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Hudsono streikierių mel
dimas.

Męs, Hudsono streikieriai, 
prašome visu tautiečiu, kad 
pagelbėtu mums išlaimėti 
mūsų kovą. Męs kovojame 
už darbininkiškas teises ir 
geresnį duonos kąsnį. Męs 
prašome, kad paremtumėte 
mus savo centais, nes neturi
me iš ko išmaitinti savo kū
dikius ir žmonas. Pirmu kar
tu kompanija sutiko išpildy
ti mūsų reikalavimus ir šau
kė visus atgal prie darbo, 
bet, kaip pradėjome dirbti— 
tai pamatėme, kad kompani
ja nori mus visus apgauti. 
Buvo prižadėta priimti visus 
į darbą, bet, kada nuėjome, 
tai atsisakė priimti tris mer
ginas. Tokiu būdu buvo su
laužytas duotas žodis. Męs 
suprantame, kad jeigu pasi
duosime šiuo žygiu, tai kom
panija mus po vieną išmes iš 
darbo. Todėl visi padavėm 
vieni kitiems ranką ir išėjo- 

. me vėlei į kovą, suprasdami, 
kad vieno darbininko sopulis 
yra visu bendras sopulis. Jei
gu badas mumis neprispirs, 
tai mūšy kova bus laimėta. 
Todėl šaukiamės jūsy pagel- 
bos, draugai-darbininkai ir 
darbininkės!

Slysdami aukas, adresuo
kite: Sekr. Mr. John Tapa- 
rausky, American House, 
Hudson, Mass.

I. W. W. organizatorius
J. Rinkeyič.

Naujas Mexikos preziden
tas.

Washington, 7 geg.—Jua- 
rece iškeltas į prezidentus 
Emil Gomec. Sukilėliai vie
šai pripažino jį prezidentu. 
Skiriami nauji ministerial.

I Washingtoną pribuvo 
įgaliotiniai abiejy Mexikos 
prezidenty. Sukilėliu įgalio
tinis reikalauja, kad juos pri- 
pažinty kovojančia puse ir 
lygiūis su priešininkais.

Kova Mexikoj tęsiasi. Ties 
Toreon provincijoj Chichua- 
chua sukilėliai sukūlė Made
ro kariurnenę.

Valdžia siunčia kariu- 
menę.

Washington, 7 geg. — 12 
sapery pulkas iš Monterey, 
Colorado gavo paliepimą 
ruoštis į žygį prieš Mexiką. 
Tokius jau paliepimus gavo 
komendantas forto Sill.

Ettoro byla.
Juozo Ettoro ir Giovanitti 

Dyla prasidės 27 gegužės d. 
Teismas atsibus Saleme.

Mainierių streikas.
Philadelphia, geg. 8 d.— 

Padėjimas kietųjų anglių ka
syklose su kiekviena diena 
eina blogyn. Šiandien nušau
ta 3 svetimžemiai. Tasai at
sitikimas labai sujudino sve- 
timžemius mainierius. Sve
timtaučiai mainieriai turėjo 
savo mitingą, per kurį nuta
rė, jog neleis kasykloms dirb
ti.

Policija mano daryti kra
tas po mainierių stubas, jieš- 
kodama ginklu.

Vadai United Mine Wor
kers prašo, kad nebūtu daro
ma jokiu riaušių.

Wilkes-Barre socijalistai 
agituoja, kad mainieriai eitu 
į Harrisburgą, valstijos sos
tinę, ir reikalautu feno val
džios, kad ši paimtu kasyk
las į savo rankas. >
Spaustuvininkų streikas 

Chicagoj.
Chicago, 7 geg. Padėji

mas nepersimainė ant geres
nio. Subatoj visi redakto
riai dirbo ir rašė savo.straip
snius, bet paskui pamatė, 
kad iš to nieko neišeina ir 
liovėsi rašę.

Nedėlioj neišėjo nei viena 
kapitalistiška gazieta. Dien
raščiu trustas nustojo tik per 
tą vieną dieną $200.000 už 
apgarsinimus.

Vaikučiai, pardavinėjanti 
laikraščius ant gatvių areš
tuojami ir mušami. Mat, 
jie platina socijalistiškus uni
jinius laikraščius.

Iš New Yorko išvažiavo 
20 skebu, kurie turi užimti 
presmanu vietas. New Yor
ko kapitalistai visa širdžia 
rūpinasi, kad pagelbėti savo 
Chicagos draugams. Skebu 
vyriausia susirinkimo vieta, 
tai vienas iš turtingiausiu 
New Yorko hoteliu “Astor 
House”.

Chicagos miesto išžiūra la
bai keista. Visur* vaikštinė
ja labai daug policijos.

Skebus, kurie pardavinėja 
buržuazinius lapelius, saugo-

Apie Morokko.
Paryžius, 8 geg.—Prancū

zai vis daugiau tebesiunčia 
kariumenės į Morokko. Ma
noma, kad ne taip greitai pa
vyks apmalšint morokkiečius, 
kurie yra priešingi francūzy 
įsikišimui. Neseniai atsibu
vusiame mūšyje žuvo 17 
francūzy ir 27 likosi sužeista. 
Keistas padėjimas Morokkos 
sultono. Saviškiai jį kaltina, 
kad esąs parsidavęs francū- 
zams. Tuo tarpu po skerdy- 
nei, kuri įvyko Fece, ir 
francūzai pradėjo juomi ne- 
užsitikėti.

Buvęs socijalistas Mille- 
rand, o dabar karės ministe- 
ris, laikė ilgas tarybas su ge
nerolu Lyautey ir nutarė, 
kad Morokko sultonas tuo 
tarpu pasiliktu Fece.

1000 italų paimta į ne“

koduotojų streikas.
Chicago, 7 geg. - Sustrei

kavo 6000 Chicagos geležin- 
keliy loduotojy. Jie išstatė 
savo reikalavimus visoms ge
ležinkeliu linijoms, kurios tu
ri savo stotis Chicagoje. Rei
kalauja algy pakėlimo ir dar
bo dienos sutrumpinimo. 
Kompanijų atstovai nutarė 
iki paskutiniosios kovoti. Jie 
jau šaukėsi policijos pagel
bės ir sako, kad jiems užteks 
skebu.

Lowelly vėl streikuoja.
Sustreikavo Merrymack 

dirbtuvė, kurioje dirba 3500 
darbininky. Streikuoja 500 
darbininky. Laukiama, kad 
ir kiti mes darbą, nes strei
kieriai pastatė savo piketus.

StreikieriŲ ūpas esąs labai 
geras. Nedėlioj jie laikė sa
vo mitingus, per kuriuos nu
tarė drūčiai laikyties. Jie 
<iko, kad jeigu pradės dar 
smarkiau gabenti skebus iš 
kitu'miestu, tuomet bus ap
šauktas streikas po visą 
Ameriką.

Astoro testamentas.
Astoras, žuvęs ant “Tita- 

nico” milijonierius, paliko 
savo testamentą. Pirmajai 
žmonai nieko nepaliko. Ant
rajai paliko $5.00.000 banke. 
Betgi, jeigu ji norėtu ištekė
ti, tai nieko negautu. Sū
nui paliko visą turtą.

Kitas milijonierius Gug- 
genehim, taip pat žuvęs ant 
“Titanico”, visą savo turtą 
paliko žmonai ir dviem bro
liams. $10.000 paliko New 
Yorko labdaringoms įstai
goms.

49 žmones užmušta.
Toronto, Ont., 7 geg.--49 

žmonės likosi užmušti griū
vant sienai penkių augštu 
mūro. Ant antro ir trečio 
augšto laike katostrofos buvo 
ice creamo fabriką, kur dir
bo 200 žmonių, daugiausia 
vaiku ir moterų.

Londonas, 9 geg. — Guber
natorius salos Rodos, kurią 
buvo apėmę italai, šiandien 
telegrafuoja į Konstantino
polį: “męs turėjome didelį 
laimėjimą ir paėmėme į ne
laisvę 1000 italy.” Apie tai 
pranešama speciališka tele
grama iš Peros.

Toji sala buvo apimta ita
lais. Josios svarba dėl Tur
kijos yra labai didelė.

Iš Solonikos praneša, kad 
penki itališki garlaiviai už
blokavo Militeną.
Prof. Ehrlicho preparatas.

Garsaus prof. Ehrlicho pre
paratas 606, kuriuo galima 
išgydyti lytiškas ligas, esąs 
labai pagerintas. Prof. Ehr
lich dirbo to vaisto pagerini
mui du metu. Per tą laiką 
padarė 308 įvairius prepara
tus. Naujas preparatas įgi
jo vardą “naujo salversolio”.
Karalius bylą pralaimėjo.

Berlynas.—Netoli Dancigo 
Prūsy karalius turi savo di
delį dvarą. Ties tuo dvaru 
gyvena vargingas kaimietis, 
kurio triobos labai vargingai 
išrodo. Karalius reikalavo, 
kad sodietis pertaisytu savo 
namą, kad jisai gražiau iš
žiūrėtu. Betgi žmogus atsi
sakė tai padaryti. Karalius 
jį padavė į teismą, bet bylą 
pralaimėjo.

Pripažino legališku.
Berlynas, 9 gegužio.—Vo

kiečiu parlamentas pripažino 
teisotomis ženybas vokiečiu 
su kolonijų moterimis. To
kios mišrios ženybos esą rei
kalingos ypač tiems kolonis
tams, kurie yra biednesni ir 
negali parsitraukt žmonų iš

Išmėgino hotel i u s.
Southampton, 6 geg.—Lai

vas ‘ “Oceanic”, antras po 
“Titanicui” pagal didumo 
garlaivis, pirm išeinant į jū
res buvo labai gerai apžiū
rėtas. Taip-pat buvo išmė
gintos atsargos valtelės.
Kaip nesiseka, taip nesi

seka italams.
Tunis, 7 geg.--Netoli Tu

niso buvo mūšis tarp turku 
ir italu. Italai likosi atmuš
ti. Ju žuvo 5 žmonės, o ara
bu apie 20.
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Kariški manevrai Ja
ponijoj.

