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Protestuokime!
Kongresmanas V Bergeris 

jau užprotestavo prieš Rooto 
billiy. Apie tą billiy jau ra
šyta “Laisvės” N36. Ka
dangi dabar ne juokais nori
ma pasikėsinti ant svetimže- 
miy revoliucijonieriy, tai 
reikia suskubti su protestais. 
Kuopos, draugijos ir atskiri 
žmonės tegul siunčia savo 
distrikto kongresmanui, arba 
V. Bergeriui, protestus prieš 
tą billiy. Jeigu tasai billius 
praeity, tuomet męs negalė
tume šelpti laisvės judėjimą 
Rusijoj ir Lietuvoj.

Massachusetts lietuviy so- 
cijalisty rajono susirinkimas 
jau nusiuntė panašy protestą.

Taigi, neužmirškime iš
pildyti savo priedermę.

kuriuos saugoja policija.Tarp 
skeby ir streikieriy santikiai 
labai aštrys.

Kelis sykius policija buvo 
užpuolus ant streikieriy ir 6 
žmones smarkiai sužeidė. 60 
skeby, susigėdinę savo bjau
raus amato, liovėsi dirbę.

Streiką veda .Jackson, žy
mus unijy veikėjas.
$32,000,000 vandens ke-

Kongresas buvo paskyręs 
$24,000,000 dėl taisymo ir 
reguliavimo vandeniniy ke- 
liy. Senatas prie to dar pri
dėjo $8,000,000. Didžiausi y 
pataisymu esą reikalinga 
Mississippi.

New York, 6 geg.—Vakar 
atsibuvo didžiausia moterų 
demonstracija, kurioje daly
vavo* per 10,000 moterų. 
Tarp tu moterų buvo labai 
daug socijalisčiy, betgi buvo 
ir pasiturinčiu moterų. Nešė 
vėliavas, ant kuriu buvo pa
rašyta: “Duokite moterims 
balsavimo teises!” Jokiu su
judimu ir kliudymu iš poli
cijos pusės nebuvo. Po de
monstracijos atsibuvo mi
tingas Carnegie Hall. Tenais 
kalbėjo vyrai ir moterįs. 
Daugiausia plojo delnais, 
kuomet kalbėjo socijalistai.

Policija šaudo į streikie
rius.

Point Pleasant, 6 geg.- 
Streikuoja darbininkai ant 
Long Branch Railroad. Du 
policijos karai nuvažiavo į 
streiko vietą. Susirinkusius 
streikierius išvaikė ir, bevai
kydami, šaudė. Daugelis 
yra suareštuota. Streikie- 
riai reikalavo algų pakėlimo.

Kiek balsuotojų?
Washington, 5 geg. Pa- 

gal sąrašą visu gyventoju, 
padarytą 1910 metais, apskai
tyta, kad Suvienytose Val
stijose yra 26,999,000 h:d

Washington, 4 geg.—De
mokratai įnešė į kongresą 
billiy, kad kiekvienas laik
raštis tai pinty savo akcijo- 
nieriy surašą. Brieš tai pro
testavo V. Bergeris. Jisai 
nurodė, kad, duokime sau, 
toksai laikraštis, kaip “Mil
waukee Leader”, turi 8,700 
akcijonieriy. Tasai surašąs 
atimty daug vietos. Beto, 
visi akcijonieriai savo didžiu
moje tai darbininkai. Jeigu 
socijalistiškas laikraštis pa
garsintu, kas jį remia, tuo
met bosai žinoty, kas per 
vieni jy darbininkai, ir išvy
tu juos iš darbo.
Chicagos laikraščių darbi-

Geležinkelis per Afriką.
Baryžius, 1 geg.—Prancū

zai pienuoja tiesti geležinke
lį per Afriką, kuris prasidė
tų Tanžere ir baigtysi Vidu
rinėj Afrikoj, Sudane. Ta
sai geležinkelis apsieitu $600- 
000,000. Vietoj garo galima 
būty naudotis elektros jiega, 
kurios yra užtektinai ežere 
Čad.

Su to geležinkelio pagelba 
Francūzija užviešpatautu di
džiausią Afrikos dali. Per 
keturias dienas galima bus 
pervažiuoti šalis, kurioje gy
vena tautos,kalbančios 2.500 
kalbomis.1 Prancūzai jo
kiu būdu nenori atsilikti nuo 
vokiečiy, kurie tęsia Bagda
do gelžkelį.

tijos, 2 socijalistai ir 7 disi
dentai. Tieji rinkimai paro
do, kad Serbijos politika pa
siliks senoviška.

Iš vieno Černogorijos ka
lėjimo laimingai pabėgo ir 
pasiekė Konstantinopolį bu
vęs ministeris Ivanovič ir ke
li jo draugai. Pabėgimas 
buvęs labai sunkus. Černo
gorijos karalius irgi baisiai 
persekioja savo priešus.

Plieno trustas.
Berlynas, 3 geguž. - Dau-

prie trusto, kuris apims visą 
Vokietiją. Kasi ink dauge
lio dalyky jau prieita prie 
pilnos vienybės. Laukiama 
kainy pakėlimo.

Chicago, 4 geg.—-Streikas 
prieš kapitalistiškus laikraš
čius Chicagoje diena dienon 
auga.

Streikuoja presmanai, laik
raščiu vežiotojai ir nešiotojai. 
Taip pat sustreikavo stereo- 
tipistai. Leidėjai kapitalis
tišku laikraščiy, kurie nepa
sirodo jau kelios dienos, įieš
ko skeby. Tuo tikslu jie 
kreipėsi jau net į New Yorką.

jy skaičiaus. I 
rniy, išsiėmusi y

sę ir areštavo 8 streikierius.
Išeina tik “The Daily 

World” ir “Daily Socialist”, 
vieninteliai unijiniai Chi
cagos laikraščiai. Kadangi 
ten darbininkai n ėsk r i audžia
mi, tai ten ir nestreikuoja. 
Policijos viršininkas išleido 

I paliepimą, kad policmanai 
! uždrausty vaikams garsinti 
■ tuos laikraščius.

popieras yra 8%; 3 I c; netu
ri jokiu popiery. U% visiš
kai nežinoma.
Milwaukee’s kapitalistai 

pasirodė kuomi esą.
Nespėjo dar Milwaukee

savo rankas, o jau apskelbė 
kovą darbininkams.

Sustreikavo miesto elek
trišku kary darbininkai. Mie
sto ponai tyčia iššaukė tą 
streiką. Išanksto buvo pri
rengti net skebai. Jie atvež
ti iš St. Louis. Betgi strei- 
kieriams šoko pagelbon vie
tinė socijalisty organizacija 
ir unijos.

Baltimorės jūreivių 
streikas.

Baltimore, 4 geg. — Jau 
valanda laiko, kaip streikuo
ja Baltimorės uosto darbi
ninkai. Garlaiviu kompani
jos pasamdė skeby gaujas,

Vakar sustreikavo mulio- 
riai ir mechanikai spaustuvė
se žinomo geltonlapiy leidėjo 
Uearsto. Taip pat laukiama 
prisidedant prie streiko ang
lies pristatytoju. Teisėjai 
nesnaudžia. Burke jau išlei
do “injunction” ir uždraudė 
statyti “pikietus”. Policijos 
viršininkai sako, kad visa 
širdžia tarnaus kapitalistišku 
laikraščiy trustui. Areštuo
ta jau daug vaiky, kurie par
davinėja minėtus du uniji
nius laikraščius.

Policija ir kapitalistai tu
rėjo savo generališką posėdį, 
kur nutarė nepasiduot.

Pasirodo, kad visokie 
Hearstai neikiek negeresni 
už Wood ir kitus parazitus.

Atvažiuos Burcev.
Šią nedėlią, rodosi, atva

žiuos New Yorkan žinomas 
revoliucijonierius Bureevas, 
baisiausias priešas Rusijos 
šnipy.

Atvėrimas chinų par« 
lamento.

Pekinas, 1 gegužės.-- Va
kar atsivėrė chiny parlamen
tas arba, taip vadinamas,pa
tarė j y rūmas. Atvėrė posė
džius prezidentas Yuan-Shi- 
Kai. Jisai atkreipė atstovu 
akį, kad Chinijai esą reika
linga daugiaus kariumenės, 
finansy ir mokykly. Užtik
rino, kad visos religijos bū
siančios Chinijoj laisvos.

Atstovy didžiuma jauni 
vyrai, kurie daugiausia ėjo 
augštuosius mokslus Europo
je ir Amerikoje.
Žydų skerdynes Morokke.

Feze buvo baisios žyd y 
skerdynės. Iš 12.000 žydy 
didesnė pusė likosi be duonos 
kąsnio ir be pastogės. Ant 
gatviy voliojasi daugybė la
vonu. Skerdynėse dalyvavo 
kareiviai ir miestiečiai. Apie 
priežastis skerdynės nieko 
nepraneša. Bet pigu dasi- 
protėti, kad morokkiečiai, 
pritrūkę kantrybės, dėlei am
žinu svetimžemiy persekioji
mu, užpuola ant pačiy silp
niausiu, būtent žydy.

Mitingai Berlyne.
Prūsy valdžia nutarė pa

kelti mokesčius ir padidinti 
kariumenę. Tą dieną, kuo
met apie tai buvo tariama 

į parlamente,socijalistai pada- 
i re 30 milingu, ant kuriu viso 
labo dalyvavo per ketvirtą 
dalį milijono žmonių. Ora
toriai karštai kalbėjo prieš 
kraujo liejimą ir vis augan
čius apsiginklavimus.

Londonas, 4 geg.—Angli
joj jau prasidėjo tardymas 
kaslink priežasčių “Titanico” 
žuvimo. Teisme vadovaus 
lordas Mersey. Teismo na
me pastate “Titanico” mo-

Netoli Stokholmo, Švedi
jos sostinėj, viena Bostono 
kompanija įkuria, čeveryky 
dirbtuvę. Amerikos kapita
listai jau seniai veržiasi j 
Švediją, norėdami -užimti jos 
rinkas.

Kare.
Rymas, 5 geg.-—Italai užė

mė salą Rodos ant Egėjišky 
jūrių. Ant tos salos yra 30 
tūkstančiy gyventojų. Ta 
sala turi dėl turky labai di
delę svarbą, nes visi tavorai 
į Mažąją Aziją pravežama 
pro ją.

Užėmė taip pat Lebdą ne
toli Tripolio. Tame mūšyje 
žuvo 300 turky.

Popiežiui permažai vietos.
Rymas, 4 geg. Bopiežius 

jau neišsitenka Vatikane. Ji
sai nupirko seną valdžios 
mintą, kuri bus priskirta prie 
Vatikano. Tonais bus sutal
pinti popiežiaus kareiviai ir 
žandarai.

Baisus areštai Rusijoj.
Mums rašo iš Peterburgo: 

i c

nes darbininky Lenos aukso 
kasyklose Peterburge baisus 
neramumas. Fabrikose da
romi mitingai. Valdžia areš
tuoja šimtais. Upas tarp 
studentu ir tarp visuomenės 
smarkiai pakilęs. Galima 
laukti, kad studentai sustrei
kuos. Oras Rusijoj pasida
rė nežmoniškas. Iškęsti ne
galima. Valdžia darbuojasi, 
kaip įsiūtus.”

“Druska” pagedo!
Pasibaigė revizija Sarato

vo pravoslavy vyskupijos. 
Susekė daug^isokiy blogy 
darby. Nėra žinios, kur din
go 800 tūkst. rubliy. Vysku
pas Hermogenas (kuris da
bar uždarytas vienuolyne) 
valdęs vyskupystę, kaip ko
kį savo dvarą: atskaitų jo
kiu niekam neduodavo. My
lėjo tuos popus, kurie pulda
vo prieš jį ant keliy. Lanky
damas parapijas, vežėsi ly
giai 30 palydovu. į Peter
burgą važiuodamas ėmė su 
savim 15 palydovy, virėju ir 
vežėjy. Nors vyskupo palo- 
cius ir žemė nešė kasmet po 
60 tūkst., vienok ant žemės 
dar 55 tūkst. skoly.

