nekenksmingas, bet labai pa- 
gelbingas nuo tokių ligų kū

dikiams vaistas yra

Publika turės juoktis nuo pradžios 
pabaigai perstatymo.

Sėdynės geros ir nebrangios.
Ateinančią sąvaitę bus lošiama

“Ttm princu: chop” 
Tikietus galite gaut po num. 15 Winter 
St. arba teatre ant pleciaus Castle Sq., 
Boston, Mass.

iki

J. ROMASZKIEWICZ
Pakajaus Teisėjas

ir Publiškas Notarijušas
Išdirbame Daviernastis, Kontraktus, 
Pirkimo Pardavimo dokumentus ir kito
kius raštus. Kurie noritedasižinotapie 
laivakorčių kainas ir kaip siųsti pinigus, 
kreipkitės šiuo antrašu:

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

The Commonwealth 
Bidding Association 

Vertė turto ant $25.000.

Namų Buda votojai, Kontraktoriai 
ir Pataisytojai

J. TUIIN1UA
Užlaikom didelę

Krautuvę iŠ
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šliūblnių Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatom į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovą DRAPANŲ:Yy- 
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

8222 Washington Street
BOSTON, MASS.

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

F. S. Šimanskis.

TIKRA DEGTINE
Jeigu jus kada reikalausite

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

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

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

Parduodame gorčiais už visai žemus kalnas.

Seredos vakare. 1 d. gegu
žės, visos Bostono ir apielin- 
kiy socijalistų kuopos ir dau
gelis šiaip darbininkų orga
nizacijų iškilmingai apvaik
ščios Pirmos Gegužės dieną, 
tą viso pasaulio darbininkų 
šventę. Demonstracija su 
raudonomis vėliavomis ir mu
zika prasidės nuo Park Sq., 
8 vai. vakare.

Lietuviai išeis iš So. Bos
tono nuo socijalistų svetainės 
(376 Broadway) tuoj po 7. 
Kas norės apvaikščiojime da
lyvauti, turi ateit pas svetai
nę jau ant 7. Lietuviai eis 
jau nuo pat svetainės su rau
dona vėliava ir su muzika, o 
ant Park Sq. susilies su kito
mis tautomis, kurios sudarys 
didelę domonstraciją.

Severos Raminanti 
Lašai

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra saulė, planetos ir kometos, 

tai skaitykit knygą

“Pasaulių Ratas”
(Severn’s Sooting Drops)

25 centai.

Burną valiai užlaikyti, turėti 
malonų kvėpavimą, sveikus dan
tų smegenis, gydyti kataro pa
liestus kvėpuojamuosius orga
nus Ir juos sveikus palaikyti ga
lima geriausiai vartojant kasdien

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra meilė ir kaip žmonės mylisi, 

skaitykit kningą

“Meilės Karštligė”
Reikalavimus ir pinigusadresuokit taip:

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

Severos
Antisepsol

25 centai.

Galima gaut visur, kur tik yra 
aptieka. Reikalaukite tiktai su 
Severos parašu, ne kitokių.

VADOVAS KELIAUJAN
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

Jeigu nori žinot apie visas laivų kom
panijas, kokie yra laivai, iš kur jie iš
plaukia ir kur priplaukia, kiek kur yra 
mylių, kur randasi didieji kompanijų 
ol’fisai, 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.

(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. Kiek vienas Šeras parsiduoda po 
$10. Musų komponija taipgi turi dide- 
ius ryšius su lietuviais ir visuomet pa
tarnauja jiems sąžiniškai.

Ofisas: 782 Main st.,
Cambridge, Mass.

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų Lenkiškų Vaistų

Išeina kartą į menesį 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 ypatybė — 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 Ave., Chicago, III.

LlirruVLŠKAI-LI’NKlSKAI-RUSLŠKAS

DAKTARAS
Vienatinis inųs tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 j 
metų, kaip aš pasek- I 
m ingai gydau ir at- j 
lieku operacijas. Te- 
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant 
kampo po mano ofisu, 
tropais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui jų ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Ofiiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

Perkant žiūrėk, kad butų ta markė, 
o gausi teisingai.