Japonu valdžia sparčiai 
rengiasi padaryti šiais metais 
baisiai didelius manevrus. 
Juose turės dalyvauti ketu
rios divizijos. Visas pienas 
išdirbtas iki mažiausiu smulk
menų. Dienraštis “Dzi-Dzi” 
sako, kad manevrai bus to
ne puikus, jog nusistebės 
dangus ir sudrebės žemė.
Vyskupo lavoną sudegins.

Londonas, 7 geg.—Mirusį 
vyskupą William Stubbs su
degins krematoriume. Pa
gal savo pažiūru velionis bu
vęs krikščioniškas socijalis
tas. Tai dar pirmas atsiti
kimas, kad vyskupas išreiškė 
norą, kad jo kūnas būtu su
degintas.
Apipiešė kunigaikštienę.

Brusseles, 7 geg.- Girioje 
Terwueren keli plėšikai pasi
tiko Orleano kunigaikštienę 
ir ją apiplėšė. Atėmė iš jos 
visas brangenybes, bet pačią 
nelietė.

Makedoniečiai.
Makedonija—tai dalis Tur

kijos, kurioj betgi gyvena 
bulgarai, graikai ir serbai. 
Makedoniečiai jau nesykį bu
vo sukilę prieš turkus, bet 
vis be pasekmės.

Dadar makedoniečiu vadai 
buvo nuvykę Ryman, kad 
ten susitarti su Italijos val
džia. Jie manė, kad Italija 
neatsisakys remti makedo
niečiu sukilimą. Betgi nei 
vienas Italijos ministeris juos 
nepriėmė.

Persijoje.
Ant kazoku rotos po vado

vyste kapitono Maslovskio 
padaryta užpuolimas. Tuo
met rusai nutarė nubausti 
šachsevenus, kurie buvo pa
darę tą užpuolimą. Nusiun
tė dar daugiau kariumenės 
su keliomis anuotomis. Šach- 
sevenai apsikasė tvirtovėje 
Kerenda. Septynias valan
das tęsėsi mūšis, kuriame 
pralaimėjo persai. Ir tvirto
vėje buvo paimta. Iš rusu 
pusės užmušta du kazoku ir 
6 sužeista. Iš persu pusės 
priskaitoma žuvusiu šimtas 
žmonių. Kiek esama sužel
tu, sunku žinoti. Visi persu 
vadai užmušti.

Kaip matote, tai sunku 
persams atsiturėti prieš tuos 
žvėris kazokus, o

Prie pasikėsinimo ant 
Italijos karaliaus.

Rymas, 8 geg.—Dalba, ku
ris šovė į Italijos karalių, iš
davė savo du pade j i ku. Juo
du abudu tuojaus suareštavo.

Per visą pasaulį pėsčias.
Neseniai Orenburgan bu

vo atėjęs Paryžiaus universi
teto studentas rumunas Ęa- 
zilius Janesko. Jis dabar ke
liauja Taškentan, o iš ten 
Indijon ir apsiėmęs per 6 me
tus apeiti pėsčias visą pasau
lį, už ką jam esą pažadėta 
40 tūkstančiu franku dova
nu. Belikę jam keliauti dar 
2 metai.

Laimingai pabėgo.
Žinomas ukrainietis, grafo 

Potockio užmušėjas, laimin
gai pasiekė Kanadą. Tuoj 
po užmušimo jisai slapstėsi 
pačioj Austrijoj. Paskui per 
Šveicariją ir Paryžių pasiekė 
Amerikos šalį.

Jau rašėme apie baisią dar
bininku žudynę Lenos aukso 
kasyklose. 500 darbininku 
likosi užmušta ir smarkiai 
sužeista.

Visoj Rusijoj tosios sker
dynės padarė baisu įspūdį. 
Daugelyje vietų darbininkai 
apskelbė streikus. Dūmoje 
buvo padaryti valdžiai už
klausimai. Bet ministeris 
Makarovas pasakė, kad taip 
reikėję daryti, kad. darbinin
kai norėję maištą pakelti.

Ant to jam atsakė socija
listas Kuznecovas: ‘ ‘ašM esu gi
liai persitikrinęs, kad karei
viai buvo priversti šauti, bu
vo priversti šauti į savo bro
lius ir tėvus. Aš persitikri
nęs, kad kareiviai supras 
savo klaidą. Gerai jums 
ministeriams, kurie tunkate 
iš žmonių pinigu. Bet, ar ži
note, kad Lenos auksakasyk- 
lu darbininkai turėjo misti 
arkliena. Aš dėkavoju mi- 
nisteriui, kad jisai pasakė 
teisybę, jog į darbininkus vi
suomet bus šaudoma. Męs 
visados sakėme ir sakysime, 
kad reikia nugriauti dabarti
nę tvarką, kuri žudo tūk
stančius žmonių.”

Ęaip praneša telegramos 
iš Peterburgo, tai tenais pra
sidėjo labai dideli streikai 
darbininku tarpe. Sustrei
kavo net ginklu dirbtuvės. 
Priežastis streiku baisus 
areštai darbininku tarpe.

Pradžia pabaigos.
Iš visos Rusijos siunčia 

žmonės į Dūmos socijalistus 
tūkstančius telegramų, kur 
išreiškia savo pasibjaurėji
mą. Po visą Rusiją praėjo 
šitas gandas, sukeldamas 
audrą.

Tai rodo, kad Rusijos žmo
nės padeda prabusti. Visus 
Rusijos vargus gales išrišti 
tik sukilę žmonės, nuvertę 
kraujuose permirkusį budelio 
Mikės troną. Lietuviški 01- 
šauskiai ir išsigimėliu gauja 
manė, kad Rusijos žmonės 
amžinai nepabus. Jie derė
josi su budeliais, parduoda
mi, kaip judošiai, žmonių 
reikalus.

Bet ju .bjauri puota pasi
baigs sykiu su carberniu lė- 
biu.

Juodasis arcivyskupas.
Varšavos arcivyskupas iš

leido parėdymą, kad visose 
Lenkijos bažnyčiose būtu 
viešai apskelbta iš sakyklų, 
jog uždraudžiama skaityti 
valstiečiu laikraštį ‘ ‘Zaranie”. 
Tasai laikraštis labai pana
šus į lietuviu “Ūkininką”. 
Už to laikraščio skaitymą pa
prastas kunigas negalėsiąs 
duoti grieku atleidimo. Rei
kėsią kreipties į kokį nors 
smaluotą vyskupą.

Kasžin, ar daug atsiras to
kiu avigalviu, kurie paklau
sys to dvasios ubago parėdy
mo.

Mokyklos Panevėžio apsk.
Vilniaus mokslo apygardos 

laikraštis “Narodnoje Obęa- 
zovanije” šių metu N2 pa
duoda šias žinias apie Pane
vėžio apskr. mokyklas. Ap
švietimu Panevėžio apskritis 
užima pirmą vietą Kauno 
gub. Apšvietimas labai pra
siplatinęs ne tik tarp vyru, 
bet ir tarp moterų. Mokan
čiu skaityti ir rašyti yra lig 
80%. Čia labai madoje na
mu mokymas; vaikai mokosi 
skaityti-rašyti namie lietu
viu ir latviu kalba, todėl aug- 
štą apšvietimo nuošimtį ne
galima skirti tik mokykloms.

Pradedamųjų mokyklų vi
same apskrityje buvo 1912 
metu pradžioje 102, tarp ku
riu 5 cerkvinės, 3 žydu m 5 
pašalinės. Žmonių švietimo 
ministerija 1911 m. įsteigė 
28 mokyklas.

Iš tu 102 mokyklų savus 
namus teturėjo 35 mok., ki
tos visos buvo pasisamdžiu- 
sios. Mokytoju 215, iš ku
riu tikėjimo mokytoju 94.

Mokiniu buvo: berniuku — 
4625, mergaičių 2302, išviso 
—6927.

Todėl vienai mokyklai te
ko 70 mokiniu.

Tikėjimu 
suskirstyti:

mokiniai šiaip

pravoslavy 51 bern. 18 merg.
kataliky 3512 ,, 1528 ,,
karaimy 5 ,, 3 ,,
sen tik i y 31 ,, 3 ,,
žydy 16 ,, 98 ,,
liut. ir reform. 500 ,, 255 ,,
Tautybe 

dreform •
mokiniai šiaip

11LD Ivlll 1 • 
rūsy 82 bern. 26 merg.
lenky 112 ,, 50 ,,
lietuviy 3500 ,, 1478 ,,
žydy 16 „ 98 ,,
karaimy 5 ,, 3 ,,
Minėtose mokyklose 1911

Užpuolimas.
Vologdos gubernijoje, Vo- 

zliakovo Počino kaime neži
nomi žmonės apiplėšė mono
polį. Jie pasiėmė iš mono
polio kasos 1.009 rub. ir pa
sislėpė.

m. baigė mokslą 287 moki
niai, o išstojo nebaigę 1140 
mokiniu-

Ūkio (sodininkavimo, dar- 
žininkavimo ir bitininkavi- 
mo) mokslas buvo mokomas 
6 mokyklose. Dailidės ama
to mokė vienoje mokykloje; 
ranku darbo 13 mok.

89 švietimo ministerijos 
mokyklų užlaikymas kašta
vo 60,069 r. 28 kap.; ta su
ma šiaip išskirstyta: iš vi
suomenės iždo- 36576 r. 33 
k.; iš zemstvų rinkliavų 
6356 r. 5 k.; iš visuomenės, 
luomu, valsčių—16159 r. 40 
k.; iš miesto sumu™900 r.; 
iš tam tikru sumu —80 r. 50 k.

Prie kiekvienos, mokyklos 
yra biblioteka: knygų bi
bliotekose už 8694 r. 98 k.; 
mokytoju - už 5220 r. 5 k.; 
mokslo vadovėliu už 5108 r. 
42 kap.

Be minėtu mokyklų yra 
dar augštesniojo tipo moky
klų: keturklesiu miesto mo
kyklų 2: keturklesė Marijos 
(Mariinskoje), moterų priva
tiniu gimnazijų 2, Joniškėlio 
ūkio mokykla.

Vitkauskio trupa.
Artistas Vitkauskas krei

pėsi į Kauno gubernatorių su 
prašymu leisti jam vasarą 
suruošti vaidinimus įvairiuo
se Kauno gubernijos mieste
liuose. Pirmas vaidinimas 
žadąs būti Kaune 11 gegužės 
dieną. Ant scenos busiąs 
parodytas “Revizorius”.