Nuteistas profesorius.
Odesos teismo rūmai bal. 

15 d. nuteisė profesorių Ko- 
lomijcevą metams tvirtovės 
už nelegališkosios literatūros 
platinimą. Prof. Kolomijce- 
vas skaitė lekcijas statistikos 
kursuose Peterburge.'
Teismo dokumentų pa

dirbimas.
Susekta, kad daug Kijevo 

teismo rūmy dokumenty pa
dirbta. Tuos dokumentus 
padirbo teismo kanceliarijos 
valdininkai Meleško ir Juško. 
Juško suimtas, o Meleškai 
pasisekė pabėgti. Ketina pa
daryti visy Kijevo teismo rū
mu kriminalinio skyriaus do
kumentu reviziją. Ta revi
zija turi pertikrinti už 14 
mėty dokumentus, nes tiek 
Juško teisme tarnavo.

Mums rašo is Peterburgo: 
Iš priežasties baisios žudy-

Liūdžiu nuteisė 8 metams 
katorgos.

Pereity mėty pabaigoje bū
va suimtas žinomas plėšikas 
Liudžius. Jisai kadaise buvo 
prisišliejęs prie socijalisty, 
bet paskui virto paprastu plė
šiku. Bet, kaip sako, prasty 
žmoniy neskriausdavęs.

Mums praneša iš Suvalky, 
kad Liudžius likosi nuteistas 
8 metams katorgos. Per teis
mą jisai laikė kalbą, kuri tę
sėsi 2 valandas.

Gumbinės “Lietuviu Drau
gija” žada įsteigti savo šaki
nes draugijas, arba geriaus 
pasakius, kuopas Stulupėnuo- 
se ir Įsrutyje. Jau pirmi 
žingsniai tame reikale pada
ryti. Męs nei maž neabejo- 
jam, kad tasai jos darbas pa
rodys jau po trumpo laiko 
vaisius. Toliaus manoma pri
rengti panašus Gumbinės va
karui Stalupėnuose ir Įsruty
je, o gal ir Karaliaučiuje. 
Kas, be abejonės, atkreips 
atydą tūly jau ištautėjusiu 
lietuviu ir jie, atjausdami to
kį dorišką pakumšterėjimą, 
vėl glausis ten, kurlink jie 
sulyg gamtos priguli, t. y. 
būti gyvais savo tautos są
nariais.

Pogegių jaunimas.
Pogegiy lietuviu jaunimas 

žada sutverti taipojau drau
gijėlę, kurioj gaiety pasidar
buoti savo giminės gerovei. 
Kiek iš apgarsinimo pastebė
site, tai bus dėl aptarimo ir 
draugijos įsteigimo nedėldie- 
nyj, 28 d. šio m., susirinki
mas gaspadoje p. Pieckio. 
Męs linkime mūšy jauni
mui kuogeriausios kloties jo 
prakilniame darbe. Su teisy
be, visur pradeda apsireikšti 
pavasario stebuklingos jie- 
gos. Ir mūšy jaunimas nori 
atgyti savo giminei. Diegai 
senos garbingos tautos. Nori 
darbu pasirodyti, jog verta 
ir prakilnu yra, savo giminės 
naudai krutėti.

Iš “Birutes”

“Olimpico” darbininkai 
nubausti.

Apie “Olimpico” darbinin
ku streiką jau buvo “Lai
svėje” rašyta. “Olimpic”tai 
didžiausias po “Titanicui”
garlaivis. Darbininkai buvo 
sustreikavę, reikalaudami, 
kad ant laivo būtu užtenka
mai atsargos vaiteliu. Ištos 
priežasties “Olimpic” nega
lėjo išplaukti. Dabar prane
šama iš Londono, kad strei- 
kieriai nubausti. Jie turės 
užsimokėti bausmę.

dy tojai gal uty geriau supras
ti aptariamąjį dalyką.

Tardymas bus viešas ir tę
sis kelias savaites. Bus .sten
giamasi išrasti kaltininkai, 
kurie bus nubausti.

Bet męs galime pasakyti, 
kad varnai varnams į akį ne
kirs.
/

Rinkimai j Serbijos seimą.
Belgradas, 2 geg.—Rinki

mai į Serbijos seimą jau pa
sibaigė. Išrinkta 83 radika
lai, 22 pirmeiviai, 33 jaunie
ji radikalai, 12 žmonių par-

Geras nutarimas.
Washington, 4 geg. Kon

greso komisija nutarė, kad 
bevielinio telegrafo operato
riai ant laivy turi pamaino
mis dirbti per visą parą. Li- 
gišiol dirbdavo ne visą laiką, 
tik tuomet, kuomet užeidavo 
noras.

kon~Garlaivių savininkų 
ferencija.

Berlynas, 6geg.—Šiandien 
suvažiavo Berlynan daugelis 
garlaiviu savininku. Bus ta
riamasi apie tai, kad kiekvie-. 
nas Vokietijos garlaivis tu
rėtu bevielinio telegrafo apa
ratą, jeigu ant to garlaivio 
yra nemažiau, kaip 40ypaty. 
Ligišiol tiktai 200 Vokietijos 
laivy turi bevielinį telegrafą.

Lodziuje susekta “dirbtu
vė”, kur vaikai buvo daromi 
luošais. Vaikus į tą “dirb
tuvę” pasiųsdavo elgetos, 
kad paskui iš tu dirbtinai 
luošu sau naudą traukti.

Profesori ų pašai i n i mas.
Apšvietos ministeris Kasso 

pasiūlė Peterburgo universi
teto tarybai, kad ji prašalin
tu nuo kai kuriu katedrų 
profesorius Petražickį, Holm- 
steną, Tuhan Baranovskį ir 
Kaminką. Ju vieton pata
ria paskirti kitus.

Katorginiai į Amūrą.
Iš Rygos bal. 15 d. nusius; 

ta Amūro gelžkelio tęsimui 
antroji katorginiu partija. 
Partijoj 44 žmonės.
Paliuosuoti darbininkai.
Rygoj paliuosuota iš fa- 

brikos “Salamandra” 580 
sustreikavusiyjy darbininku.

Kijevo pravoslavy “lav- 
ros” (vienuolyno) rado išaik- 
vota 300 tūkstančiy rb. Vie
nuolyno perdėtinis Melkise- 
dekas gyvenęs visai ne “dva
siškai”. Bus teismas.

Bartinykai (Vilk, aps.)
“Mokyklos” N1 p. Bijūnė

lis parašė apie Bartinyky val
sčiaus mokytojus, būk jie ne
norį susidėti su prastais žmo
nėmis, ypač su jaunimu, o 
jaunimas nedrįsta j y kabinti. 
Čia p. Bijūnėlis parašė netei
sybę. Birmiausiai jis, saky
damas, kad “mūšy apielin- 
kėje yra 6 mokytojai ir jy 
tarpe 3 jauni vyrai” apsiriko, 
matomai gerai apie mokyto
jus ir mokyklas nežinodamas, 
nes toje apielinkėje yra 7 mo
kytojai išviso, ir jy tarpe 4 
jauni vyrai. Tas pats p. B i 
junėlio nežinojimas apsireiš
kė ir mokytoju darbavimosi 
aprašyme, nes kaip jis būt 
galėjęs taip parašyti, jei bū
tu žinojęs, kad tūli tos apie- 
linkės mokytojai buvo pradė
ję taisyti su jaunimu pasikal
bėjimą, tik iš priežasties to 
pačio jaunimo, pradėjus gręs- 
ti pavojui, paliovė juos darę. 
Bet ir dabar kai-kur jauni
mas pasinaudoja laikraščiais 
nuo mokytoju, ir suranda 
progą patįs susidėti su mo-

<y tojais ir mokytojams ne
reikia jy jieškoti,kaip norėtu 
o. Pijunėlis, nes, manau, jau
nimui ir žmonėms, norin
tiems apšvietos, lengviau su
rasti mokytoją, negu moky
tojui tokiy su j ieškoti.

Saulės užtemimas.
Trečiadienį, balandžio 4 d. 

buvo saulės užtemimas. Pra
sidėjo jis 1 vai. 4 m. po piet 
ir truko iki 3 v. 40 m. Di
džiausias užtemimas buvo 2 
val.y^m., mėnulis užtemo 
tuomet beveik 0,9 visos sau
lės krašteliukas. Pasidarė 
apytamsų, lyg saulei sėdant 
ir oras žymiai atšalo, nes iš 
20 laipsniu šiluma nušoko 
ant 12 laipsniu, saulei nušvi
tus labiau vėl atšilo. Užte
mimas buvo labai gerai ma
tyti per užrūkytuosius stik
lus, nes giedra buvo geriau
sia. Astronomams tas užte
mimas buvo labai svarbus, 
nes galutinai, rodos, išrišo 
klausimą, kokis yra mėnulio 
platumas. Ligi 2.000 mėty 
Rusijoje bus matyt dar ketu
ri dideli saulės užtemimai, 
būtent: birželio 19 d. 1936 
m., birželio 30 d- 1954 m., 
liepos 15 d. 1961 m. ir rug
sėjo 27 d. 1974 m. XXI am
žiuje bus trįs pilni saulės už
temimai: birželio 1 d. 2030 
metais, birželio 11d. 2048 m. 
ir liepos 13 d. 2075 m.

Švenčionis (Vii. gub.)
Kovo 14 d. iš Švenčioniy 

išvažiavo Sibirijon, Vladivos
toko miestan, 900 darbinin
ku. Kovo 16 d. agentai pa
samdė Švenčioniy valsčiuje 
dar 200 darbininky, kuriuos 
vež Sibirijon Amūro geležin
keliui tiesti.
Vilkaviškio va Is. (Su v. g.)

Iki šių mėty V kio valsčiuj 
buvo tik 2 mokvkli, o dabar 
yra keturios. Naujos randa
si Pavembriuose ir Pustapė- 
džiuose. Jas abidvi užlaiko 
ne visas Vilkaviškio valsčius, 
kaip anas dvi, bet tik tie kai
mai, kur randasi. Užtat Pus- 
tapėdžiy mokykla yra dide
liame varge. Pustapėdžiy 
kaimas (980 margu) turi su
dėti po 150 rub. prie algos į 
metus ir samdyti mokyklai 
ir mokytojui butą, kol pasta
tys nuosavą namą. Išeina po 
30kap. nuo margo, kas yra 
nelengva kaimiečiams. Yra 
prie Pustapėdžiy dvaras (15 
00 margy), kuris prie mokyk
los neikiefc neprisideda. Rei
kėtų pasirūpinti, ar dvarą 
pritraukti prie mokyklos už
laikymo, ar visam valsčiui 
bendrai užlaikyti visas mo
kyklas.

Pušalotas (Pan. aps.).
Šiemet Pušaloto parapijoj 

atidengta trečia mokykla Ju- 
sėny sodžiuj. Rusė mokyto
ja, sako, mokanti lietuviškai. 
Valstiečiai, bijodami išlaidy 
mokyklai, norėtu atsikratyti 
nuo jos ir kaimas Daglėnai, 
net neleidžia vaiku, bet da
bar jau vėlu.

Skaitytojams.
Meldžiame visy ty ‘‘Lais

vės” skaitytojy, kuriy 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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SPAUDOS BALSAI LEKIOJANTIS 
d - i. 7“i, KANDIDATAS.Prūsų lietuvių knygynai, j

“Lietuvos Žinose” p. M. 
rašo apie Prūsu Lietuviu var
gus. Didžiuma ju jau suvo
kietėjo, bet mažuma laikosi 
lietuviškumo. Tai mažumai 
ypač trūksta geru knygų pa
siskaityti. Todėl p. M. kvie
čia Amerikos ir Didžiosios 
Lietuvos lietuvius šelpti Prū
su lietuviu knygynus gero
mis knygomis. Tuju knygy
nu adresai: Besitzer Rupkal- 
vis, Heidekrug, Ostpr. Ger
many (tai adresas keliaujan
čio knygyno) ir “Sandara”-- 
Buchhandlung in Memel, 
Ostpr. Germany.