Geriausia gyduolė nuo Skaudėj into 
Galvos, Kataro, Pečių, Krutinės, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokių vabaliukų.
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DIDŽIAUSIAS
DARBININKŲ 
SĄVAITINIS 
LAIKRAŠTIS

KOVA” LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

bet lipk vienais

2 po

!dr. m. ziselman;
7 Parmenter St., Boston, Mass. 

Telephone Richmond 1967-R.

SVEIKI, GURI IR PIGUS

25c., 50c

25c.
50c. 

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

“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”

paduoda žinias iš viso svieto..
metams Š>2.(X) Amerikoj ir kitur.

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

So. Bostono lietuviai soci- 
jalistai pasisamdė šiai vasa
rai motorinį laivą, į kurį ga
lės sutilpt į 100 žmonių, ir 
nedėliomis darys ekskursijas. 
Apie Bostoną yra gražių sa
lų, kur vasaros laiku labai 
smagu laikas praleisti. Pir
mutinę ekskursiją nutarta 
padaryti 26 gegužes dieną, 
jeigu oras bus gražus. Lai
vas išeis iš pat ryto, pasiims 
gėrimų, užkandžių, ir grižš 
vėlai vakare. Ant salų bus 
žaidžiami įvairus žaislai, dai
nos ir t. t. Važiuot galės, 
kas tik norės.

W.F. Severai
CEDAR RAPIDS.

261 W. Broadway, So. Boston, Mass.

“Laisvei” praneša, kad 
Bostono socijalisty kliube 
bus tariamasi apie ateinan
čią socijalisty partijos kon
venciją. Susirinkimas atsi
bus Paine Memorial Hali, 9 
Appleton st. Prasidės ant
rą valandą po piety.

, Massachusetts valstijos le- 
gislatūra šiomis dienomis at
metė įstatymą apie referen
dumą ir inicijatyvą. Vadi
nasi, žmonės negalės nei 
įnešti, nei nubalsuoti įstaty-

• mo.

Vakarinė. Y. M. C. A. mo
kykla 29 bal. laikys savo pa
skutinį vakarėlį. Bus rodo
mi paveikslai ir bus sakoma 
prakalbos. Pradžia 8 vai.

Vakarėlis reikėtų aplankyt.

Bostono knygų apdarytoji; 
unija iškovojo dėl savo nariu, 
kurie dirba viešam knygyne, 
48 valandų savaitės darbą. 
Subatoj darbas tęsiasi tik iki 
pusiaudieniui, bet mokestis 
nenumušama.

25 balandžio į Bostoną at
važiuoja Taftas. 8 vai. lai
kys prakalbą Boston Arena.

Ateinančio j nedėlioj, 28 
balandžio, 10:30 vai. ryte at
sibus 60 kp. L. S. S. susirinki
mas po num. 376 Broadway. 
Visi sąnariai turi būtinai at
silankyt, nes yra daug svar
biu reikalu.

Draugijos ir kuopos, ku
rios norite nusisamdyti pasi
važinėjimui botelį, kad pra
leisti linksmai laiką, kreip
kitės po šiuo adresu:

Antanas Raulukaitis 
344 Broadway (Baldwin’s 
Cafe), So. Boston, Mass.

Jonas Valiackas, kuris už
laiko didžiausią bučernę,šio
mis dienomis persikėlė nuo 
262 Fourth St. ant 246 D St. 
Nauja vieta atsidarys 27 bal., 
tai yra ateinančioj subatoj.

Daugumas lietuviu turi 
grafafonus, bet nežino kur 
gauti 
Taigi 
mūsų 
gauti,
Tamoszaitis ir Yurgeliunas 

233 Broadway, So. Boston.

lietuvišku rekordu, 
nepamirškite užeiti į 
krautuvę, kur galite 
kokiu tik norite.