“Vilt.”

Stebuklingas daktaras
Į Žibartu kaimą (Panevė

žio pav.) neseniai atsilankė 
vienas iš ty stebūklingyjy 
daktary, kurie tankiai ap
gaudinėja greit įtikinčius 
žmones. Taip ir šis daktaras 
apsiskelbė gydąs visokias li
gas, o ypač trachomą, kurią 
jis pažįsta tik į ligonio ran
ką pažiūrėjęs. Pas daktarą 
suplaukė daugybė ligoniu, 
vis moterėlės, kurios daug 
auksinė!iy prakišo už vais
tus. Tik nežinia, kodėl visi 
vaistai buvo vienoki. Gero
kai užsidirbęs, “daktaras” 
nuėjo kitur stebūkly daryti. 
Gaila, kad žmonės dar tiki 
visokiems praeiviams.
Nelaimingas atsitikimas.

Juškakaimiy (Slaviky par., 
Naumiesčio pav.) ūkininkas 
Jurgis Zokas trečią Velyky 
dieną malė melnyčaitėj grū
dus. Neilgai trukus užėjo 
didelis vėjas. Zokas užleido 
presą, bet sustabdyti nega
lėjo. Tada jis tvėrė už spar
no, norėdamas sustabdyti 
melnyčaitę, bet sparnas išne
šė jį į viršy ir Zokas, krisda
mas, nusilaužė abi kojas. Li
gonio padėjimas sunkus. 
Kaulus sutaisė Slaviky feld- 
šeris ir liepė ligonį vežti į 
Kauno ligonbutį, bet ligonis 
atsisako. Geriau, sako, man 
namie numirti, negu Kaune., .

Mirė Juozas Kregždys.
Kovo 2 d. Griškabūdžio 

parap., Naumiesčio pav. pa
simirė provizoriaus pagelbi- 
ninkas 27 mėty Juozas Kreg
ždys. Tai dar viena mūšy 
tamsumo auka. - Tas žmo
gus nukentė ir žuvo vien to
dėl, kad turėjo savo persitik
rinimus. Jis, nejausdamas 
pašaukimo į kunigus, neno
rėjo būti kunigu, tėvas gi 
jį vertė.

Bet kadangi jis tėvo ne
paklausė, tai tėvas jo išsiža
dėjo, atstatė nuo savęs, o 
Juozas turėjo kęsti ir ka
muotis tol, kol pagalios su
silaukė savo vargu nelaimiy 
galo mirties. “L.Ū.”

Pušalote (Panevėžio pav.) 
geriausiai klojasi monopoliui 
ir smuklėms. Monopolis tu
rėjo apyvartos 18,000 rub. 
Nors pernai buvo sudegusios 
3 smuklės, bet šiemet dar 
daugiau dygsta. Tai ir muš
tynės ne naujiena. Štai ne- 
dėldiėnį, 10 kovo, iškilo muš
tynės, kur dalyvavo bent ke
lios dešimtįs visokio amžiaus 
vyruku.

Užtat draugijy nėra jokiy, 
neskaitant “klebono kromo”. 
Seniau dar buvo bažnyčios 
choras, bet dabar jau 3 me
tai, kaip ir to nėra, nes mo
kytojas tvėrėsi “daktaravi
mo”. “Vilt.”

1

Skaitytojams.
Meldžiame visu tu “Lais

vės” skaitytoju, kuriu prenu
merata jau pasibaigė ir ku
rie gavote nuo Administra
cijos paraginimą panaujinti 
ją, kad pasiskubintumėte at- 
naujint, nes męs būsim pri
versti Jums] “Laisvės” siun
tinėjimą sulaikyti.
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MAŽIAU VALDININKU

MONOPOLIJA.

VISI

Mat

LEGIENO KELIONE.

VISI

Bostonietis.

Žmonių smegenįs.

i» t

LENKAI IR LIETUVIAI
Vilniuje atsibuvo teismas, 

kuris negreitai išnyks iš lie
tuvių atminties. Vilniaus 
laikraščiai patalpino apie tą 
teismą plačiausius praneši
mus. Norėtųsi ir man tarti 
kelis žodžius.

Kad Vilniaus gubernijos 
lietuviai nuožmiai lenkinami 
—tai aišku ir be ilgų išva
džiojimų. Ypatingai tasai 
lenkinimas sparčiai varomas 
Vilniaus pav. Byla kilo iš 
priežasties lenkiškai-lietuviš- 

' kų peštynių Joniškio parap.
Valdžia kaltino tris sulenkė
jusius dvarponius ir 9 apdur- 
nintus jų agitacija valstie
čius. Per teismą kaip ant 
delno paaiškėjo, kad tie len
kininkai visokiais būdais 
kliudė lietuviškoms pamal
doms Joniškio bažnyčioje. 
Kaip parodė daugelis liudi
ninkų, tai jie vartojo ir kum- 
ščias ir bauginimus, kurstė 

. draskyti tautiškus merginų 
laibus ir 1.1. Vienas liudinin
kas stačiai pasakė: aš neno
riu prigulėti prie lietuvių, 
nes man brangus mano pa
kaušis. Lenkininkai stačiai 
žmonėms sakydavo7: jeigu ne
nori būti pravoslavu, tai bū- 
kie lenku, nes lietuviai visi 
bus paversti pravoslavais. 
Tokias paskalas lenkininkai 
leidžia netik Joniškio parapi
joj, bet ir visoje Vilniaus g.

Amžiais užuiti, amžiais len
kinami žmonės bijosi savo 
šešėlio. Jų kalba tai nei len
kiška, nei lietuviška, nei 
baltarusiška, bet kokia tai 
maišalienė. Tai baisi visuo
meniška liga. Su šviesos ži
buriu prie tokių žmonelių 
sunku prieiti. Lenkiški ku
nigai jiems neša “lenkišką 
vi erą” ir krūvą senoviškų pa
sakų apie stabmeldišką Lie- 

► .. tuvą ir Jadvygą su Jagaila.
Lietuviškieji kunigai gabena 
savo “lietuvišką vierą” su 
katalikiškų šlamštų pundais.

Tai toksai paveikslas kįla 
vaidentuvėje, kuomet skaitai 
apie tą bylą. Išties, tai bu
vo nepaprasta byla. Daugy
bė žmonių, kaip silkių bačko
je, įtemtais nervais klausėsi 
teisėjų, liudininkų,advokatų.

Bet kas gi buvo teisėjai to 
lenkiškai—lietuviško ginčo? 
Ogi rusų caro tarnai, bernai 
tos valdžios, kuri tik ir gyva 
iš amžinosios skriaudos.

Aišku, kaip diena, kad lie
tuviai lenkinami, varu lenki
nami. Bet argi vaistai nuo 
tos ligos rusų teisėjų stalčiuj? 
Ne, rusų teisėjai nėra drau
gais nei lietuvių, nei lenkų, 
nei pagaliaus sulenkėjusių 
lietuvių.

Rusų caro teisėjai turi sa
vo skirtingus reikalus ir bė
da bus tiems, kurie matys 
tuose žvaigždėtuose ponuose 
žmonių užtarėjus.

Šiuo žygiu tie teisėjai 
smarkiai nubaudė visus len
kininkus. Zajączkowskis ga
vo 1 metus kalėjimo, Ivanau
skas 8 mėnesius, o 6 valstie
čiai po pusmetį. Iš to smar
kiai džiaugiasi ‘/Viltis”, “Šal
tinis” ir, rodosi, lyg kad 
džiaugiasi net pirmeiviai.

Man išsirodo tasai džiaug
smas labai kenksmingas.

• Santikiai nuo tokio nuspren
dimo nepasigerįs. Lietuviš- 
kai-lenkišką ginčą valdžia

• neišriš—nes valdžiai visados 
rūpėjo kiršinti atskiras 
tautas.

Žmonės visados prijaučia 
tiems, kuriuos persekioja. O 
šiuom tarpu tokiais kanki
niais yra nuteistieji lenkinin
kai.

Nemislykite, kad lenkinin
kai pabijos teismo bausmės. 
“Erškėčių vainikas” jiems 
bus daug “vigadfiesnis”.

Sitai nutarimu dura pro

gą kunigams paleisti šnekas 
apie valdžios gerą širdį. 
Jiems pavyks suvedžioti ne 
vieną žmogų. Bažnytinis ler- 
mas nesusimažįs, bet pasida
rys dar triukšmingesnis.

Ar iš to bus nauda patiems 
žmonėms? Ne, nebus. Drum
stame vandenyje gaudys žu
vis ir valdžia ir lenkininkai ir 
lietuviški klerikalai. Žmonių 
išsiliuosavimo valanda dik- 
čiai nusitolins.

L. Prūseika.

I Massachusetts’ valstijos 
kongresą liko įneštas bilius, 
reikalaujantis, kad elektros 
vagonėlių (karų) geležinke
liai Worcester’yj, Springfiel- 
d’e ir visoj valstijos vakari
nėj dalyj būtų pavesti į kon
trolę New York, New Haven 
& Hartford geležinkelio kom
panijos. Ji skirianti 5 mili
jonus dolerių geležinkelių 
pravedimui ir ketina geriau 
publikai patarnaut, 
kitaip bilius neturėtų vertės 
ir liktų atmestas.

New York, New Haven & 
Hartford geležinkelio kom
panija yra tik dalim milžiniš
ko geležinkelių trusto. Ji 
daugelyj vietų valdo gazą, 
elektrą ir vandenį, nors vis 
tai po naujais vardais. Ji 
jaučiasi gana galinga, kad ir 
Massachusetts valstiją paim
ti pilnai į savo saują. Kur 
tik elektros vagonėlių gele
žinkeliai pateks jai, ten į jos 
rankas pereis ir gazo, ir elek
tros ir vandens pajiegos kom
panijos.