Ypač velytina remti pirmą
jį, keliaujantį knygyną, nes 
jo sumanytojai, kiek rodosi, 
esą pirmeiviškesnės dvasios, 
p. M. gavęs užtikrinimą, kad 
visos knygos bus mieliai pri
imamos be skirtumo pažval- 
gU. Paraginimas p. M. skam
ba:

“Čia atkreipiu akį, ypač knygų lei
dėjų, taipgi žmonių ir įstaigų, kurios 
turi pas save atliekamų knygų. Siųs
kite tas knygas Prūsų Lietuvon, o gali
te būti tikri, kad jos ten nemažą naudą 
padarys“.

Vistik nereikėtu to reikalo 
užmiršti.

kiek 
kuris

gar-

CARO BUDELIAI NE
SNAUDŽIA.

Geri patarimai.
J. Baltrušaitis aiškina “Ko

voje”, kas reikia daryti, no
rint pastoti susipratusiu žmo
gumi:

“Kol dar nesijauti socijalistu, bet 
nori juo būti, privalai imti gamtos mok
slus, sužinoti, kaip atsirado žemė, viso
kį augalai ir gyviai, kaip pats žmogus 
atsirado, kaip žmonės gyveno gilioj se
novėj vėliaus ir dabar. Reiškia, kad tu, 
drauge, pažinsi žemės evoliuciją šu vi
somis jos revoliucijomis, tai suprasi ge
naus ir žmonių revoliucijas’’.

Pabaigus skaityti knygas 
iš gamtos sryties, reikia 
griebties už politiškai-ekono- 
miško turinio knygučių. Bet 
čia drg. J. B. nurodo jau tik 
atskiras knygas. Labai ge
rai būtu, kad kas nors pa
ruoštu tinkamą lavinimosi 
programėlę. Pamatu tai pro
gramai galėtu būti S. Matu
laičio “Lavinimosi vadovėlis” 
ir V. Kapsuko nurodymai, til
pę “Darbininku Kalendoriuj” 
už 1907 m.

‘Katalikas’ ir Rooseveltas.
“Kataliko” N18 rašoma 

apie Rooseveltą, kad tai 
esąs didelis darbininku drau
gas:

“Roosevelto populiariškumas tikrai 
nepaprastas, o tą aiškiai parode piliečių 
balsavimai... keliose didesnėse valstijo
se. Kur į konvenciją nerinko delegatų 
politikinės mašinos, bet patįs žmonės, 
tenais “Teddy’’ (Roosevelt) išėjo per- 
galėtojum visoj to žodžio prasmėje.“

Toliaus pasakojama tokie 
melai, kad Rooseveltas esąs 
trustu priešas, nors visi ge
rai žino, kad Rooseveltą re
mia vieni trustai, o Taftą ki
ti. Iš visos tos pasakos išei
na, kad žmonės eina už Roo
seveltą, bet viską gadina po
litikieriai.

Katalikus darbininkus ne
turėtu suvedžioti tu mekle- 
riu agitacija. Jie dar nese
niai sakė, kad tik už pinigus 
talpina žmonių engėju por
tretus, o dabar jau nesigėdi 
viešai agituoti.

S. L. A. seimas.
“Tėvynėje” seimo rengi

mo komisija praneša, kad 
S. L. A. XXVII seimas prasi
dės 3 birželio ir trauksis 8 
dienas svetainėje McCaddin, 
ant kampo Berry st., Brook- 
lyne. Nuo šio seimo priklau
so arba galutinas nuslopini
mas organizacijos, arba jos 
atgaivinimas. Mums regis, 

/ kad Susivienyjime negalės 
įvykti gera tvarka, kol nebus 
išnaujo įvestas tik vienas 
skyrius posmertinės, o visi 
kiti panaikinti, 
čio seimo del 
atkreipti didel

Męs jau pripratome, kad 
Taftas su Rooseveltu važinė
ja savo ekspresais ir,' kaip 
drūti, peršasi į kandidatus.

Bet ką męs pasakytume, 
jeigu tuodu kandidatu į pre
zidentus pradėtu orlaiviais 
lekioti?

Vienok viskas ant svieto 
galima mūsų biznio laikais. 
Mada, didžiausias išsigarsi- 
nimas, išgalvojimas to
kiu agitacijos būdu, kokiu 
ligšiol nevartota, — tai vis 
mūsų gadynės ženklai.

Francūzijoj atsirado toksai 
lekiojautis kandidatas. Ir ne
tiek jisai pats svarbus, 
svarbus tas lermas, 
kilo dėl jo po visą šalį.

Tai Julijus Vedrine
sus oro karalius, garsus le
kioto jas. Jisai jau perlėkė 
per Lamanshą ir Pirinėju 
kalnus ir įgijo vardą garsaus 
aviatoriaus. Bet štai pakilo 
Francūzijoje šauksmas, kad 
reikia oro armijos. Neužten
ka kariumenės ir laivyno, 
reikia dar galingos oro armi
jos, kuri savo galingumu pe
reitu visu kitu viešpatijų ga
lybę. Tautininku laikraščiai 
pakėlė agitaciją, tuoj pradė
jo rinkti aukas, surinko mili
jonus franku. Čionais, kaip 
Pilypas iš kanapių, iššoko Ju
lijus Vedrine su savo draugu 

l būriu. Jeigu, girdi, valstija 
rūpinasi oro kariumene, tai 
reikalinga ir to dalyko speci- 
jalisto, kuris atstovu name 
aiškintu orlaivystės reikalus.

Tokiu tad būdu garsus le- 
kiotojas pasipiršo į parlamen
to kandidatus. Išstatė savo 
kandidatūrą mažame distrik- 
te Limu. Agitaciją varė ko- 
smarkiausią, berdamas iš or
laivio pundus atsišaukimu. 
Dar Taftui su Rooseveltu iki 
to labai toli šaukia. Miestie
čiai alpo iš laimės, kad jiems 
išpuls tokia garbė: jie iš
rinks pirmivisame pa
sauly parlamento atstovu 
oro karalių. Bet to paties 
distrikto kaimiečiai skersavo 
j Vedrine ir- didžiuma balsu 
jo neišrinko.

Dar ir dabar nepasibaigė 
Francūzijoje liežuviu vaina 
dėl to neišrinkimo. Bet svei
kas kaimiečiu protas parodė, 
kad išrinkimas lakūno kve
pia paraku, vaina ir amžinu 
mokesčiu pakėlimu.

Lekcija to atsitikimo ir 
mus daug ko gali pamokinti. 
Kad pakliuvus į atstovus, du
mia žmonėms akis, leidžia 
muilo burbulus pagal pačią 
naujausią madą. Bet tu pri- 
gavysčiu nereikia paisyti. 
Buržuazija yra taip nusidė
vėjusi, josios jausmai taip 
atbukę, kad jai reikalinga di
džiausios reklamos, didžiau
siu biznišku stebuklu. Bet 
žmonės, kaip tie francūzu 
kaimiečiai, turi gerai žinoti, 
kad juos neprigdutu, nors 
kandidatai ir virš debesų le
kiotu.

Dar vieno dalyko nereiktu 
užmiršti : visus prakilniausius 
mokslo vaisius nori suvartoti 
žmonių žudymui. Karaliau
ti ne tik ant žemės ir mariu, 
bet ir ore—tai„ gražiausias 
žmonijos sapnas. Tasai sap
nas pradeda įsikūnyti. Bet 
kaip bjauru, kad jau ir virš 
mūsų nori sutverti tvirtoves, 
kad galima būtu naikinti 
žmones, kaip kokias kurap
kas.

Ką tik išranda ir sugalvo
ja šviesiausios galvos, tuoj

Iš Rusijos atėjo vėl baisi 
žinia.

17 balandžio Lenos auksą 
kasyklose (Sibire) išžudyta 
270 darbininku, 250 sužeista. 
Laikraščiai rašo apie tą atsi
tikimą pasibaisėtinus daly
kus. Priežastis tos nežmo
niškos žudynės — paprastas 
streikas.

Sustreikavo 700 darbinin
ku, reikalaudami būvio pa
gerinimo. Jokiu politišku 
reikalavimu nebuvo išstatę. 
Kova už duonos kąsnį—tai 
kasdieninis apsireiškimas 
mūsų kapitalistiškam pašau- 
lyj.

Kompanija jau buvo keti
nusi nusileisti, bet nekurie 
iš kompanu ir ypač valdžios 
atstovai norėjo parodyti dar
bininkams, ką jie gali. 16 
balandžio buvo areštuoti dar
bininku pasiuntiniai, kurie 
vedė tarybas. Tuom laiku 
jau buvo atvykęs ir kariu
menės būrys.

Darbininku minia patrau
kė pas inžinierių Tulčinskį ir 
aficierį Treščenkovą. Darbi
ninkai norėjo paaiškinti, kad 
neteisingai areštuoti ju įga
liotiniai. Laike ‘pašnekesio 
su inžinierium pasigirdo ko
manda: pli! ir iš vieno sykio 
nuskynė kelis šimtus žmo
nių. Darbininkai pradėjo 
bėgti, o kareiviai šoviniais 
juos lydėjo ir vis skynė, vis 
skynė. Tarp sužeistųjų yra 
ir moterų ir vaiku. Darbi
ninkai tuoj mušė telegramą 
vienam Dūmos atstovui, kad 
jokios prievartos ir grąsini- 
mu jie nevartojo.

Tasai budelis aficieras ir 
tie žvėrįs stupaikos gali 
džiaugties. Jie gaus dar ci
nu ir medaliu, jie pagarsins 
savo vardus ir galės gauti ge
resnę vietą.

Bet ką galima sakyti apie 
tą šalį, kur be jokio 
prasikaltimo žudoma šimtai 
žmonių. Dabartiniai valdi
ninkai, aficieriai, zemskiai 
taip ištvirko, kad sapnuoja 
apie žmonių kraują. Jie iš- 
anksto žino, kad papeikimo 
nebus, kad bus tik pagiri- 
mas.

Bet tasai tronas, kuris per
mirko žmonių kraujuose, ta
sai caras Mikė, kuris yra ne 
tik pusprotis, bet didžiausias 
žvėris, turės nors sykį prilip
ti liepto galą!

Susirašinėjimai.

ęatai turėtu 
atydą.

panaudojama ne del žmonių 
bet prieš žmones.

Bostonietis.

Klausimas. Ar moterįs, 
žindančios mažus kūdikius, 
gali valgyt visus valgius be 
skirtumo, ar turi juos pasi
rinkt, kad nekenktu ju kūdi
kiams?

Moteris.
Atsakymas. Senovės lai

kuose motinos, kurios penė
davo kūdikius savo krūtimis, 
buvo suvaržomos visokiais 
uždraudimais apie užsilaiky
mą ir valgį. Šiandien gi to
kios senoviškos taisyklės nė
ra nei už ką skaitomos. Mo
tina laike žindymo gali val
gyt viską, ką tik ji valgyda
vo seniaus. Visi tie tikrini
mai, kad įvairus valgiai su
gadina motinos pieną ir pa
daro jį netinkamu dėl kūdi
kio, yra tik pasakos. Moti
nai laike žindymo reikalingi 
įvairus valgiai. Yra kenks
mingi tik svaiginanti gėri
mai. Vienok, jeigu motina 
gerdavo juos pirmiau ir be 
to jai sunku apsieiti, tai ret
karčiais gali issigerti po tru
putį, bet turi saugotis nuo 
apsigėrimo. Taipgi kenks
mingas yra ir persivalgymas. 
Abelnai, žindymo laike moti
nos niekuom neturi būt su
varžomos, vienok visame ka
me privalo apsisaugot per- 
viršiaus. Žodžiu sakant, 
kiekvienas valgis, kuris tik 
nėra kenksmingas motinos 
viduriams, negali kenkt nei 
kūdikiui.

Ona Adomaitienė.