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

Susirinkimas.
So. Bostono Lietuvių Labdarystės 

Dr-jos susirinkimas atsibus ateinan
čiam panedelyj, 29 balandžio (April), 
1912, 7:30 vai. vakare, po No. 339 Broad
way, So Boston. Visi draugai ir drau
gės molonėkite atsilankyti, nes bus 
daug svarbių reikalų.

. Sekr. J. Lekavičius.

Teatras ir Šokiai
Parengė

BRIGHTONO TEATRAL. KUOPA 
“PERKŪNAS”

Sukatoje, 27 Balandžio
(April, 1912)

FINŲ SOCIJALISTŲ SVETAINĖJ 
521 Cambridge St., Allston 

(Brighton), Mass.

Bus, vaidinami du gražus veikalai: 
“SALIAMOMO SAPNAS” ir “ŽILE 
GALVON, VELNIAS VUODEGON”.

PARSIDUODA
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Rengiant vestuves, krikštynas, 
varduves ar šiaip kokius pokilius, vi
sada kreipkitės prie mūsų, o męs ju
mis aprūpinsim 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.

BOSTON
BEER

Išdirbama skaniausis

ALUS, PORTERIS ir 
LAGERIS.

Bravoras randasi ant

2nd and D Sts
SO. BOSTON, 

MASS.

"No Work -No Pay 
f The Workingman’s

Problem

Jis tik jsenino šalti ir paskui 
turėjo gulėti per savaites

DR. RICHTERTO 
Pain-Expelleris 
prašalįs pavojingus susirgimus 
jeigu vartosi su laiku pagal nu
rodymų, ant dėžutės; 25c. ir 5()c. 
už bonką. Žiūrėk ant Inkaro 
ir vardo ant dėžutės.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

APTIEKA
Sutaisome Receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint ar iš Lietuvos atvež
ti ar Amerikoniški. Gyduolių galite 
gauti, kokias tik pasaulyj vartoja, 
taipgi visados randasi lietuvis aptie- 
korius P. A. JATULAVIČ1US.

Savininkus
18 Broadway, So. Boston, Mass.

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

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

DAKTARAS
B. U. BHRNARI)

Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., So. Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tą ar po to laiko tele- 
fonuokite 1G0 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 mokinimuisi ro- 
kundų, su paveikslais (apdary
ta)..................................................  35c

Pinigus siųskit per M o n e y O r- 
d e r šiuo adresu:

P. M1KOLAINIS
Box 62, New York City.

MMMiiMaiaa MaaaaMaiMM

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

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

ir Kruvinosios - - -
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo -
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo 
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo kepenų
Valytojas Plėnių Drabužiuose 
Rožės Balsamas ...
Kinder Balsamas
Bobriaus Lašai ...
Švelnintojas -
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas - 
Egzema arba O *

pas Vaikus 
Groblevskio Pleisteris

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

abelnai Skausmo ir Škorbuto
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

os Uždegimas

25c
25c

i.)C.

$3.50 
50c.

10c.
10c.

25c
50c
25c

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

$2.00 
$1.00

$1.25

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

$1.00 
25c.

$1.25

$2.00
$2.00

$50

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
npielinkese. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite musų tyras Lietu
viškas 
jame.

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

ir parduokite musų tyras Lietu- 
Gyouoles, kurias męs gvarantuo- 
Kašykite šiuo antrašu:

Dykai 
del 
Viro

• •• r • Yt.

“Kova 1815 E. Moyamensing Avė
M
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DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA DUSULIS
Vyno, Visokių Likierių, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Eliaus ir visokių importuotų gėrimų.

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

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

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisvės” 

siuntinėjimo adresą, malonėkite neat- j 
būtinai prisiųsti savo seną adresą, t. y. . 
kokiu buvo laikraštis lig šiol siunčiama 1 
ir naują, t. y. tą, kuriuo norite, kad bu j 
tų Jums laikraštis dabar siunčiamas, 
kitaip adresą permainyt negalėsime.