Geležinkelių trustui nesma
gu matyt, kaip plaukia pini
gai į kišenius įvairių kompa
nijų. Jis nori juos visus su
glemžti. Savo pasiryžimą 
jis išpildys kitokiu keliu, jei, 
valstijos įstaigos atmes įne
šimą; bet tose įstaigose yra 
gana jo dalininkų, o kitus 
galima yra papirkti—ir dide- 
ės abejonės apie biliaus pri

ėmimą būt negali.
Iki šiol geležinkelis turėjo 

vest varžytines su elektros 
vagonėlių kompanijomis, nes 
jos pigiau vežė pasažierius ir 
daugelis velyk vagonėliais 
važiuodavo, o ne traukiniais. 
Geležinkelio trustui tokis ap
sireiškimas yra negeistinas 
ir jis Providence ir kituose 
tūluose miestuose jau paėmė 
kontroliuoti elektros vago
nėlius.

Mums čia ne tiek svaibu 
paminėti atsitikimą, kiek is
torišką nuotikį, kuris dar sy
kį liudija, jog socijalistų teo
rija skelbia teisybę. Pramo- 
nijos monopolija, arba suėmi
mas į vienas rankas sparčiai 
žengia pirmyn. Massachu
setts valstijos karų kompa
nijos jau dejuoja. Jos irgi 
iš milijonierių susideda, bet 
jų turtui gręsia pavojus. Ką 

kelio trustui elektros vago
nėlių ir geležinkelių su visu 
jų turtu? Juk milijonai do
lerių eitų ant nieko. Dau
gelis buvusių kapitalistų lik
tų proletarais.

Dar ir kitą lekciją duoda 
šis atsitikimas.

Jei vagonėlių geležinkeliai 
būtų vedami nauji, tai reikė
tų išleist milijonus dolerių, o 
senieji su visu jų turtu, ver
tu daugelio milijonų dolerių, 
turėtų nueit ant nieko. Va
dinasi, kapitalizmo gadynės 
laikas—varžytinės žudo dau
gybes turto.

M. Volungevičius.

Pati-pielyčia.
Žmogus užėjo į žydo krau

tuvėlę nusipirkti gerą piely- 
čią. Išžiūrėjo visas ir neran
da atsakančios.

’ —Šitos tavo pielyčios visos 
netikę. Duok man geresnę.

Žydas nusivedė žmogų į 
savo kambarį ir, rodydamas 
į pačią, sako:

—Ui, imk šitą pielyčią, tai 
ji tau ir galvą nupieluos.

Demokratų atstovai kon
grese subruzdo mažint valdi
ninkų skaitlių. Jų. t. y. de
mokratų, randasi didelė di
džiuma kongrese ir, reikia 
tikėtis, jų ’ sumanymas liks 
priimtas. . Pagal tam tikros 
komisijos išdirbtą pieną išei
na, kad valdžios ižde užsiliks 
$2,638,000, jei valdžios įstai
gose tarnaujančiųjų skaitlius 
bus sumažintas. Dabar tar
nautojams išmokama $33,- 
521,000 suviršum kas metai.

Negana to. Demokratai 
nori įvest įstatymą, kad po 
65 metų amžiaus žmogus ne
turėtų būt priimtas ant val
diškos tarnystės ir tarnystės 
laikas skiriamas tik penkiems 
metams.

Mat, demokratai tikisi,kad 
jiems pavyks išrinkt prezi
dentą iš savo partijos ir už- 
vest demokratišką mechaniz
mą visose valdiškose raštinė
se, t. y. pa vary t republikonų 
pastatytus žmones, o jų vie
toj pastatyt savuosius.

Iki šiol republikonai buvo 
prikimšę visas raštines savo 
šalininkų ir darė viską pagal 
savo norą, nes užsuktas sa
votiškai mechanizmas veikė. 
Demokratai geidžia dabar 
valdiškas raštines paverst į 
savo mašinas.

Tarnaujantieji valdžiai dar
bininkai priversti yra būt 
partijų pastumdėliais ir ne
mažai nukenčia nuo to. Jei 
demokratams pavyks savo 
sumanymą padaryt įstaty
mu, tuomet valdžios įstaigo
se prasidės judėjimas, • per
mainos ir tūkstančiai žmonių 
liks be darbo. Palikt gi vis
ką po senovei vėl gi negali
ma, nes ir perdaug valdinin
kų yra, ir jie aklai tarnauja 
republikonų partijai. Taigi 
nė republikonai, nė demo
kratai teisingai ir sveikai 
klausimo išrišt negali.

J. Karalius.

Amerikos Darbo Federaci
ja buvo pakvietus atvykti į 
Suvienytas Valstijas žinomą 
Vokietijos unijų vadovą Ka
rolių Legieną.

Legien jau laikė savo pra
kalbas daugelyje Amerikos 
didmiesčių. Tai nepaprastai 
rimtas žmogus. Sako, kad 
Gompersas, Darbo Federaci
jos vadovas, norėjo paslėpti 
Legieno socijalistiškumą. 
Bet tai jam nepavyko. Var
gingas tasai Gompersas. Ji
sai turi priimti, kaipo svečią, 
tikrą socijalistą. O juk jis, 
Gompersas, tai ir yra toji 
lakštingala, kuri visados gie
dojo apie kapitalo ir darbo 
reikalų vienodumą.

Tarp kitko draugas Legien 
kalbėjo ir kongrese. Buvo 
gana daug kongresmanų, ku
rie nenorėjo klausyti jo pra
kalbos. Legien štai ką pa
sakė :

“Aš negaliu kalbėti varde 
visų vokiečių, nes kaip visur, 
taip ir tėvynėje, męs aštriai 
skiriamės į priešingas parti
jas. Bet aš drąsiai galiu kal
bėti varde pustrečio milijono 
organizuotų darbininkų ir 
puspenkto milijono tųjų pi
liečių, kurie balsuoja už so- 
cijalistų partiją. Aš galiu 
taip-pat kalbėti varde tarp- 
tautiško unijų biuro, kurm 
pridera 10.000.000 darbinin- 
ku”.

Toliaus Legien pasakė, kad 
darbininkai nori panaikinti 
kares ir įvykdinti visuotiną 
tarp tautų santaiką. Vokie
tijos darbininkai jau nekartą 
privertė valdžią atsisakyti 
nuo kruvinos karės.

‘ Šituos Legieno žodžius tu
rėtų neužmiršti ir tie lietu
viški tautininkai, kurie tan
kiai pagiria vokiečių soči ja- 
listus. Net čionais, Ameri
koje, viešėdamas pas svetim
taučius, Legienas pasakė, 
kad tarp vokiečių tautos esąs 
aštrus pasidalinimas tarp 
partijų ir einanti smarki ko
va. /

Kaip danguj, taip ir ant 
žemės! Kaip Vokietijoj, taip 
Amerikoj, taip Lietuvoj—vi
sur tas pats.

Brooklyn© Dėdė.

Paskutinis žodis apie 
“Titanic’ą.”

TREČIAS LAIKRAŠTININKU 
SUVAŽIAVIMAS.

Sapnas, panašus Į teisybę.

Daugelis stebėjosi, kodėl 
išsigelbėjo taip daug tarnų ir 
jūreivių. Dabar pasirodė, kad 
jie užėmė vaikų ir moterų 
vietas. Buržuaziniai laikraš
čiai stengiasi tai paslėpti. 
Bet męs turime pasakyti, 
kad ir toje valandoje, kada 
baisi mirtis žiūrėjo į akis, 
nebuvo nei lygybės, nei tei
sybės.

Iš visų pasažierių pirmo
sios klesos išsigelbėjo visi 
vaikai, 97 procentai moterų 
ir 34 procentai vyrų.

Iš antrosios klesos išsigel
bėjo visi vaikai, 84% moterų 
ir 48% vyrų.

Iš trečiosios klesos likosi 
išgelbėta tiktai trečdalis vai
kų, tiktai pusė moterų! Da
bar aišku, kad daugelis tre
čiosios klesos vaikučių ir mo
terų žuvo todėl, kad jų vie
tas užėmė, turtingieji vyrai. 
Didesnio begėdiškumo nerei
kia.

Garlaivio sargyba ir tar
nai pagal įstatymus turi gel
bėti pasažierius ir visupirma 
vaikus ir moteris. Bet jie 
bevelijo patįs išsigelbėti.

Dar išsiaiškino vienas da
lykas, kuris parodo laivų vir
šininkų žvėriškumą. Neku
rtose valtelėse dar būta už
tenkamai vietų, Kaip prisi
pažino aficieras Lotz—jo val
telėje būtų galėję sutilpti 
dar 30 žmonių. Aplinkui de
javo skęstanti žmonės, bet 
aficieriai neplaukė jų gelbė
ti. Tiktai tuomet, kuomet 
dejavimai aptildavo, jie pa
sukdavo valtelę į tą vietą ir 
išgelbėdavo kelis žmones.

Aficierai visados garsinasi 
savo sielos prakilnumu. Bet 
nėra didesnių niekšų, kaip 
jie patįs, paojaus valandoje.

Atsižymėjo savo žiaurumu 
ir bevielinio telegrafo išradė
jas Markoni. Mat, esąs su
tvertas lyg ir trustas.visų tų 
garlaivių, kur vartojamas 
paties Markoni aparatas. Jei
gu aparatas kitos sistemos, 
tai tam laivui visiškai neat
sako. Markoni davė žinią 
“Carpathijai^, kad jokių ži
nių netelegrafuotų New Yor- 
kan. Norėjo gerai pasipel
nyti. _ Giminės ir šiaip jau 
žmonės gali sau galvą į sie
ną daužyti, bet žinių nėra,— 
nes norima padaryti geras 
biznis.

Graži teisybė ant svieto, 
skaitytojai?

* O tojoj biblijoj šventoj
Męs {rašysim savo žodį
Kas drįs prieš jįjį išsižioti,
Neras sau vietos mūs’ tautoj.

(Visi šaukia: “priimta, bravo!”)
RUTKAUSKAS:

Kolonizuokim tik laukus!
Tuomet deglųjų pripenėsim, 
Jomis męs arsi m ir akėsim!
Jos užaugins sveikus vaikuj. 

RAČKAUSKAS:
Męs esame druska tautos—
Ir pašauktos ir išrinktos,— .
Męs dangų prilcnkėm mūs’ tautai,
Lai prasivers jai rojaus vartai!

JURGELIONIS:
Męs patįs esam nekalti,
Kaipo pirmoj dienoj tvėrimo.
Darbai iš aukso nukalti —
Tai vaisius mūsų įkvėpimo.