įdomus patirimai.
Prof. Rauber’as savo vei

kale “Wirkung des Alkohols 
auf Tiere und Pflacen” pa
duoda labai įdomius tyrinėji
mo rezultatus, kurie, rodos, 
galėtu atidaryti akis kiekvie
nam, kuris da vis laikosi se
nos, klaidingos nuomonės, 
kad alkoholis nesąs pavojin
gas žmogaus organizmui. 
Minėto mokslininko tyrinėji
mai parodo, jog alkoholis yra 
labai kenksmingas ne tik 
žmogui, bet ir augmenims. 
Kada jis išbandė laikyti 
įvairius augmenis alkoho
lio garuose, arba atskies
tam alkoholy j, tai patyrė, 
kad alkoholis padaro augme
nų celėse, ju protoplasmoj 
labai dideles permainas, ku
rias, sako, galima patėmyt 
ir be mikroskopo. Paveiz- 
dan, augmuo “impatiens sul- 
tani”, įdėtas alkoholio garuo
se, greit persikeitė. Pirmiau
sia išsisunkė iš jo lapu dau
gybė vandens lašeliu, vėliau 
pradėjo džiūti lapai, vietomis 
tapo permatomi, nulinko že
myn ir greit nukrito. Už po
ros dienu šakos jau buvo vi
sai be lapu. Žinoma, per tą 
laiką augmuo da nenustojo 
gyvybės, nes kaip tik paliuo- 
savo jį nuo alkoholio garu,iš
nešė ant tyro oro ir aplaistė 
vandeniu, tada jis pradėjo 
atsigaivinti ir vėliau, šakų 
galuose, taisėsi sprogti lapai. 
Bet daug pavojingesnis yra 
alkoholis to augmens šak
nims. Kada aplaistė to aug
mens šaknis su 5% alkoholiu, 
tai neužilgo lapai nugelto ir 
nukrito. Atgaivinti jokiu bū
du nebuvo galima ir pats 
augmuo visai nudžiūvo—al
koholis atėmė jam gyvybę. 
Tokios pat pasekmės buvo ir 
su palergonijoms, dilgelėms 
ir kitais augmenimis.

Visi to mokslininko tyrinė
jimai parodo, kad alkoholis 
padaro labai didelę įtekmę 
ant augmenų; jis sulaiko ju 
augimą, maitinimosi ir galop 
atima gyvybę ant visados.

Da įdomesni tyrinėjimai 
mokslininko Laitinen’o. Jis, 
betyrinėdamas paprasčiau
sius organizmus, darodė, kad 
gyvūnu celės yra kur-kas 
opesnės ir labiau jaučia alko
holio įtekmę, negu augmenų 
celės. Kada jis įdėjo atskies
tam alkoholyj amoebą ir įvai
rias infusorijas, kuriu svar
biausia gyvybės apraiška yra 
ju judėjimas, tai tie gyvūnė
liai perstojo judėti, išsipūtė 
ir greit pabaigė savo gyve
nimą.

Kirminai, polypai ir jūros 
žvaigždelės, įdėtos į vandenį, 
kuriame buvo įpilta 2% al
koholio, apsvaigo, išpradžios 
mėgino bėgti, net greit am
žinai pavargo... Tas pats bu
vo ir su žuvimis. Vėliau 
Laitinen’as pradėjo tyrinėti, 
ant kiek alkoholis sumažina 
gyvūnu apsigynimo galę nuo 
limpančiu ligų. Čia jis jau 
ėmė tyrinėjimui augštesnius 
organizmus: jūros kiaules, 
vištas, karvelius ir peles, 
įčirkšdamas į j u organizmą 
džiovos ir difterijos oakteri- 
ias. Kuomet jau buvo įčirkšta 
limpančiu ligų bakterijos, ta
da jis vieniems gyvūnams 
davė po biskutį gerti alkoho
lio, o kitiems ne. Pasekmės 
buvo tokios, kad tie gyvūnai, 
kuriems buvo duota alkoho
lis, greičiau susirgo, liga bu
vo kur-kas pavojingesnė ir 
su blogesnėmis pasekmėmis, 
negu tu gyvūnu, kurie visai 
negavo alKoholio.

Fiziologas Hodge per 
trumpą laiką davedė vieną 
šunų veislę iki galutino išsi
gimimo ir išmirimo, pridėda
mas prie, ju maisto biskutį 
alkoholio. Pirmiausia pasi
rodė fiziškos ir psichiškos per
mainos, vėliau rasos ypaty
bių išnykimas, augimo ir vai
singumo susimažinimas, kas

lės išnykimo.
Barabošius

Iš kur atsiranda tiek 
daug musių?

1 muse padeda ki
120 ,,

14,400 ,,
1,728,000 ,,

207,300,000 ,,
24,883,200,000 ,,

auginių 120 
,, 14,400

,, 1,728,000
,, 207,360,000
,, 24,883,200,000 
2,985,984,000,000

Senas klausimas: “Iš kur atsiranda 
tiek daug mušiu?” Galop į tą kląusimą 
atsakė Suv. Valstijų valdžia. Profesorius 
L. O. Howard, direktorius entomologijos 
biuro, tyrinėjo mušiu papročius ir ju gy
venimą ir surado, kad kiekviena moteriš
kos lyties musė deda 120 kiaušiniu vienu 
atveju ir kad ji paprastai deda keturius 
atvejus, pirm negu ji skaito savo motiniš
kas pareigas išbaigtomis.

Profesorius Howard pradėjo tirinėti 
muses pradžioj birželio mėnesio ir jis ra
do, jog kiaušiniai, kuriuos musė padėjo 
birželio 1 dieną, išsivystė į muses į dešimts 
dienu, ir jog kiekviena iš 120 jaunu mu
šiu buvo pasirengusios tuoj pradėti dėti 
kiaušinius po tiek-pat, kaip ir ju motinos. 
Tokiu būdu, nuo birželio pradžios yra už
tektinai laiko išsivystymui 12 ar 13 gent- 
karčiu per vieną vasarą.

Pradėdami nuo pirmojo dėjimo 120 
kiaušiniu 1 d. birželio, męs prieiname prie 
sekančios pasibaisėtinu rezultatu toblyčios 
rugsėjo pabaigoje, kuomet baigiasi veisi
mos! sezonas:
1 d. birželio 
10 „ 
20 ,, 
30 ,, 
10 d. liepos 
20 ,,
ir taip toliau.

Tokiu būdu nuo 1 d. birželio iki 28 d. 
rugsėjo išauga 1,069,932,053,790,720,000,- 
000,000,000 mušiu. Bet čia paduotoji su
ma reiškia giminę motinos musės iš jos 
pirmųjų 120 kiaušiniu. Profesorius Ho
ward sako mums, kad kiekviena musė pa
prastai deda keturis atvejus. Taigi, pa
daugindami augščiau paduotą skaitliu ke
turis kartus, męs gausime sekantį skait
liu : 4,279,728,215,162,880,000,000,000,000.

Taigi, viena musė motina gali į vieną 
vasarą priveisti dvyliką gentkarčiu vaiku, 
anuku ir taip toliau, kol jos ainiai siekia 
keturis oktilijonus, du šimtu septynias- 
dešimts devynis septilijonus, septynis šim
tus dvidešimts aštuonis sekstilijonus, du 
šimtu penkiolika kvintilijonu, šimtą še
šiasdešimts du kvadralijonu, aštuonis šim
tus aštuoniasdešimts trilijonu.

Žmogaus mintis negali apimti viso 
to skaitliaus didumo—keturiu oktilijonu 
mažiukiu mušiu! Bet keletas priliginimu 
padės mums suprast, kas per milžiniška 
masa tai yra.

Duokim sau, męs sakome, kad pa
prasta naminė musė užima ketvirdalį co
lio ilgio ir ketvirdalį colio augščio, kuo
met ji ištiesia savo kojas ir sparnus, ir 
ketvirtdalį colio pločio. Keturios, stovin
čios viena užpakalyj kitos musės užims 
lygiai vieną colį. Šešiolika mušiu užims 
vieną ketvirtainį colį. Šešiasdešimts ke
turios musės sudarys vieną kubišką colį.

Tokiu būdu, męs matome, kad 253, 
440 mušiu, stovėdamos viena priešakyj 
kitos, užima vieną amerikonišką mylią. 
Jeigu visus keturis oktilijonus mušiu su
statyti į vieną nepertraukiamą eilę, tai 
ji sieks 20,000,000,000,000,000,000,000 
myliu; šita linija aptektu 833,000,000,- 
000,000,000 kartu apie žemę. Išskėtus 
ant žemės paviršio, jos uždengtu visą že
mės kamuolį daugiau, negu tūkstančio 
myliu storio uždangalu. Mūsų saulė ran
dasi atstume 92,000,000 myliu, o iš tu 
mušiu galėtume padaryt kelią iki.pat sau
lės ir tas kelias turėtu tūkstantį myliu 
pločio ir tris mylias storio.

Jeigu tas visas muses suruliuoti į di
delį kamuolį, tai išeitu masa didesnė už 
žeme! Tas viskas išrodo netikėtina, bet 
apskaitliuokit jus patįs. Imkit, paveiz- 
dan, pastarąjį nustebinantį pasakymą, kad 
iš mušiu pasidarys didesnė už žemės ka
muolį masa.

Jeigu viena musė užima ketvirdalį 
colio—ilgio, pločio ir augščio,—tai į vieną 
kubišką colį tilps šešiasdešimts keturios 
musės, arba 110,592 į kubišką pėdą, 
2,985,984 musės į kubišką jardą ir 16,277- 
791,171,084,000 mušiu į kubišką mylią.

• Suradę skaitliu mušiu vienoj kubiš- 
koj mylioj, dabar išdalykite tuos keturis 
oktilijonus mušiu ant to skaitliaus ir jus 
gausite 268,778,165,861 kubišką mylią 
mušiu, kaipo vasarinį produktą vienos 
motinos. Bet mokslinčiai mums sako, 
kad visas mūsų žemės kamuolys turi tik 
259,944,035,515 kubišku myliu. Taigi, iš 
mušiu pasidaro kitas tokio jau didžio ka
muolys ir dar lieka medegos padarymui 
nemažo mėnulio.

lyties ir gali dėti kiaušinius, kuomet, vie
nok, pusė mušiu yra vyriškos lyties ir ne
turi tiesiu įpėdiniu. Bet, iš kitos puses, 
augščiaus paduotos skaitlinės nėra atsa
kančiai apskaitliuotos ir nėra pilnos. Tas 
bus matoma, kuomet męs atsimįsime, jog\_^ 
augščiau paduotame apskaitliavime kiek
viena musė deda tik vieną atvejį, kuomet 
jai yra lemta dėti keturis atvejus ir kiek
vienas jos kiaušiniu gali tapti muse ir 
taipgi keturis atvejuos dėti!

Tas būtu teisingiausias apskaitliavi- 
mo būdas, bet skaitlinės užimtu daug 
daugiau vietos, negu šis laikraštis gali 
duoti, ir suskaitliuoti jas būtu tiek-pat 
vilties, kiek suskaitliuoti smilčių grūdelius 
pajūryje,nes nėra užtektinai dideliu skait
liu, kad tą išreikšti.

Suprantama, ne visi musės padėti 
kiaušiniai išsiperi; tame tai ir yra laimė, 
ką išgelbsti mus nuo tokio mušiu tvano, 
kuris sunaikiųtu pasaulį. Tas viskas ro
do, kad musės turi būt naikinamos, kur ir 
kaip-tik galima. Gamta pasirūpina, idant 
tie nesuskaitomi milijonai kiaušiniu nega
lėtu išsiperėti, o žmonėms palieka rūpin- 
ties, idant tos, kurios išlieka, būtu iš- 
novytos.

Žmogus turi prisiimti pareigą novyti 
muses, kadangi savo neapmąstymu jis 
pagelbsti joms dauginties. Jis išnaikino 
prigimtus mušiu priešus -paukščius, ku
rie, jei būt gyvi, sulestu bilijonus mušiu.

Žmonės per savo apsileidimą palieka 
atvirai mėsą ir kitokius valgomus daik
tus, kaipo lizdus ir maistą visokioms mu
sėms ir vabalams.