Administracija.

DISPENSARE
Jau 20 metą nuo įsteigimo.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarimai DYKAI!
šiokiomis dienomis atidaryta nuo 9 iki 8 
vai. vakare. Aventadieniais nuo 10 ryte 

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

Ateidamas atsinešk šį apgarsinimą.

GERIAUSIA VIETA
•kti Pečius, Lovas, Kėdės, Karpetas 

ir visokius namams forničius.

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

H. UA.IN1NHR

338 W. Broadway, So. Boston, Mass, 
tarpe E and 1) sts.

Rožinis

50,000
Vysai dykai

aiddt'lioima tur pareikalaut i
vyrai ligoti — 

namo vielai ir
|| katrie poTsirš sau v.ilię vyrai silpni, nervoii’ir katrie prastoi W
|| sava sveikata - vyrai, katrie ncgabe pri .tarta ir katrie ne gale

. Jį nauduoti pylnai linksmumu gamtos — VYSI TIE VYRAI TUR PA-
REIKALAUTI VIENĄ Iš TU- DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta knyga | 

pnsaikifl kaip vyrai naikina sava sveikąjį, kaip jie užsikrėta ligoms ir kaip jie gal pylnai au- 
granžinti sava, sveikata, stipruma ir energiškunm i trumpa laika ir su mažais kaštais. .Jeigu nori 

'būti vyras tarp vvru, ta k nyga pasai k is kaip gali t a pasekti. K n vga ta pasaka kokiu bud u tok ies ligas, kaip: 

REUMATIZMAS, NEGRUOMULAVIMAS VYDURIU, 
Abelnas prastoimas spėkų, Užnuodijitiias kraujo, arba Brantai,Triperis, Lytiškas nusilpneimas, žudymas jęyias- 

tinios sekios, Naktinei nubie^ymai sekios, Nutrotimas vyriškumą, Sunykimas lytiška organa, Užsiveržimas 
šlapinamoje kanalo, Organiškas ligas, Pasekme paleistuvinga gyvenimą, Pilvą, Kepenų ir Inkštu ligas 

gale būti greitai ir ant visados iŠgyditas slapta arba sava namie.
Tūkstančiais vyrams palika sugranžinta TOBULA SVEIKATA, STIPRUMAS IR SPĖKAS su 
pagelba tuos STEBUKLINGOS, DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga ta yra kratuvč žinios ir 
talpina tam tykrus dalykus, katrus kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apsive- J 

k dis ar novodis, sergantis ar sveikas ture žinoti. Netrotikiek sava sunkiei uždyrbtu piningu 
A ant paiku ir be vertės gydulu pakol ne perskaitistie tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiums 
■ no viena doleri ir pasakis kokiu budu galetč 

Išpildik atsakimais, iškirpk ir siusk šen- 
dona ta dykini kuponą o męs prisiusma 
jiums vieną, iš tu brangiu knygų VYS AI 
DYKAI IR UZ PACTA UZMOKIESMA. 

Daug nerūpestingu gyditoju prisplra 
gydimą ir gydulus siunta budu O. O.

D. tus yra su apdėtu mokiesniu 
ir dara ta be ypatingai pa- 

reikalavima sergančia. 
Mę» tų ntekadoa ne darome. 

Reikalaudami tą knygą nuo musu 
Jius nebusite niekados pa- 

Siusk sava 
adreaa

stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU.

U
H

KUPONAS DYKAI GAUTOS KNYGOS. J 

Dr. JOS. LISTER & CO., L. 605, 208 N. Fifth Ave., Chicago, III. ■ 
GOTONI t—AS esu uJintercsuotas jusu pasiulinimui dykai siun- 

stos knygos ir norėčiau, jog jius itsiuttument man vieną ® 
iŠ tuo knygų. . B

Vardas ir pavarde

Adresas