(Visi šaukia: “taip, taip, męs nekalti!”)
RUTKAUSKAS:

Dabar užtraukim himną, broliai,
Kaip męs dainavome ikšioliai!

VISI: (atsistoję dainuoja).
Lietuva tėvyne mūsų, tu didvyrių žemė!
Iš praeities tavo sūnus te stiprybę semia!
Bet į ateitį tą kelią reik gerai užtverti, 
Iš marksistiško šaltinio reik uždrausti 

' [gerti.
Tegul Kauno “Saulė” mums šviesti nesi-

, [liauja,
Savo spinduliais juodais priešų pilį griauja! 
Tegul Vytauto dvasia mus visus ramina, 
Nuo raudonų skudurų lai per amžius gina!

FINIS.
Don Alberto. /

NET BAISU...
Monologu m.

Profesorius Waldeyer užsi
ėmė speciališkai tirinėjimu 
smegenų pas įvairias žmoni
jos rasas. Jisai tvirtina, kad 
tasai žmogus akyliausias, 
keno smegenįs daugiau sve
ria. Betgi smegenų svaru
mą reikia taikyti prie žmo
gaus ūgio. Mažesnio ūgio 
žmogui nekenkia turint ir 
lengvesnius smegenis.

Prof. Waldeyer sako, kad 
norints japono smegenis ma
žiau sveria, vienok jo ūgis 
yra mažesnis ir todėl jo pro
to gabumas gali būti dides
nis, nei pas europietį.

Svariausias smegenis turi 
Vakarų Europos žmonės. 
Žmonės tuose kraštuose pa
siekė augščiausio išsilavini
mo.

Vidutiniškas smegenų sva
rumas pas vakarų europietį 
1,400—1,450 gramų.

Tuo tarpu šiaurės Europoj 
vidutiniškas svarumas 1,350 
gramų.

Japonų smagenįs sveria 
1,367 gramus. Daug mažiau 
sveria Afrikos negrų smege
nįs. Didžiausias jų svaru
mas siekia tik 1,270 gramų. 
Bet negrai, Amerikoje gyve
nanti, turi daugiau sverian
čius smegenis.

Dėlei ištirimo žmogaus 
gabumo reikia dar atsižiūrė
ti į smegenų įdubimą. Di
džiausias įdubimas, anot 
prof. Waldeyer, esąs pas Azi
jos tautas cninus ir indusus.

Dalyvauja: J. Šliupas, D-ras Rutkauskas, 
J. O. Sirvydas, K. Jurgelionis, Brandukas, V. 
Račkauskas, J. Tananevičia, A. Olšauskas, 
Ramanauskiene, Balutis ir Gabrio šešėlis.♦

J. ŠLIUPAS (pirmininkauja):
Garbingieji vadovai mūs’ tautos, 
Nulenkim galvą prieš jos majestotą, 
Apreikškim šiandien savo skaistų protą, 
Nes reik tėvynei pagelbos greitos.

Žiloj senovėj męs garbingi buvom, 
Juodoji jūra matė mūs’ bočius, 
Keistučio sėkla gimdo galvočius!
O kol jų pilna—męs dar nepražuvom.

(Ploja delnais).
J. ŠIRVYDAS (sekretoriauja):

Štai skrynios popierų ir jos — 
Tai ženklas mūs’ naštos didžios, 
Kada gi bus jų dvigubai, 
Išaugs mūs rūmo pamatai.

Dabar gi patartu aš jums, 
Kad pražydėtų brolišku m s, 
Nutrenki; perkūnijos balsais, 
Kas drįstų eit ne su visais.

(Ploja delnais).
(smarkiai šaukia):
Garbė Sirvydui už teisybę, 
Mums reik sulaužyt atkaklybę! 
Mums reik paimti už ausų 
Visus mylėtojus dausų!

J. ŠLIUPAS:
Tiktai už šimto metų, ar už dviejų 
Pateps mūs kaktą lygybės aliejum.

BALUTIS:
Greičiaus barzda iki lubų išaugs, 
Neg jie tų rojaus monų susilauks!

J. ŠIRVYDAS:
Tad apskaitykime dorai, 
Ką dirbą mūs’ tautos vorai.

RAMANAUSKIENĖ:
Pirmiausias griekas cicilikų-- 
Gailėjos Lawrence’ui skatikų. 
Jeigu ne aš ir ne Kirdiejus, 
Dar šiandien dvoktų ten aliejus!

OLŠAUSKAS:
O antras griekas tų besočių— 
Jie nor, kad aš subankrutuočiau. 
Visus juos žydai jau papirko, 
O, rasit, ir visai nupirko!

TANANEVIČIA:
Jie juokiasi iš mano banko, 
Nors jį visi tautiečiai lanko. 
Juos ima didelis pavydas, 
Kad aš—tautietis, bet ne žydas.

(smarkiai šaukia):
Kai Abraomas sėklą sėjo, 
Tai ją pagavo sparnai vėjo — 
Ir į Lietuvą nupleškėjo, 
Ir čia jų veislė prasidėjo!

K. JURGELIONIS (šneka, gailiai atsidūsėdamas):
Kaip smagu tarp saviškių būrelio 
Užsimiršt praeitinę Jurgelio. • 
Aš buvau jųjų įrankis kvailas, 
Kaip čebato atliekamas aulas. 
Juk žmogus amžinai surūdyja, 
Jei Olšausko doros nejgija.
Aš kasdieną to mokslo semiuosi 
Ir kasdieną silpnesniu jaučiuosi.
Oi, plačiai iškerojęs tas mokslas, 
Bet jį apima Tumo pamokslas.
Gaila man, kad tarp mūsų draugijos 
Nėr vadų pabažnosios avijos.

GABRIO ŠEŠĖLIS:
Tik Jurgelionio neklausykit, 
Per mane Tumą išrašyki t, 
Tuomet “komišen” tautai liks, 
O biurui pravartu skatiks.

BALUTIS:
Brangus Olšauskas, Kaupas, Tumas, 
Taip kaip tėvynės rudas dūmas.
Bet mums pirmiems priklaupti neišpuola, 
Tarp mūsų kalbant—nestipri jų uola.
Teisybė, čia ne principo dalykas, 
Bet, taip sakyt, tik unaravims dykas. 
Vienok, jei jie pabarškins į duris, 
Mūsų veidai didžiu džiaugsmu nušvis! 

(Smarkiai ploja delnais).
J. ŠLIUPAS:

Na, nors jie Rymui agentauja, 
Bet jau nejudinsiu tą gaują. 
Tegul vienybė viešpatauja, 
Lai kraitį tautai visi krauja.

BRANDUKAS:
Dabar, didvyriai, reikia mums 
Išnešti eilę nutarimų, 
Nes tik daugybėj užgirimų 
Gal apsireikšti mūs’ veiklums.

(Visi Sutinka).
J. ŠIRVYDAS:

Įkursim laikraštį mažiems, 
Kolonizuosim rytų plotus, 
O žmones, plunksna apšarvotus, 
Tarnaut priversime saviems.

Įkursim uniją didžiausią 
Visų lietuviškų spėkų; 
Ir visa išgale viekų • 
Išleisim bibliją švenčiausią!

Kada perskaitai praeities istoriją ir, 
delnu smakrą parėmęs, užsimąstai, tai net 
baisu... Plaukai ant galvos atsistoja. Šiur
puliai per nugarą tik lankstiniuoja. Sa
kau, iš istorijos, ai e kam čia istorijos? Dar 
daug senukų atmena pakajaus, ramumo, 
broliškos meilės laikus, baudžiavos laikus.

Tiesa, buvo daugiaus skurdo ir vargas 
buvo aštresnis. Bet, anot kunigėlių išsi
tarimo, tai buvo Dievo palaiminimas. 
Nors ant žemės buvo skurdas ir ašaros, 
bet danguj laukė džiaugsmas. Tada 
žmonelės su nusižeminimu ir nuolankių 
kantrumu perkentė skaudžiausias kančias. 
Šis gyvenimas—tai yra tik pasisvečiavi
mas... Bet užgrabinis gyvenimas—tai per 
amžių amžius baisiausia ugnis su verdan
čia smala. Tai urvas, kuriame nėra nei 
jokio pasigailėjimo. Vien tik baisiausios 
kančios, verksmas ir dantų griežimas dėl 
tų, kurie nenuolankus. O džiaugsmas ir 
ramumas per amžius tiems, kurie bus už
ganėdinti alkiu, šalčiu ir ašaromis. Net 
baisu pasidaro, kaip pažiūri į šiandieninį 
žmonių ištvirkimą.

Jau mažai yra vietų, kur viešai gali
ma būtų pabauginti pragaru ir įvairiomis 
baidyklėmis bei rūsčiu sėdžios veidu. Pir
miau, negu pradėtum bauginti, pasipiltų 
pasityčiojimo klausimai ir šauksmai: “Ša
lin tinginiai! šalin humbugai! Męs ne
matom ir nebijom jokių užgrabinių kan
čių,- nei rūstaus sūdžios veido! Męs neap- 
kenčiam skurdaus gyvenimo. Męs neap- 
kenčiam apgavimų..*. Mūsų galingos ran
kos seną pasaulį išrėdė. Mūsų galingos 
rankos gali seną pasaulį ir seną tvarką iš 
pačių pamatų išgriauti.”

Jus gal paklausite, kas čia kaltas? Aš 
jums atsakysiu visai trumpai. Žmoniios 
nelaimių skaudžiausias smūgis — tai aa- 
bartinis prakeiktas taip vadinamas ap
švietimas... Bepig buvo seniau, kol žmo
nės nesikilnojo iš vietos į vietą, kol to
liaus nematė, kaip tik tiek, kiek nužengė. 
Bet dabar?... Dabar Portugalijos respu
blika šventus tinginystės šašus į 24 va
landas išsigydė. Jie dar sužinojo 1198 ir 
1216 m. popiežiaus Inocento III torturas 
ir Bonifaco XIII 1294 ir 1303 m. šventą 
inkviziciją. Tuomi laiku vien tik Ispani
joj nukankinta torturomis 10,220 žmonių, 
o 103,311 gyvi ant laužų sudeginta.