Miestuose arklydės, kaimuose kiaulių 
tvartai, išeinamosios vietos, vištinyčios ir 
1.1., tai geriausios vietos dėjimui kiauši
niu ir išsiperėjimui. Kadangi ikišiol žmo
gus buvo mielaširdingesnis musėms, negu 
pati gamta, tai dabar jis turi arba ka
riauti kaip įmanydamas, arba turės' vi
suomet kęsti marą ir kitas užkrečiamas 
ligas, kurias daugiausiai musės išplatina.

Patogiausias musėms naikint laikas— 
pavasarį, kolei dar ju mažai yra ir kol jos 
dar nespėja priveisti ainiu.

J. Stropus.
(Pagal “Am. Magazine’’.)

/

Reik patėmyti, kad šitos skaitlinės 
reiškia, jog visos musės yra moteriškos

NAKTOVIDŽIO ANGELAS.
M. Lermontov.

Naktovidžiu angelas skrido dausoms 
Ir dainą dainavo tyloms.
Žvaigždelės, mėnulis, pulkai debesų
Beklausėsi rojaus balsu.

Dainoj jis minėjo tyrybę sielų, 
Tu rojaus esybių mielu;
Augščiausiąjį Viešpatį garbino jis, 
Kaip liepė jam meilės ugnis.

Ir sielą jaunutę, paėmęs glėbin, 
Jis nešė šion skausmo slėnin. 
Į jaunąją širdį įsmigo ant vis 
Giesmės dangiškosios rimtis.

Ir ilgai ant svieto klajojo jinai, 
Gėlos pažeista mirtinai;
Ją dainos žmonių suramint negalėj’, 
Nes rojaus ilgėjos vėlė.

Vertė S. Studentas.

AR ILGAI TAIP BUS?

Prakeiktas pasauli, ar ilgai taip bus, 
Kad broliai vargdieniai nelaimėse žus? 
Ar daug dar jiems laukti tos laisvės sal

džios?
Ar jiems nematyt jau dienelės giedrios? •

Ar ilgai tironams duos save naikyt, 
Į kietus retežius sau kūnus rakyt?
Ar ilgai į prietaru burtus tikės 
Ir šauksmo teisybės šventos negirdės?

Tas šauksmas mums liepia iš miego pa- 
[bust

Ir naudai vargdieniu darbuotis subrust. 
Ne, broli vargdieni, taip amžiais nebus, 
Varguoliams sukilus, voratinkliai žus.

Jvyks tada meilė žmonijos visos . 
Ir prietaru kardas paliks be jiegos. 
Tada vien liuosybė ant svieto plesdės 
Ir nieks prieš tironus tada nedrebės.

V. Ivonaitis.

TARPTAUTIŠKI ŽODŽIAI.

Deportacija—ištrėmimas, išsiun
timas, išvijimas, grąžinimas atgal sugau
to pabėgusio prasikaltėlio.

Deportuoti—ištremti, išvyti, grą
žinti atgal. Paprastai nekurios valsty
bės, sugavusios pabėgusį kitos šalies pra
sikaltėlį, grąžina jį atgal. Sakoma: A- 
merikos valdžia deportavo tokį ir tokį at
eivį už susektą jo melagystę, apgavystę 
ar kitokį prasižengimą:
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Korespondencijos

—Matildėle, ar tai tu drį
sai man eiti į tą cicilikų ap- 
vaikščiojimą? Ar tai tu drįs
ti atiduoti garbę toms rau
donoms mazgotėms? Tu ma
no širdį peiliais varstai. Juk 
tie socijalistai, kaip stabmel
džiai, garbina raudoną spal
vą. Yra tokiy laukinių žmo
nių, kurie garbina ugnį. O 
ugnis ir jy ta vėliava vienos 
spalvos.

— Nuėjau, teta, ba norė
jau. Susirinko per 10 tūk
stančių žmoniy. Pasakyk, 
ar tai negražu. Muzika grie
žia, žmonės maršuoja, visų 
veidai nušvitę, visi linksmi 
ir ramys, tarytum šventą 
darbą dirbą. Ar tai negra
žu? Visi linksmai 1 žiūri į 
ateitį. O čia aplinkui pava
sario kvapas, vakaras gražus, 
kaip vainiku apsiaučia žemę! 
O kalbėtojai vienas po kito 
aiškina žmoniy reikalus. Jie 
šaukia didžiu balsu: šalin 
neteisybė! Žmoniy gi minios 
jiems pritaria. Ar tai ne
gražu, teta? Čia ir susnūdė- 
lis turi atgimti, pajusti, kad 
ir jo gįslose raudonas krau
jas teka.

—Ei, Matilde, tu taip va
rai, kaip iš knygos. Jau tik 
ar nemėginsi ant steičiaus 
lipt ir spyčiy sakyt? Oi, ne
bijok, kol mano rankos išlai
kys šluotą, tu man ant stei
čiaus nebūsi. Ji mane ve 
mokins. O kodėl tu, nenau
dėle, nepažiūri į šventos baž
nytėlės ceremonijas? Kuni
gėlis, kaip iš dangaus nukri
tęs, eina, nuleidęs galvelę, 
žmonės neša karūnas ir pa
veikslus, vargonai groja, dū
šia į dangų kįla, visiems at
leidi griekus, kad tik tau at
leistų. Čia meilė didžiausia! 
O pas cicilikus kas: tik kerš
tas, neapykanta, staugimas, 
šaukimas, kaip kokių vilky. 
Ji man dar čia pasakos. Ma
no širdis gali plyšti, tavęs 
beklausant.

— Gerai, teta, aš neužgau- 
dinesiu tavo ceremonijų. Bet 
kada žmogus jose dalyvauja, 
tai apmiršta, begaliniai nu
sižemina, laukia keptų kar
vedy iš dangaus. Toksai 
žmogus nepasitiki j save. Žo
džiu sakant, jisai žiūri į pra
eitį, į tai, kas buvo. Beto 
jisai žiūri į augštybę. 0 męs 
per savo šventę žiūrime į at
eitį, męs atsidėję ant savo 
spėky. Męs degame meile 
dėl žmonijos ir dėl vargstan
čių broliy. Bet mūšy bro
liai ne visi. Morganas, Taf
tas, Kaupas mums ne bro
liai. Tiktai dėlto, kad męs 
vargšus mylime, męs jy ne
apkenčiame. Jys gi norite, 
kad vilkai būty sotys ir avįs 
čielos. Tai negalima pada
ryti, ir jys po truputį par
duodate aveles. Męs kvie
čiame žmones stovėti ant 
sargybos savo reikaly. Jys 
gi juos į snauduliy karalystę 
vedate.

ame-

va-
pa-

OFF1SAS RANDASI:
30 \V. Broadway

SO. BOSTON, MASS.S
JEI NORIT ŽINOT

,Kas yra saūlė, planetos ir kometos, 
tai skaitykit knygą

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

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

skaitykit kningą

“ Meilės Karštlige” 
Kaina 2Oc.

Reikalavimus ir pinigus adresuoki! taip:

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

s
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—Ar tu žinai, bedievio 
sėkla, kad už tokius žodžius 
tave gali tuoj perkūnas nu
trenkti? Teisybę tasai Broo
klyn© kunigėlis sakė: “tie 
cicilistai bjauriau; kaip ma
ras, kaip limpanti liga.” Ir 
kur tik jy nėra....

Iš Chicago padangės.
(North Side)

Šioj miesto dalyj gyvena 
daugiausia kriaučiai. Čia gy
vuoja stipriausia Chicagoj 81 
kuopa L. S. S. ir žymiausias 
tos kuopos vyry ir mišrus 
choras. Čia jau progresy- 
viškos draugijos, čia daugiau 
šviesių žmoniy.

Gal dėlto ir lietuviai valpa- 
raisiečiai, naudodamiesi ta 
proga, parengė čia 28 bal.
savo taip vadinamą ‘ ‘litera
tišką vakarą”. Programa bu
vo plati, bet “studentai” pa
darė iš jos... tik juokus. Jei
gu ir atnešė šis vakarėlis ko
kią naudą, tai ačiū S. Biežiui 
(kalba: motery teisės) ir D. 
Bagočiui (referatas: šiandie
ninis darbininkų padėjimas). 
Ypatingai referatas buvo ge
rai apdirbtas. Skaityta ge
rai, jausmingai. Gaila, kad 
Bagočiy paliko ant pabaigos, 
kuomet kiti “filosofai” už- 
snudino publiką. Blogą įspū
dį padarė F. Juškaičio “kal
ba” apie darbą ir užmokesnį. 
F. J. tokias nesuomones kal
bėjo, kad publika pradėjo 
juokties ir nerimauti ir, na
bagas, smuko žemyn nuo 
steičiaus, nei neužbaigęs sa
vo “spyčiaus”. Kinčiaus re
feratas buvo klerikališkos pa
kraipos ir mažos vertės.

Dainos, monologai atlikta 
gerai. Mat, čia nedalyvavo 
tokie “studentai”, kaip F. J. 
etc. Ypač pasižymėjo L.S.S. 
81 kuopos choras.

Žmoniy buvo daug, nors 
diena buvo lietinga. Kitą sy
kį valparaisiečiams nepavyk
tų taip patraukti publiką,nes 
jie (tai yra didžiuma? Red .) 
parodė savo klerikališkumą 
ir atžagareiviškumą.

Antanas J. Krs.
Dar apie tą-pat.

Vėliaus gauta koresp. Ju
lijaus Minkštučio, kurioje 
taip-pat nupeikiama p. p. Juš
kaičio ir Kinčiaus “spyčiai”. 
Koresp. sako: krikščionybė 
jau bando atgyventi savo 
dienas, o kas bando išauk
štinti tą krikščionišką civili
zaciją ir nužeminti idealus 
gryno mokslo, tie daugiausia 
pelno žmoniy papeikimą... 
Vargšai studentai gali nesva
joti apie sugrįžimą tos civili
zacijos, nes ji dėl XX am
žiaus per žiauri.

Apie D. Bagočiy ir Biežį 
gerb. korespondentas gerai 
atsiliepia.

bavo.
Athol, Mass.—29 bal. L; 

Prūseika, “Laisvės” redak
torius, turėjo laikyti geguži
nę prakalbą. Turėjo prasi
dėti 2 vai. po piety. Aplink 
svetainės duris vaikščiojo 
daug žmoniy, bet ją neatida
rė. Kuomet.atėjo prakalbų 
rengėjai, tai salės pono jau 
nebuvo. Ilgai jo j ieškojo, bet 
nesurado. Tai šventakupriy 
pasidarbuota, kuriais čia aria 
ir akėjo skeby draugas kun. 
Jakaitis. Vistik prakalbos 
atsibuvo žydy svetainėlėje. 
Susirinko per 30 žmoniy. L. 
Prūseika kalbėjo apie 1 geg. 
šventę, kas pelnyta ir ko dar 
reikia. Surinkta auky kali
niams $3.73. Ten buvęs.

L. Prūseika aukas pasiuntė Sibiran. 
Pačto kvitą pasiusta Atholin drg. Le- 
vinskui.

Philadelphia, Pa.
27 d. bal. atsibuvo vaka

ras “Teatrališkos ir giedoriy 
Saldžiausios Širdies Jėzaus ir 
Marijos choro”. Pirmiausia 
buvo šokiai. Apie 9 valandą 
prasidėjo “koncertas”, kur 
viršminėtas choras, suside
dantis is 9 merginy, 7 į mer
gaičių ir 2 vaikinų padainavo 
keliatą dainelių. Dainavo vi-

LAISVE

Aukos Jovarui.

zapo ir Aleksandro Višniausky; visi pa
eina iš Kauno gub., Ukmergės pav. J. 
Mateikis Vešinty parap.,o Višniauskai— 
?alevenės. Kas apie juos žino arba jie 
latįs malonėkite atsišaukti šiuo adresu: 

P. Senvaitis,
837 W. 33-rd Pl., Chicago, Ill.

e
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Pajieškau savo dviejų draugų: Domi- 
ninko'Vaičiaus ir Leono Liutkaus, abu
du paeina iš Kauno gub., Telšių pav., 
Salantų parap., Inkarių sodžiaus. Pir
miau jie gyveno Kensington, Ill. Jie 
iatįs ar kas kitas meldžiu duoti žinią, 
nes turiu labai svarbų reikalą.