Viduriniuose amžiuose užmušta žmo
nių 10,001,700. Na, o jeigu pamato toji 
užsimerkėlių minia tokią skaitlinę paau
kautų “Dievo garbei”, tai ir pasišiaušia, 
it ežys prieš šunį. Užtarti už popiežių bei 
kunigus geriau nebandyk. Tuoj tau iš- 
skleidžia lapus ir su panieka parodo Čen- 
stakavos šventą prostituciją ir didelius 
Panelės švenčiausios stebuklus.

Arba rusų karė su japonais 1912 m. 
Sako, katalikų ir stačiatikių bažnyčiose 
varpai graudžiai gaudė, žvakės ant visų 
aukurų liepsnojo, kunigai ir popai visa 
gerkle giedojo, žmonės, graudžiai verkda
mi, meldė Augščiausiojo pagelbos ant ka
rės lauko. Bet... tas viskas buvo panašu 
į muilo burbulą. Mūsų šventieji ir viso- 
galintis Dievas perėjo į japonų rindas. 
Tai praeitis! O kas dar ateityj bus?

Nėra abejonės, kad už šimto metų iš 
musų juoksis, kaip iš beždžionių. Jau pil
dosi pranašų žodžiai. O, baisi tai bus ga
dyne. Verčiaus jau girtam galvą persi- 
skelti, negu sulaukti tos socijalizmo ga-

Pr. Zuravlis.



Ant paveikslo nupiešta valtelės, kuriose išsigelbėjo dalis “Titanico” keleiviu. Didžiuma išsigelbėjusiu—tai moterįs ir vaikai, kuriu daugelis nespėjo nei apsirėdyti. Tolumoje skęsta patsai “Titanicas” 
Jeigu tokiu vaiteliu būtu užtenkamai buvę—visi “Titanico” pasažieriai būtu išsigelbėję. Bet ant nelaimės tose valtelėse sutilpo tik apie 700 žmonių, o žuvo 1480 ypatų. Bevieliniu telegrafu skęstantis “Tita
nic” davė žinią kitiems laivams. Kuomet pribuvo “Carpathia”— “Titanico” jau nebuvo. Bet žmones, valtelėse esančius, visus išgelbėjo.
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Korespondencijos
PIRMOSIOS GEGUŽES 

ŠVENTE.
Medicine Hatt Alta, Ca

nada. 1 gegužio d. latviu so- 
cijalistu kuopa išvien su ang
lais parengė koncertą su pra
kalbomis, kuriame dalyvavo 
ir lietuviu lavinimosi kuope
lė; tai dar bus tik pirmas 
toks susirinkimas, kaip šitas 
miestelis stovi. Pirmiausia 
dainavo latviu choras marsa- 
lietę, potam kalbėjo latviš
kai ir angliškai. Lietuviškai 
kalbėjo Žebrauskas, nurodęs, 
kodėl ir kuomet pradėta 
švęsti 1 gegužės diena, ko 
reikalaujama ir 1.1.

Tarpais prakalbu buvo de
klamuojama ir dainuojama 
lietuviškai ir latviškai. Lie
tuviškai pavyko geriaus de
klamuoti, nes latviai ir lat- 
vaitės visi iš knygų skaitė. 
Publikos buvo neperdaugiau- 
sia ir užsilaikė gana ramiai. 
Lietuviu lavinimosi kuopelė 
žada pakeisti savo antgalvį 
ant socijalistu ir susijungti 
su anglais ir latviais, kad 
tankiau surengus panašius 
susirinkimus.

Daugmatys.

' Montello, Mass. Vieti
niai socijalistai apvaikščiojo 
1-mo geg. d., kaipo darbi
ninku šventę. Apvaikščioji- 
me dalyvavo anglai, lietuviai, 
lenkai, italai ir žydai. Susi
rinko j du tūkstančiu susipra
tusiu darbininku, vyru ir mo
terų ant Perkens Avė., iškur 
ir prasidėjo paroda. Susto
jus visiems į eiles, benas už
traukė marsalietę, iškilo 
augštyn vėliavos, sujudėjo 
aplinkui minia ir su dideliu 
entuziazmu traukė didžiąja 
miesto gatve. Taip-pat bu
vo neita raudonos vėliavos

su parašais “Workers of the 
World unite!” Pasibaigus de
monstracijai, minia suėjo į 
svetainę, kur atsibuvo pra
kalbos angliškai, lenkiškai, 
itališkai ir lietuviškai. Lie
tuviškai kalbėjo A. Baronas. 
Plačiai išaiškino reikšmę 1 
geg., kaipo darbininku šven
tės.

Pirm prakalbu lietuviu 
kvartetas padainavo marsa
lietę ir vidury prakalbu pa
dainavo: “Nors audros ūžia 
aplink mus”, ir duetas Ustu- 
pienė ir Čelitkiutė padaina- 
va: “Pasakyk mano mylimas 
krašte.”

Demonstrantas.
Philadelphia, Pa. Boiko

tas šventakupriu prieš soci- 
jalistus. 1 d. gegužės L.S.S. 
1 ma kuopa parengė vakarė
lį, kaipo apvaikščiojimą dar
bininkiškos šventės. Nors die
na buvo gana graži, bet žmo
nių taip mažai susirinko, kad 
vargiai uždengs to vakaro 
lėšas. Girdėjau katalikus 
atkalbinėjant žmones neiti, 
nes esą socijalistu rengiama. 
Programas buvo įvairus: pra
kalbos, monologai, dainos ir 
ant pabaigos balius.

J. Pumpuras.
Lietuvių socijalistu kon

ferencija.
5 d. gegužės VI Mass, ra

jono konferencija atsibuvo 
Norwood’e, Mass. Į kon
ferenciją atvyko 24 delega
tai.

Atidarius.konferencijos su
sirinkimą, buvo skaityta laiš
kas nuo L. Grikšto, kuriame 
jis skundėsi, kad jį neteisin
gai prašalino 60-ta kuopa ir 
prašė, kad konferencija pri
pažintu jį atsakančiu važinė
ti per kitas kuopas su kru
tančiais paveikslais ir laikyti 
prakalbas. Taipgi buvo skai
tytas laiškas nuo F. Bago- 

čiaus, kuriame patarė konfe
rencijai surengti maršrutą 
dėl A. Purvio per Mass rajo
ną. Abudu laiškai po ap
svarstymo tapo atmesti.

Toliaus konferencija pra
dėjo svarstyti rajonu reika
lus: džiugiausiai buvo svars
toma, kokiu būdu sustiprinti 
silpnąsias ir atgaivinti miru
sias kuopas. Nutarta, kad 
rajono komitetas rudeny su
rengtu Mass, rajone maršru
tą ir užkviestu gerą kalbėto
ją.

Prasidėjus Sąjungos reika
lams, buvo iškilę nemažos 
diskusijos apie kooperatyviš
ką išleistuvę “Darbas”. Po 
ilgu diskusijų konferencija 
nutarė, kad Sąjunga nieko 
bendro su ta išleistuve netu
rėtu ir kad susivažiavimas 
tą dalyką nesvarstytu, kaip 
praėjusiais metais net ir ko
mitetus “Darbo” rinko.

Abelnai imant, konferenci
ja buvo paveizdinga ir dele
gatai svarstė dalykus ganą 
rimtai.

Neprošalį bus paminėti, 
kad šalę konferencijos buvo 
taipgi lietuviu laikomos 
“konferencijos”, tik truputį 
skirtingos. Buvo net trejos 
vestuvės ir tik vienose ves
tuvėse buvo 42 bačkutės a- 
laus, ir, rodosi, 2 bačkutės 
degtinės! O t ten, tai jau ir 
konferencija”!

V. Paukštys.

Philadelphia, Pa.
Šiomis dienomis vaikščioja 

po s tubas koks tai kunigas, 
rinkdamas pinigus minyšku 
namui. Sakosi esąs iš Chi- 
cagos. Matyt, gerai sekasi 
žvejot dolerius po tamsius 
žmones visokiems tinginiams 
ir valkatoms, bile tik ant 
dievo garbės.

J. Pumpuras.

DARBAI IR STREIKAI.
Easton, Pa. Vietinė Ind. 

Workers of the World unija 
33 kuopa pastatė reikalavi
mus darbdaviui Symons’ui, 
po kuriuo dirba suvirš 2000 
darbininku, šilko audėju. 29 
bal. išrinko komitetą iš 10 
ypatų iš įvairiu tautu ir dar
bo skyrių ir, jeigu minėtas 
darbdavys, neišpildys reika
lavimu per 3 dienas—15% 
pridėti ir 54 vai. i savaitę 
dirbti—tai 3 d. gegužės visi 
išeis ant streiko.

Širšinas.
Nuo red. Rodosi, jau išėjo 

ant streiko.
Haverhill, Mass. 30. IV 

sustreikavo skrybėlių dirbtu
vė. Streikieriai beveik visi 
lietuviai ir lenkai. Jie reika
lavo padidinimo algos ir su- 
batoj tik iki pietų dirbti. 
Bet streikas ilgai nesitęsė: 
kompanija išpildė didžiu
mą reikalavimu.' Darbinin
kai visi prisirašė prie L 
W. W. unijos, bet kompani
ja unijos nepripažįsta, tik pa
vėlino unijos komitetą tarpe 
savęs darbininkams turėti.

Odų dirbtuvėje, kur dau
giausia dirba graikai, dar ne
susitaikė. Streikieriai ank
sti rytais susirenka neleisti į 
darbą skebu, bet tuoj pribū- 
na policija ir visus išvaiko. 
Keli graikai tapo areštuota.

J. N—lis.
Springfield, III, 1 d. bal. 

sustojo minkštųjų anglių ka
syklos ir nekurtos ligišiol sto
vi. Nežinia, kada pradės 
dirbti. Nekuriose jau dirbi
nėja, bet iš tokio darbo žmo
nės negali sau širdies ramin
ti, nes pilvas veik pustuštis. 
Taigi daug yra pas mus be
darbiu.

Viršinėse šapose eina dar
bai ir fenais gerai sekasi.

A. Čekanauskas.

Minersville, Pa. Jau pra
ėjo ir gegužinė šventė. Me
džiai sužaliavo ir sodai pra
žydėjo, kad net miela kiek
vienam atsikvėpti.

Sustojus angliakasykloms, 
mainieriai tvirtai laikosi. 
Dirbtuvės, nors ir kalbina 
žmones į darbą, bet niekas 
neklauso. Daugelis išvaži
nėjo į plačiąja Ameriką lai
mės jieškotus.

A. J. Banučauskas.
Portland, Me. 4 geg. d. 

sustreikavo visi Portlando 
teplioriai, reikalaudami $3.00 
į valandas. Iki šiol gaudavo 
tik po $2.75 už 8 valandas. 
Streikieriai visi unijistai ir 
ūpas pas juos vienodas. Lie
tuviu tepliorių nėra nei vieno.

Maine valstijoj teplioriai 
gauna mažiausią užmokesnį, 
negu kitur.

Marė Kirtiklienė.
Apie valparaisiečius.

Chicago, III. Aš turiu 
persergėti draugus soči jai is- 
tus, kad panašiems Valparai
so studentams, kaip pp. Juš- 
kaitis ir Krinčius daugiaus 
vakaru nerengtu, nes tuodu 
studentu pasirodė esą kleri
kalu ir kapitalistu draugai. 
Lai kunigai ir “krikščioniškos 
civilizacijos” stulpai rengia 
jiems vakarus ir apmoka ke
lionės lėšas, o ne męs, varg
šai darbininkai.

Boto aš negaliu dasiprotė- 
ti, kokiems galams kaikurie 
draugai taip dirbo prie su
rengimo to lietuviško vaka
ro (žiūrėk “Laisvės” No. 37.) 
Programe minėta: “naudai 
Valparaiso univ. liet, moks
leiviu knygyno”. Kas-gi ta
sai knygynas? Išbuvau Val
paraiso per du metu ir labai 
gerai prisižiūrėjau, kam ta
sai knygynas tarnauja. Kiek 
sykiu jame atsilankiau, tai 
visada “Kovą” tik vienos sa

vaitės senumo surasti galė
jau gurbe! Sykį užklausiau 
knygiaus, kodėl “Vien. L.” 
“Lietuvą”, “Kataliką” laiko 
ant spintos sudėję net po ke
lis numerius, o kitus nelaiko
te nei po savaitę. Gavau at
sakymą, kad “Kova” šlamš
tas, kuris tik į gurbą su 
“Saule” tinka.

Margeris.
Valparaiso, Ind. miestelis 

nors nedidelis, bet randasi 
lygioj vietoj, pilnas žaliu me
džiu ir yra garsus, kaipo 
“miestas mokyklų ir bažny
čių. Išėmus pora dirbtuvių, 
jokios išdirbystės nėra; Val
paraiso universitetas yra vie
na iš labiausia prieinamu mo
kyklų Amerikoje, todėl čia 
randasi ir lietuviu nemažas 
būrelis, iš kuriu mūsų visuo
menė jau susilaukė ir dar su
silauks žymiu veikėju. Pra
gyvenimas pigus, galima pra
gyventi savaitė už $2.00 ir 
dar vidutiniškai prasimaitin
ti. Mokykla apima puiku 
žemės plotą. Mokiniu esti 
500 įvairiu tautu. Įstoti ga
lima abi kada ir pradėti mok
slą nuo A B C ir varytis iki 
augštuju mokslu.

M. P.

Klaidų atytaisyinas.
GARDNER, MASS. 19 bal. šokius ir 

teatrą surengė dr-j a “Aidas” o ne L. 
S. S. 89 kuopa, kaip pasakyta “Lai
sves” N84. D. Klingąį.

ST. LOUIS, MO. Pereitame N ry 
jau tilpo vienas atšaukimas korespon
dencijos, kuri buvo atspausdinta “Lai
svės” N33. Dabar męs gavome iš p. 
Bijūnėlio antrą, panašy atitaisymą. Va
dinasi, pirmojo korespondento ne taip 
parašyta, kaip mano didžiuma publikos. 
Visos Bijūnėlio koresp. nedėsime, nes 
kas svarbu, jau atšaukta “L-vės” skai
tyto j aus N37.

RED. ATSAKYMAI.

A. ŠPOKUI (Bostone). Jau tasai 
ponas ir taip atsiima nuo visy, kiek ne
reikia. Pagalinus, kaipo monologas, 
labai trumpas. Rašote gana sunkiai; 
pradėkite nuo korespondenciją.

Dr-stė Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu
L,. K. Gedemino IN o. 1

Ant Town of Lake, Chicago, III.
ADMINISTRACIJA:

Prezidentas K. K. Strzyneckis,
4602 So. Ashland Ave., Chicago, III. 

Vice-Prez. St. Ragauskis,
4612 S. Wood st., Chicago, III. 

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

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

Iždininkas 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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VIETINES ŽINIOS

So. Bostono Liet. Labdarys
tės Draugijos. Buvo stato
mi du veikalai: “Žmonės” ir 
“Tarnas įpainiojo”. Pirmas

geny bukietu. Už ką ji tą 
bukietą gavo, stačiai nesu
prantama. Jeigu bukietas 
buvo skiriamas už geriausią 
atlosimą, tai jį turėjo gauti 
N. Januška, o jeigu jau už 
prasčiausią nudavimą, tai 
jį priderėjo atiduot Vadapa- 
lui. “Tarnas įpainiojo” išė
jo truputėlį geriau, tik tar
nas visai neišrodė ant tarno. 
Žmoniy buvo mažai. Ren
giant panedėlyje, buvo tikė
tasi, kad pribus visi lietuviš
ki biznieriai, nes tas vakaras 
dėl jy liuosas. Bet pasirodė,
kad mys biznieriai tik imt 
moka, o duot ne.

K. J. Šulas.

DARBAS
kur dirbantysis turi nuolat 
lankstytis, siekti, vaikščioti, 
nešioti — darbas drėgnose 
vietose darbas, kur žmogus 
turi umiy oro atmainy patir
ti, visai tai blogai veikia į 
žmogaus inkstus, bet

Severos Inkstams ir 
Kepenims Gyduolės 

(Severn’s Kidney and 
Liver Remedy)

tuos taip svarbius organus 
palaiko geroj sveikatoj ir 
leidžia jiems pakelti. Puikus 
vaistas visiems sunkiai dir- 
ban tiems.

50c ir $1.00

o;

Severos

Kraujo Valytojas
(Severa’s Blood Purifier)

padaro tyrą, gausy ir sveiką 
kraują, prašalina odos išbė
rimus, padeda votims, skau
duliams, spaugams ir kitoms 
odos ligoms gyti.

Padaro žmogų sveiką Ir 
sveikatoj užlaiko.

Kaina $1.00

Jaučiatės
Pavargę esą?

jei vakare jaučiatės visai pa
vargęs esą, jei esate pailsę 
nuo sunkaus darbo, ligos ar 
senatvės, jeigu tas raudonu
mas, kuris rodo žmogaus 
sveikatai, yra iš sveiko pra
nykęs, tai reiškia, kad lai
kas pradėti vartoti

Severus
Gavasties Balsamą.

(Severa’s Balsam of Life)

Kaina 75c.

Aptiekose visur parduoda Severos gyduoles. Neimkite kitokių.
Kiekvienas “Severos” firmos vaistas geras. Dėl daktariškų patarimų rašykite

’ Nhi vOwk’V

GERIAUSIAS

TVIINfiUA
Užlaikom didelę

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

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

S22 Washington Street
BOSTON, MASS.

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

F. S. Šimanskis.

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistų

&

TIKRA DEGTINE
Jeigu jus kada reikalaušite

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

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

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

Parduodame gorčiais už visai žemas kalnas.

Užsirašykit ‘Lietuvių Žurnalą’
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 šaktj ir beletristikos straipsneliai. Bet viena 
jo ypatybe — tai užklausimai ir atsakymai. Męs atsakysim 
į pasiųstus mums visus klausymus, nežiūrint kas ir apie ką bus 
klausiama. Tai yra ideališkas namų svečias. Adresuokite: 

“Lietuvių Žurnalas” 1607 No. Ashland Ave., Chicago, III.

New Haven geležinkelio 
kompanija nori paglemžti į 
savo rankas visus mažesnius 
Massachusetts valstijos gele
žinkelius miesteliuse Lynn, 
Cambridge, Chelsea, Malden, 
VVobum ir tt. Užgrobikai 
siūlo pamainyti garą elektra 
ir įvesti pamainymus per 5 
metus. Tas viskas jiems ap
sieitu $80,000,000. Billius 
esąs jau Massachusetts val
stijos legislature j.

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 
Kreiptis pas jį.

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

233 Broadway, So. Boston.

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

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.
Šią savaitę bus lošiama

Publika bus dideliai užganėdinta 
labai juokingo perstatymu.

Sėdynės geros ir nebrangios.
Tikietus galite gaut po nurn. 15 Winter 
St. arba teatre ant pleciaus Castle Sq., 
Boston, Mass.

PARSIDUODA

šiuo

Parsiduoda geras, naujas forničius 
su visais rakandais visai pigiai. Prie
žastis pardavimo išvažiavimas į Lie
tuvą. Galite atsilankyte bile kada ne
dalioj, o šiokiomis dienomis nuo 5 vai. 
vakare po šiuo adresu:

J. VILIAMAS,
45 3rd St., Room 9, So. Boston, Mass.

GERA PROGA
Parsiduoda Agentūra ir Krautuvė Ci

garų, Tabako, Popiery, Knygy ir prieg- 
tam Grocernės daiktų. Biznis išdirbtas 
tarpe lietuvių. Parsiduoda už pigią kai
ną. Kreipkitės šiuo adresu:

121 Green st., Worcester, Mass.

Vienatinis So. Bostone
LIETUVIS ŠIAUČIUS

Užlaikau naujus čeverykus, taisau se
nus, uždedu robus ir šaminu čeverykus. 
Darbą atlieku gerai ir pigiai. Taipgi 
užlaikau cigarus ir cigaretus. Lietu
viai pas savąjį.