D. Elsek,
331 Hyde Park av., Hyde Park, Mass.

dutiniškai tik sunku buvo su
prasti, ką dainuoja; nes žo
džiai labai neaiškiai skambė
jo. Po tam dainavo solo Na
vickas ir da viena mergaitė. 
Pavyko gerai.

Vakaras praėjo ramiai ir 
linksmai, tik tiek papeiktina, 
kad toks didelis choras, tu
rintis vietą lavinties, negalė
jo kuom nors daugiau pagra
žinti sceną. 9999.

Gardner, Mass.
30 bal. atsibuvo gegužinės 

prakalbos, parengtos L.S.S. 
kuopos. Kalbėjo L. Prūsei
ka dvejais atvejais. Apie 
šventės reikšmę ir antru sy
kiu apie ištrėmimą Sibiran. 
Kadangi buvo šiokia diena ir 
dar labai lietinga, tai žmoniy 
buvo nedaug.

Kun. Jakaitis sakėsi išnai
kinsiąs “cicilikus” į 2 metu.

Gardneriečiai nutarė vėl 
atidaryti alines.

Gromata.

Long Island, N. Y.
Lietuvių daugiau nei šim

tas. Laikraščiy niekas ne
skaito, o kas skaito, tą vadi
na bedieviu. Štai vaizdelis: 
21 d. balandžio susirinko keli 
vaikinai ir merginos biskutj 
geresnės pakraipos. Čia pa
mačiau, kad pareina K. Kol. 
su broliu ir pradėjo burnioti 
ir grąsinti, jog išmes per lan
gą. Kuomet jy paklausė, ko 
nori, tai atsakė: jūs buvote 
velykinės, ir mūšy nepersi- 
prašėt. O aš jums nedova
noje Tikra teisybė.

St. Louis, Mo.
“Laisvės” N33 buvo netei

singa koresp. iš St. Louis. 
Pasakyta, kad nerinkta auky 
Lawrence’o streikieriams. 
Bet K. Rutkus, kaipo agen
tas, rinko aukas ne streikie
riams, bet sau, kad išimti 
džiovą iš kišeniaus ir baugi
no lietuvius saužudyste. Rin
ko aukas ant drukorišky 
daiktų.

Kaslink teatro ir baliaus, 
tai artistai apsiėjo pagal dar
bininkišką išsilavinimą gana 
gerai. Kurie buvo salėje vi
si girdėjo, bet kurie buvo sa- 
liune, tai ne dyvai, kad ne
girdėjo.

Tą koresp. parašė žmogus, 
ypatiškai supykęs ant kaiku- 
riy artistų, kurie nenusilcn- 
kė prieš jo didybę.

“L svės” skaitytojas.
Nuo Red. Nežinodami, kaip ten iš- 

tikro yra, dedame korespondenciją var
dan bešališkumo.

Arnold City, Pa.
Nuo 1 d. bal. buvo susto

jusios visos angliakasyklos. 
Dabar nuo 21 bal. vėl pradė
jo visos dirbti ir gerai dirba 
kožną dieną. Uždarbiai ne
lygus. Uždirba $30—35 
daugiau į 2 nedėlias.

Da vis-kenčiu.
Thomas, W. Va.

14 d. balandžio čia susitvė
rė teatrališka kuopelė po var
du “Birutė”, kurios tikslas 
yra lavinties teatro dailėje. 
Bet naujos draugijos veikė
jus visokie biznieriai jau pra
dėjo pajuokti. P. T. J. .

Rochester, N.Y.
27 d. bal. T. M. D. 52 kp.

statė ant scenos vieno veik
smo juokų komediją “Neat- 
mezgamas Mazgas”. Sulošė 
vidutiniškai. Geriausia lošė 
Bugailiškis Margelio rolėje, 
J. Daunis—žydo rolėje, Vaiš
norienė. Kiti lošė prasčiau. 
Monologą “Nenuoalsi Davat
ka” sulošė Vaišnorienė. Po 
tam buvo šokiai ir balius, ži
noma, su svaiginančiais ge
niais. Lazdinėlis.

Rochester, N. Y.
28 ’J, balandžio, 8 vai. 

kare atsibuvo T. M. D.

ir

skaitos. Skaitė Petronis apie 
paleistuvystę praeityje ir da- 
jar ir jos priežastis. Bet ne
buvo aiškiai pasakyta, kaip 

; ą reikia prašalinti. Po pre- 
ekcijos buvo užduodami 
dausimai.

Deklamavo eiles E. Strolis 
ir solo padainavo Z. Jokšytė. 
Abudu atliko uždavinį gerai. 
Antru kartu Petronis skaitė 
apie Marso gyventojus. Bet
gi žmonės dar nėra pripratę 
prie prelekcijy ir daugelis 
apleido svetainę.

Paskui dar kalbėjo apie 
Laikraščius. Papeikė Perkū
ną, kad niekina laikraščius 
(jisai jy neniekina. Red.) ir 
pagyrė kun. Kasakaitį ir sa- 
<ė, kad visi laikraščiai geri.

Paparčio žiedas.

Binghanipton, N. Y.
Balandžio 28—29 d. buvo 

aikoma L. S.S. VII rajono X 
konferencija. Taipgi 28 d. 
vakare buvo surengtos pra
kalbos ir paminėta darbinin
kų 1 d. gegužio šventė.

Pirmiausia vietinės lietu
vaitės sudainavo ‘ ‘Sveiki bro- 
iai dainininkai”, kas publi
kai labai patiko. Kalbėjo 
angliškai drg. Kerr, rusiškai 
drg. Kibrick ir kitas, kurio 
pavardės nežinau. Lietuviš
kai kalbėjo drg. Bučinskas 
(vietinis) ir A. Valinčius su 
J. Čepulių iš Pittston, Pa. 
Tarpuose buvo deklamacijos.

Deklamavo P. Vinckuniu- 
;ė, V. Čerkesiutė, A. Palilio- 
nis, M. Rainiutė Vaiinčienė 
ir Šlekaitis. I s

Tą dieną buvo dvejos lie
tuvių vestuvės, tat nemažai 
;en ūžė, o čia vėl įbauginti 
žmonės buvusio kunigėlio. 
Vienok kiaušy tojy prisirinko 
suvirs šimtas, kurie ramiai 
užsilaikė ir, matyt, prakal- 
oos patiko, nes kalbėtojai 
gana nuosekliai paaiški
no darbininkų vargus ir ra
gino į kovą, lavinant savo 
protą skaitymu knygų ir laik
raščių. Ypač patiko publi
kai vakaro įvairumas. Au
kų išlaidy padengimui su
rinkta $5.18.

Viską girdėjęs.

PADĖKA IŠ LIETUVOS.

Gerb. “Laisvės” Red.:—
Tariu daugelį karty širdin

gą ačiū B. Daukšai už pri- 
siuntimą man “Laisvės”. 
GaVau jau 7NN. Norėčiau 
žinoti, koksai Daukša man 
siunčia, nes turėjau du pa
žįstamu ta pačia pavarde. 
Vėl tariu širdingą ačiū Ant. 
Danieliui už siuntinėjimą 
“Laisvės” savo broliui Vla
dislovui. Aš visus “Lais
vės” N N skaitau ir duodu 
kitiems savo draugams skai
tyti. Seniau aš tiktai vie
nas skaičiau Vilniaus laik
raščius, bet dabar jau susi
darė mūšy būrelis. Kada 
męs gauname ‘ ‘Laisvę” arba 
“Keleivį”, tai negalime at
sidžiaugti, nes tuose laikraš
čiuose telpa tokie aiškus ir 
žingeidus straipsniai, jog jie 
priduoda mums daug 
gijos ir daug ko mus 
kiną.

Taigi, mieli draugai
rikiečiai, katrie skaitote dar
bininkiškus laikraščius, ne- 
numeskite jokio lapelio, bet, 
patįs perskaitę, siųskite 
mums į Lietuvą. Nepasigai
lėkite ir kelių centų, kad 
mus apdovanoti kokio -nors 
laikraščio prenumerata, o 
ypač “L a i s v e”, kuri Lietu
voj labai pageidaujama.

Su pagarba
Aleksandras Urbas

Lenčių kaimo, Krakių par.

ener- 
išmo-

ATITAISYMAS “NEŠVA- 
RIŲ INTRIGŲ”.

“Laisvės” 34 num. F. J. 
Bagočius nežinia dėlko ir kam 
įkišo pasiteisinimą “Nešva
rios intrigos.” Tas intrigas 
primeta A. Ramanauskui, 
bet nepasako, kur jos buvo 
daromos. Dalykas, apie ku
rį Bagočius rašo, buvo tokis:

Vieną vakarą apie 6 vai. 
vakare, ar kiek vėliau, o ne 
10 vai. ryte, kaip Bagočius 
sako, atėjo į mano offisą ke
letas vyry ir vienas iš jy už
mokėjo telefono lėšas ir mel
dė užkviest Bagočiy atva
žiuot kalbėt. Užtelefonavus, 
Bagočius atsiliepė. Jam pa
sakėm, jog rytoj apie 2 vai. 
po piety lietuviai norėtų, kad 
pribūtum kalbėti parke.

Pasikalbėjimas buvo maž
daug toks, kaip Bagočiaus 
pasakyta, bet ar jisai užmir
šo, ar tyčia neįdėjo ve ko:

Bagočius:—“Kad jys strei- 
kieriai, po velnių, daužo fab
rikų langus ir šiaip mušasi. 
Dar gali ir man kailį išperti”.

Ramanauskas: ‘ ‘Galite drą
siai atvažiuoti, jie jys ne
muš”.

Bag.: “Mane prašė ir Civic 
League važiuoti kalbėti Law
rence, bet aš atsisakiau”.

Teisybė, Bagočius kalbėjo 
apie savo ekzaminus, ir aš 
tą viską čia pat streikieriams 
pasakiau. Streikieriai su
keikė jį lietuviškai, sakyda
mi: “Bagočius, kur gauna 
penkines, ten ir skubinasi 
važiuot kalbėt, o žinodamas, 
kad čia negaus, tai jam viso
kios periškados. Juk męs 
trečiu kartu jam telefonuo- 
jam”. Ir daugiau dar jie 
kalbėjo, bet aš neatkreipiau 
atydos. Aš sakiau, kad ki
tą nedėlią bent vakare Bago
čius gali atvažiuoti, tik rei
kia jam pranešti. Streikie
riai pasakė: “kad męs be jo 
ir kitų malonės apsieisim, jei
gu jie iki šiol nepasirodė”.

Tai ar čia Ramanauskas 
kaltas, kad jam reikėjo kal
bėt su Bagočium per telefo
ną ar kiti “tautiečiai”? Juk 
Ramanauskas nestreikavo, 
nei nerengė susirinkimų, 
o tik kartais, kada laikas pa
velijo, nueidavau ant lietu
vių streikieriy susirinkimų 
kalbėti. Pats Bagočius ži
no, kad jo kalba Ramanaus
kui nereikalinga.

Todėl, kaip skaitytojai ma
to, kad aš nė nemisliju nie
kur tarpe lietuvių jokių intri
gų kelti, bet stengiuos, kad 
tik kodidžiausis sutikimas ir 
vienybė žydėtų, bet Bagočius 
savo juodą politiką, takšt, ir 
įkišo.

A. Ramanauskas.
Nuo Red. Talpiname p. 

Ramanausko atšaukimą var
dan bešališkumo. Bet ma
nome ir turime faktus, kad 
Ramanauskas daug kuomi 
prisidėjo prie ' bostoniečiy 
šmeižimo. Apie tai dar męs 
pakalbėsime.

Pajieškojimai.
Pajieškau Juozo Stumbrio, paeina iš 

Vilniaus gub., Trakų pav., Aleksandrov- 
skos volosties, Zvirdenų sodžiaus, pir
ma gyveno Scrantone, Pa. Turiu pas 
jį labai svarbų reikalą,.todėl meldžiu at
sišaukti ant šio adreso:

B. Klimavičia,
1512 Ross avė., Scranton, Pa.

Pajieškau savo pusbrolių Juozo- Na- 
rucko ir Mateušo Mockaus, paeina iš 
Kauno gub., Trakų pavieto, Olkininkų 
volosties,Viargakiemio sodžiaus; jau se
nas laikas kaip Amerikoj. Norėčiau su 
jais susižinoti, todėl meldžiu atsišaukti 
ant šio adreso:

Maika Lebednikas, 
Box 365| North Easton, Mass.

Pajieškau savo draugų Kazimiero Zal- 
doko. Aleksandro Zalgio ir Igno Jonai
čio, visi paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pavieto. Meldžiu atsišaukti artt šio ad
reso:

Petras Morkūnas,
Box 224, Westville, Ill.

Pajieškau savo draugo J. MateikaiČio. 
Pirmiau gyveno Argentinoj, o dabar 
girdėjau, kad atvyko j North Ameriką, 
Taipgi pajieškau 3 draugų: Povilo, Juo

Collinsville, III.: A. M. Metelionis $1; 
A. Tumosa, J. A. Zėnkus ir J. Stepona
vičius po 50c.; S. Stankus, V. Tamošai
tis, L. RaguckisirA. Lietuvninkas- po 
25c. Viso 3 dol. 50c. Aukas siunčiu 
“Laisves” redakcijai.

A. M. Metelionis.
Aukas gavom. “Laisves” Red.

gaunamos “Laisves“ spaustuvėj.

ČENSTAKAVO KLIOŠTOR1AUS
SLAPTYBES arba kruvini Do- 
mazo Macocho darbai. Su pav.. 15c

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

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

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

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

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL-

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

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

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

ralaite. 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
resuoki! taip:

“LAISVĖ“
242 Broadway, So. Boston, Mass.

Draugijos

ir Biznieriai!

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

“ Laisves ” 
Spaustuvę

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

Konstitucijas, 
Knygas, Plakatus ir 
Visokius Darbus.

Ypatingai atydą atkreipiam 
į draugijy darbus. Niekad 
nereikia duoti darbą į tokias 
spaustuvėles, kurių darbinin
kai nemoka lietuviškos kalbos 
ir nepažįsta savo amato, nes • 
ten tik sudarko darbą. Jeigu 
turit kokį spaudos darbą, tai 
siųskit jį mums šiuo adresu:

“LAISVE e) 
A 
c)

242 W. Broadway
So. BOSTON, MASS.

Dr-stė Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu 
L,. K. Qedemino Noj 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.
Protokoly Rašt. A. A. Poška, '

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

4606 S. Paulina st., Chicago, 111.
Iždininkus A. J. Beržynskis,

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

4649 So. Ashland Ave., room 5
Chicago, III.
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Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
405 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
(O Nedėliomis iki 3 vai. po piet. §
Zs4c)»Oi<c)a8c)4Sc)«l0<c)4c)O49O^

The Commonwealth
Bidding Association

Verte turto ant $25.000.
Namų Budavotojai, Kontraktorial 

ir Pataisytoje!
(Real Estate, Mortgages & Insurance)

Atliekame kuogeriausiai visokias ope
racijas. Suteikiame visokius patarimus 
statyme namų, o taipgi duodame viso
kius patarimus ir išskaitliavimus tiems, 
kurie nori pirkti ar parduoti namus. 
Statome naujus namus, perstatomo ir 
pataisomi* senus. Išduodame paskolą, 
apdraudžiamo nuo ugnies namus ir visą 
naminį turtą. Perkame, imame nuo- 
mon (arendon) ir išnuomuojame namus. 
Parduodame dėl statymo namų žemės 
lotus. Kiekviena^ Šeras parsiduoda no 
$10. Mūsų komponija taipgi turi dide
lius ryšius su lietuviais ir visuomet pa
tarnauja jiems sąžiniškai.
Ofisas: 782 Main st.,

Cambridge, Mass.

J. ROMASZKIEWICZ
Pakajaus Teisėjas

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

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

GERIAUSIAS i

DRAUGIJOS IR KUOPOS!
Jeigu norit vasaros šventadieniais 

praleist linksmai laiką ir nekęst di
delių karščių, tai imkit laivą pasiva- 
žinet ant jūrių. Pas mane galit pa- 
sisamdyt didžiausį laivą, kokis tik 
yra Bostone. Tas del draugijų atsi
eis visai pigiai. Prieš paėmimą lai
vo duokit man žinią bent dviem ne- 
deliotn išanksto. Ateikit po Šiuo 
adresu:
Antanas Raulukaitis

344 Broadway, (Baldwins Cafe)
SO. BOSTON, MASS.

Taipgi galit gaut informacijas 
“LAISVES” REDAKCIJOJ.

= APTIEKA
Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu- 
vos'ar Amerikos daktarų. Tai vie
natine lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Taipgi parduodu daugmenoj 
“Ice Cream,” cigarus, kendes ant 
vestuvių, balių, krikštynų ir pasilink
sminimų. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiusią per cxpresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

Telephone So. Boston 21014 ir 21018.

*s Akušerkag
F. STROPIENE

Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Aid.

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

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. PALTANAV1ČIA
15 Millbury St.,

Worcester, Mass.
Kas užsirašys pas mane 

“Ląisvę”, gaus dovanai.

t



VIETINES ŽINIOS.
Atšaukimas.

*‘Laisvėje” N35, vietinėse 
žiniose, patilpo neteisinga ži
nia iš Brightono, pranešta 
p. Kamendoriaus. Buvo pra
nešta, kad šv. Jurgio dr-stės 
susirinkimo likosi atmestas 

• immigrantu šelpimo dr-jos 
laiškas ir kad Ajauskas pa
sakęs, būk tai esąs socijalis- 
tu sumanymas, — kas yra 
grynas melas. Laiškas yra 
atidėtas ant pusmetinio dr- 
stės susirinkimo, o Ajauskas 
nieko panašaus nesakė. Taip- 
pat visai neteisybė, jog bu
vę nutarta, kad po prievarta 
eitu visa draugystė Velykų 
naktį į bažnyčią. Draugys
tės mitingus, pirmininkui ve
dant, ne Augustinavičius pa
tvirtina, bet visa draugystė 
svarsto ir daro nutarimus.

p.Kamendoriaus, taip ne
dorai apšmeižusio šv. Jurgio 
dr-stę, reikalaujame būtinai 
pasiaiškinimo, o jei to ne
padarys, tai pasilieka šmei
žiku.
Šv. Jurgio dr-stės komitetaas:

Prez. B. Ajauskas
Vice-prez. Ig. Grigas

Prot. sekr. A. Vėbras.
Nuo Red. Dar kartą 

primename korespondentams 
rašyti gryniausią teisybę. 
Redakcija negali žinoti, kaip 
ir kur kas atsitinka. Nuo šio 
laiko, kur bus smarkiai už
gaunama kokia nors drau
gija, reikalausime nuo ko
respondentu tikrosios pavar
dės. Nes neteisingos žinios 
klaidina visuomenę ir laik
raščius ir kiršina tarp savęs 
žmones.

Vardan šios mokyklos, bū
damas jos pirmininku, išta
riu širdingą ačiū tiems lietu
viams, kurie gavo diplomus, 
t. y. lankiusiems mokslainę 
iki pabaigai ir taip pat ačiū 
publikai už aukas $3.92 už
dengimui salės lėšų ir “Lai
svės” chorui už patarnavima, 
ir visiems mokyklos koncer
te dalyvavusiems.

K. Armonas.

Pereito j nedelioj į draugys
tes D. L. K. Vytauto susirin
kimą atsilankė su 7 kūdikiais 
našlė Obedankienė. Ji verk
dama skundėsi ant savo var
gingo padėjimo ir meldė dr- 
stę, idant jai pagelbėtu. Dr 
stė nutarė pakolektuot tarp 
sąnariu. Sukolektuota 11 dol. 
71c. Apart to, nutarta pa
kolektuot dėl minėtos našlės 
ir ant sekančiu draugystės 
susirinkimu.

Boston, Mass., 5geg. ank
sti išryto rasta išlaužtos du- 
rįs rubsiuviu dirbtuvės F. 
Rupkelio, po num. 994 Wa
shington st. ir pavogta ke
liolika žiuponu. Nuostolio 
padaryta nemažiau kaip už 
150 dol. 
gaudo.

Vagilius policija 
St. Grubliauskas.

Per devynis mėnesius į Su
vienytu Valstijų pačto ban
ką So. Bostone padėta $507.- 
126. Iš tos sumos išimta 
$184,302. Deposi toriu yra 
9.196 žmonės.

Jieškotojams.
Šiuomi atkreipiame atydą gerbiamųjų 

“Laisves” skaitytojų, kad pajieškoji- 
mus giminių ir draugų talpinam ant mė
ty 1 nyki dovanai. Už bizniškus pajieš- 
kojimus imam po 50c. už 1 vienų sykį ir 
1 dol. už 4 sykius. Neskaitytojams pa- 
jieškojimus dykai netalpinam.

Administracija.

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 
offisai, kokius žmones Įleidžia j Suvie
nytas Valstijas ir kokių neįleidžia, kiek 
vertės turi kitų žemių pinigai, tai pri- 
siųsk 15c. stampom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtų knygelę.

J. VALUKON1S,
261 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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SENIAUSIAS RUSIŠKAS fŽ

13. 1.. BERNARD
Praneša, jog jo offisas prie l‘>5 
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tą ar no to laiko tele- 
fonuokite 160 Soutn Boston arba 
<524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

m

3

S

§ £

BOSTONBEER
co

Išdirba inn skania tįsis

ALUS, PORTERIS ir 
LAGERIS.

Bravoras randasi ant

2nd. and D Sts
SO. BOSTON, 

MASS.
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SVEIKI, GERI IR PIGUS

Brighton, Mass. Teatra
liška kuopa “Perkūnas” pa
statė ant scenos trumpas 
dvi dramukes: “Saliamono 
sapnas” ir “Žilė galvon, vel
nias uodegon”. “Saliamono 
sapne” geriausiai pasižymėjo 
Petras, o antram pagirtinai 
lošė Morkus Garšva ir Mor
ta. Žinoma, visi lošė nepras
tai, bet priežastis tame, kad 
per tankiai kalbėjo ir neku- 
riems aktoriams trūko gyvu
mo. Roles visi mokėjo ge
rai. Po teatrui buvo šokiai 
ir lakiojanti krasa su trimis 
dovanomis. Pirmą dovaną 
laimėjo nežinoma man mote
ris, o antras dvi V. Vaškiu- 
tė ir K. Armonas. Dovanos 
buvo šios: fountain plunksną, 
bukietas kvietky ir moteriška 
špilka. VietiniŲ lietuviu bu
vo mažai, o iš Cambride’iaus 
buvo daug daugiau.

K. Armonas.

Gubernatorius Foss atme
tė biliu, kuris perėjo per le- 
gislaturą. Ten buvo reika
lauta, kad tavorinis trauki
nis, iš 30 karu, turi turėti 
bent 6 darbininkus. Guber
natorius su tuo nesutinka ir 
reikalauja komisijos paskiri- 
mo.

Visiems žinomas lietuvis, 
aptiekorius K.Šidlauskas šio
mis dienomis nupirko di
džiausią ir gražiausią So. Bos
tone aptieką, kuri randasi po 
numeriu 226 Broadway, kam
pas C st. Taigi lietuviams 
patogiausia su receptais 
treiptis pas jį.

Atsilankykite nors sykį, o 
norėsite ateit visada, nes tik 
mūsų krautuvėje galit gauti 
teisingu daiktu vertės pinigu. 
Tamoszaitis ir Yurgeliunas 

233 Broadway, So. Boston.

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

Rengiant vestuves, krikštynas, 
varduves ar šiaip kokius pokilius, vi
sada kreipkitės prie mūšy, o męs ju
mis aprūpinsiin pigiausiais ir geriau
siais gėrimais. Musų sankrova yra 
sena ir visiems žinoma. Pas mus gau
site tikros rusiškos degtines ir šim
tus kitokių gėrimų,kaip tai tnalinow- 
ka, wisz.niowka ir kitokių, ia dirba 
visiems žinomas ir teisingas lietuvis 
Stanislovas Matchis. Norėdami su
sirašyti, galite rašyt lietuviškai. Nuo 
South station Lik 2 miliutas ima eiti 
iki musų sųkrovai.

Revere Distilling Co.
579 to 589 Atlantic Ave.

BOSTON, - - MASS.

8S22 Washington Street
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50c n

Kurie norite pigiai nusipirkti gerus ir drūtus siutus, ateikite pas:

Užlaikom didelę

Deimantų, Laikrodžių Waltham ir j 
Elgin, ir Šlitibinių Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatom Į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovą DRAPANŲ:Vy- 
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

Mūsų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 
<1. Pociūnas, Liudvikas Davalga ir 

E. S. Šimanskis.

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

□ 
p

€51

Perkant žiūrėk, kad luitų ta marke, 
o kiuihI teisingai.

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

TIKRA DEGTINE
Jeigu jus kada reikalausite

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

Taipgi pristatome veseilioms ir per laiškų užsisakantiems už prieina
mų kainų.

BURKE, GALLAGHER & CO
396 ATLANTIC AVE., Nrt?,KKS BOSTON, MASS

Parduodame gorėtais už visai žemas kainus.

Užsirašykit ‘Lietuvių Žurnalą’
Išeina kartą į menesį ir 

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

tai savo rūšies laikraštis.
Jame nčra 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 ŽurnaJas” 1607 No. Ashland Ave., Chicago, III.

PUIKIAUSI DRABUŽIAI

bet lipk vienais

I.IETUVIŠKAI-I.ENKIŠK A (-RUSIŠKAS

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

DR. M. Z1SELMAN
7 Parmenter St., Boston, Mass.

Telephone Richmond 1967-R.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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. J ATULAVIČIUS.

HOVARDAS DALY 
Savininkas

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

męs prisiusime gyduoles per expresą.

“ DILGELES ”
lUidavojančIę jtioky ir ne kuolais einančių protų lalkraAtls, Hli paveikslėliais bei 

kurlkaturomis, einąs 7-tu.s metus.
“DILGELES” dabar ima iš proto sandėlio ir ne vienus tik juokus (ypač 

tai dėlto,kad jos dikčiai padidėjo ir viskam turi vietos).Jose telpa šie nuolati
niai skyriai: Amerikos žinios, Žinios iš pasaulio, Korespondencijos iš lietu
viškų pūdymų, Iš Lietuvos; Kų šneka Dilgių Kristė su Ildeginiu; Redak
cijos pastabos; “MOTERŲ LAIKRAŠTIS” moterų skyrius, vedamas tlr. 
J. 'F. Baltrušaitienės; “TAŪTOS ŽIEDA 1 ” moksleivių skyrius, vedamas 
stud. Špoko; Laikraštiniai dirvonai; “ Laikraštininkas ir Spaustuviuinkas” ; 
Literatūra: apysakos, eiles, 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.

darbininkus, kapitalistus, ponus, visokias valdžias ir paleistuvystes, koope
racijas ir tt. Kaina: 1 dol. (2 rub.)metams; 6Oc. (120 kap.) pusei metų 
į visas šalis. “Dilgeles” įkūrė J. Baltrušaitis 1906 m. Dabar jas leidžia kas 
2 savaiti Broliai Baltrušaičiai. Į juos ir adresuokit šiaip:

BALTRUŠAITIS BROS.,

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mestis - 
Tr.ejanka 
Limmentas Vaikams 
Gyduoles nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson del Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių

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

ir Kruvinosios
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo -
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui 

Galvos Skaudėjimo
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mestis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintoias Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų
Valytojas Plėmų 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 Ausjse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
rtkstų Vaistas (didesne) 
Akinės Dulkelės 
Gydymas nuo uždegimo Dantų

Gyduolės ir Moktis nuo Parkų 
ir Niežų ...

Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduoles nuo Paslaptingos Ligos

25c. 
50c. 

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

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

75c.

$3.50 
50c.

10c.
10c.

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

$1.25 
50c. 
l()c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
50c.

$2.00
$1.00

$1.25

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

$1.00
25c.

.> nrbn
abelnai Skausmo ir Škorbuto

Taipgi męs pasiuvame siūtus ant užsakymo, lame 
mūšy specijališkumas.

Pas mus dirba jums gerai žinomas lietuvis JUOZAS LEKAVIČIA.

ARTRUR STEMBURG
76 Washington St., “rdstlr“"tvcr Boston, Mass

Męs neturime brenčių.

21=23 Cross St., KamtTa9ym2rkettsqSuarenet0,, Boston, Mass.

didžiausia bostone:
SANKROVA jOLSELISj
Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Ataus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.

Jei nori sveikų geryinų 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 expresu. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO.

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisvės” 

siuntinėjimo adresų, malonėkite neat- I 
būtinai prisiųsti savo seną adresą, t. y. 1 
kokiu buvo laikraštis lig' šiol siunčiama 
ir naują, t. y. tų, kuriuo norite, kad bu
tų Jums laikraštis dabar siunčiamas,

GERIAUSIA VIETA
Pirkti Pečius, Lovas, Kėdės, Karpetas 

ir visokius namams forničius.

Cambridge’iuj 30 bal. vie
tinė lietuviu angliška vaka
rinė mokslainė po prieglau
da Y.M.C.A. buvo parengus 
labai puiku viešą koncertą. 
Šis koncertas tapo surengtas 
užbaigiant mokinimosi laiką. 
Koncerto programas buvo 
sekantis: vietinis “Laisvės” 
choras po vadovystę B. Si
monaičio padainavo kelis sy
kius, griežė anglu orkestrą, 
dainavo anglu vyru kvarte
tas, vienas anglas paskambi
no ant mandalinos, eiles de
klamavo 3 jaunos lietuvaitės 
Kleopą Morkiutė, Ona Tu- 
rauskiutė ir 4 metu Katrina 
Turauskiutė; Džian Bambą 
lošė A. Bartkevičia. Lietu
viškai kalbėjo F. J. Bagočius, 
angliškai—dr. Tupper ir kiti 
žymus Y.M.C. A. veikėjai. Ir 
buvo dalinami baigusiems 
mokyklą mokiniams certi- 
fikatai (paliudijimai). Išviso 
baigusiu buvo 32.

Ta labdaringa draugija ap
moka visus iškaščius ir ap
rūpina geriausiais mokyto- 
jais-studentais, lankančiais 
Harvardo universitetą.

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.
Šių savaitę bus lošiama

Publika bus dideliai užganėdinta šiiu 
labai įspūdingu perstatymu. 
Sėdynes geros ir nebrangios.

Tikietus galite gaut po num. 15 Wint< i 
St. arba teatre ant piečiams Castle Sq., 
Boston, Mass.
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ITisiųskiL savo adresų, o gausite vienų “Kovos” 
<AL Nuo naujų metų “Kova” išeina tokia kaip

fl?

Šokiai ir teatras!
Rengia pašelpine draugystė “Vieny

bė”. Atsibus K) gegužes (May), 1912, 
svetainėje Roddy Hali, 58 Market, st., 
Brighton, Mass. Prasidės 7 vai. vakare 
ir trauksis iki 2 va), nakties. Užkvie- 
čia visus atsilankyti KOMITETAS.

Skaitytojai, imkit 
dovanas!

Kuris iš “Laisvės” skaity
toju prikalbins “Laisvei” du 
nauju skaitytoju ir prisius 
mums 4dol.,tas gaus dovanu 
sekančias knygas: “Čensta- 
chavo Klioštoriaus Sla 
bes”, 
šiai”, 
tės”, ‘ ‘Lekcijos apie atskirimo 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus sius
kit Money Orderiais šiuomi 
adresu:

„lioštoriaus Slapty-
1 ‘Revoliucijos atbal- 

“Mokslas Rankažinys-

242 Broadway, So. Boston, Mass.

“Kove 1815 i
1

Moyamensini> Avė v
tt

Feelind Better Already 
--------- L 'JThank<oif!" 

į |!| |j00
Mielai aš pa

klausiau jūsų 
patarimo ir iš- 
titryniau su

Or. Richter’io
Fain

(Expelleriu
_____Dingo skaudėjimas kaklo ir diegi

mas šono, jaučiuos visiškai gerai. Ib i- 
valo būti kiekvienos šeimynos šėpoje 
Sergėkis nuo pamėgdžiotų. 25c. ir GOe.

F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl Street, New York 
Richter lo Congo PillNi yra, g >roa nuo viduriu sukietėjimo. 25e. Ir 6Qo.

■i A
■1. ;

Administracija.$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 štornikų nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėse. Štornikai, rašykite pareik 
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite musų tyras Lietu
viškas Gyauoles, kurias męs gvarantuo- 
jatne. Rašykite šiuo antrašu:

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

HARRISON GA'rVES

DISPENSARE
Jau 20 metą nuo įsteigimo.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarimai DYKAI! 
šiokiomis dienomis atidaryta nuo 9 iki 8 
vai. vakare, šventadieniais nuolOryte 

iki 4 p<> piet.
Gydome visokias ligas Vyrų, Mo
terų ir Vaikų ir taisome DANTIS.

Ateidamas atsinešk Ai apgarsinimą.

DJLK'XilT

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

338 XV. Broadway, So. Boston, Alass. 
t arpe E and I) sts.

Dykai 
dd
Viru

50,000 
■ciMircsu

Vysai dykai

imtos — VYSI TIE VYRAI TUR PA
REIKALAUTI VIENA IŠ T (J DYKAI DUOTU KNYGŲ. Ta kny 

pasaikis kaip vyrai naikina sava, sveikata, kaip jie nžsikrčta ligoms ir kaip jie gal pylnai su- 
granžinti sava sveikata, stipruma ir energiškuma i trumpa laika ir su mažais kaštais. Jeigu nori 

būti vyras tarp vvru, ta knyga pasaikis kaili U:l'i ta pasekti. Knyga ta pasaka kokiu budu tokies ligas, kaip; 

REUMATIZMAS, NEGRUOMULAVIMAS VYDURIU, 
Abelfias prastoimas spekti, Užiiuodijiiiias kraujo, arba Brantai, Triperis, Lytiškas nusilpneiinas, Žudymas gyvas- 

tinios sekios, Naktinei nubiegymai 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 
pagolba tuos STEBUKLINGOS, DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga ta yra kratuvė žinios ir 
talpina tam tykius dalykus, katras kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apsivo- 
dis ar nevodis, sergantis ar sveikas turo žinoti. Nctrotikiok sava sunkiui uždyrbtu piningu 
ant paiku ir be vertės gydulu pakol no perskaitistio tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiuins 

ne vienu doleri ir pasakis kokiu budu galėto 
Išpildik atsakiniais, iškirpk ir siusk šen- 
dena ta dykini kuponą o męs prisiusnia 
jiuins vieną iš tu brangiu knygų VYSAI 
DYKAI IR UZ PACTA UZMOKIESMA.

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

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

reikalavimu sergančia. 
Męs tą niekados ne darome. 

Reikalaudami lą knygą nuo musu 
Jius nebusite niekados pa^ 

reiga. Siusk sava 
adresa iendena.

stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a
S KUPONAS DYKAI GAUTOS KNYGOS. ■
S Dr. JOS. LISTER & CO., L. G05, 208 N. Fifth Ave., Chicago, III.

B® GOTONl I—AS esu utintereRUotas jusu pasiulinimui dykai siun- M stos knygos ir norcCiuu, jog jins itsiustument man vieną 
M| iŠ tuo knygų.

Vardas ir pavarde

Adresai

= Stejtas......................................................... -y................................. —— »