ANTANAS ABAZORIUS
• 207 C St., kam. Silver St., So. Boston

Jieškotojams.
Šiuomi atkreipiame atvda gerbiamųjų 

“Laisvės” skaitytojų, kad pajieškoji- 
mus giminių ir drauęų talpinam ant me
tų 1 sykį dovanai. Už bizniškus paiieš- 
koiimus imam po 50c. už 1 eną sykį ir 
1 aol. už 4 sykius. Neskait jams pa- 
jie (kojinius dykai netalpina

DRAUGIJOS IR KUOPOS!
Jeigu norit vasaros šventadieniais 

praleist linksmai laiką ir nekęst di
deli y karščių, tai imkit laivą pasiva- 
žinėt ant jūrių. Pas mane galit pa- 
sisamdyt didžiausį laivą, kokis tik 
yra Bostone. Tas dėl draugijų atsi
eis visai pigiai. Prieš paėmimą lai
vo duokit man žinią bent dviem ne
daliom išanksto. Ateikit po šiuo 
adresu:

Antanas Raulukaitis
344 Broadway, (Baldwins Cafe)

SO. BOSTON, MASS.
Taipgi galit gaut informacijas 

“LAISVES” REDAKCIJOJ.

Ak u šer ka
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F. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

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

O 
(0 
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e) OFFISAS RANDASI: i
* 30 W. Broadway (
§ SO. BOSTON, MASS. '
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TEISINGIAUSIA A O'T’ir’IZ A 
IR GERIAUSIA API I H K A

LIETUVIŠKA *** * llulYrl
Sutaisau receptus su didžiausia aty
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktary. Tai vie
natinė lietuviška aptieka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolių 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto
jamos. Taipgi parduodu daugmenoj 
“Ice Cream,” cigarus, kendes ant 
vestuviy, baliy, krikštyny ir pasilink- 
sminimy. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiysia per expresą.

Aptiekorius ir Savininkas

K. ŠIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st.

Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

J. ROMASZK1EWICZ
Pakaiaus Teisėjas

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

J. ROMASZK1EWICZ
115 Salem st.,Boston,Mass.

GERA PROGA
GRAMATIKA angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apdar.) $1.00
VAIKŲ DRAUGAS arba kaip mo

kytis skaityti ir rašyti be mokyto
jo........................................................... 15c

NAUJAS BODAS mokytis rašyti 
be mokytoje....................................... 10c

ARITMETIKA mokynimuisi ro- 
kundy, su paveikslais (apdaryta) 35c

Viso $1.60
Kas atsiųs iškirpęs šitą apgarsini

mą iš “Laisvės” ir $1.00 per money 
order, tai gaus visas 4 knygas 60c. 
pigiau.

P. MIKOLAINIS,
Box 62, New York City.

JT*9J'

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, Masš.
Kas užsirašys pas mane 

Laisvę”, gaus dovanai.

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 į Suvie
nytas Valstijas ir kokių neįleidžia, kiek 
vertės turi kity žemių pinigai, tai pri- 
siysk 15c. stampom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtą knygelę.

.J. VAUUKONIS,
261 W. Broadway, So. Boston, Mass.
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SENIAUSIAS RUSIŠKAS

DAKTARAS
B. U. BBRINARO

Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tą ar no to laiko tele- 
fonuokite 1(10 Soutn Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

£
§

Perkant žiūrėk, kad butų tu niurkė, 
o gausi teisingai.

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

g

$£ S

g

co
Išdirbama skaniausis

ALUS, PORTERIS ir 
LAGERIS.

Bravoras randasi ant

2nd and D Sts
SO. BOSTON, 

MASS.

SVEIKI, GERI IR PIGUS

O E RI m A i

g

§

LIETUV1ŠKA1-LENKIŠKAI-RUSIŠK AS

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

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

Telephone Richmond 1967-R.

JEI NORI T ŽINOT
Kas yra saulė, planetos ir kometos, 

tai skaitykit knygą

“Pasaulių Ratas”
JEI NORIT ŽINOT

Kas yra meilė ir kaip žmones mylisi, 
skaitykit kniugą

“Meiles Karštlige”
Reikalavimus ir pinigus adresuokit taip:

• J. S TROPUS
30 W. Broadway, so. Boston, Mass

Feeling'Tif'Every Day
| Influenzos arba irme- 
| dies užpuolimai naktimis 
S arba kosulys ir dio- 
I girnai jūsų raumo- 
I nyso iš nusidirbi- 

mo, nopaguldys 
jus, jeigu turėsit

Dr.
Richter’io

Pain
Expellerjf 
savo namuose ir 
tuojaus imsite 
vartot. 25c. ir 50c.
Sergėkis pamėgdžiotų vaistų.

■

aptiekose.

F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl Street, New York
Richter’io Congo Pillėa yra geros nuo 

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

Revere Distilling Co.
579 to 589 Atlantic Ave.

BOSTON, - - MASS.

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. JATULAVIČIUS.

Savininkus
'8 Broadway, So. Boston, Ma
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Telephone So. Boston. 345 M

DR. F. MATULAITIS
405 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
V itlandoH:

Nuo 12 2 dieną ir nuo 7 9 vakari*.
Nedaliomis iki 3 vai. po piet.
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The Commonwealth
Balding Association

Vertė turto ant$25.000.
Namų Budavotojai, Kontraktoriai 

ir Pataisytojai
(Real Estate, Mortgages & Insurance)

Atliekame kuogeriausiai visokias ope
racijas. Suteikiame visokius patarimus 
statyme namy, o taipgi duodamo viso
kius patarimus ir išskaitliavimus tiems, 
kurie nori pii’kti ar parduoti namus. 
Statome naujus namus, perstatome ir 
pataisome senus. Išduodame paskolą, 
apdraudžiame nuo ugnies namus ir visą 
naminį turtą. Perkame, imame nuo- 
mon (arendon) ir išnuomuojame namus. 
Parduodame dėl statymo namy žemi s 
lotus. Kiekvienas Šeras parsiduoda jo 
$10. Mūšy komponija taipgi turi dide
lius ryšius su lietuviais ir visuomet pa
tarnauja jiems sąžiniškai.

Ofisas: 782 Main st.,
Cambridge, Mass.

25c. 
50c.

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

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Zmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostiii - 
Trejanka 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Baisumas 
Antylakson dėl Vaiky 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

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

ir Kruvinosios - 
“Uicure” arba gydymas

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

Galvos Skaudėjimo 
Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojy 
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky 
Vaistas nuo Paliauto (Corn Cure.) 
Gyduolės nuo Grippo’ - - I
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 
Rožės Balsamas 
Kinder Balsamas - 
Bobriaus Lašai 
Svelnintojas .... 
Kraujo Valytojas - - - !
Nervy Ramintojas - - - 1
Egzema arba 0(1 

pas Vaikus
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) - 
Pamada Plaukams ... 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osy 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nksty Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės - 
Gydymas nuo uždegimo Danty arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto 
Gyduolės ir Mostis nuo Parky 0 

ir Niežy - - - _ -
Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip- 
?i privalo užlaikyti visada mūšy puikias 
aetuviškas gyduoles savo Storuose ant 

pardavimo, kad mūšy tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi
pirkti ir nereikalauty išduoti pinigus 
dovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkese. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduoliy, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūšy tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. ELM MUN STS., PLYMOUTH, PA.

os Uždegimas
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75c.

$3.50 
50c.

10c.
10c.

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

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

$2.00 
$1.00

$1.25

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

$1.00 
25c.

$1.25

$2.00
$2.00

$50

Gražiausi Siutai, Skrybėlės, Marškiniai,Naktai 
zos ir kiti aprėdalai

Taipgi męs pasiuvame siūtus ant užsakymo. Tame 
mūšy specijališkumas.

Pas mus dirba jums gerai žinomas lietuvis JUOZAS LI-KAVIČIA.

Kurie norite pigiai nusipirkti gerus ir drūtus siutus, ateiki te pas:

ARTRUR STEMBURG
76 Washington St., “r“s"r^°lvcr Boston, Mass

Męs neturime brenčiy.

SANKROVA

ag
21-23 Cross St., Boston, Mass

DIDŽIAUSIA BOSTONE

OLSELIS
Vyno, Visokių Likierjų, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.

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

WILLIAM ZAKON & CO.

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisves” 

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

Administracija.

GERIAUSIA VIETA
Pirkti Pečius, Lovas, Kėdės, Karpetas 

ir visokius namams forničius.

r
t-IARRISOIN OA’rVES

DISPENSARE
Jau 20 metij nuo Įsteigimo.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

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

iki 4 po piet.
Gydome visokias ligas Vyrų, Mo
tery ir Vaiky ir taisome DANTIS.

Ateidamas atsinešk šį apgarsinimą.
BWHUnBMHMKHMHBKU
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Ištaisome namus puikiausiais rakandais 
už $60.00. Kas norite pigiai nusipirkti 
gerus forničius, tai atsilankykite pas

B. CANNER
338 W. Broadway, So. Boston, Mass, 

tarpe E and I) sts.
l

5 O 5 O O O
Vysai dykai

.. ................... m t tip ran lUMiHarmRMMUB

Kožnas vyras be atiJėlioima tur pareikalauti vieną, iš tu ste
buklingu knygu. Vyrai, katrie žada apsivesti — vyrai ligoti —

E HH| vyrai, katrie pasigėrė per niienj, katrie pareidava namo vielai ir ^E
1 katrie pervirš davė valių — vyrai silpni, norvoti ir katrie prastoi
B sava sveikata — vyrai, katrie negabė pri darbu, ir katrie ne gale 1 

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

pasiūlas kaip vyrai naikina sava sveikata, kaip jie užsikrėta ligoms ir kaip jio 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 kaip gali ta pasekti. Knyga ta paslika kokiu budu tokios ligas, kaip: 

REUMATIZMAS, NEGRUOMULAVIMAS VYDURIU, 
Abelnas prastoimas spėkų, Užnuodijimas kraujo, arba Brantai, Triperis, Lytiškas nusilpiteimas, žudymas ffyvas- 

tinios sekios, Naktinei nubiegymai sėklos, 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 slapia arba sava namie.
Tūkstančiais vyrams palika sugranžinta TOBULA SVEIKATA, STIPRUMAS IR SPĖKAS su 
pagelba tuos STEBUKLINGOS, DYKAI GAUTOS KNYGOS. Knyga ta yra kratuvė žinios ir 
talpina tam tykrus dalykus, katras kožnas vyras jaunas ar senas, bagotas ar biednas, apsive- J 

k dis ar novedis, sergantis ar sveikas ture žinoti. Nctrotikiek sava sunkiei uždyrbtu piningu 
A ant paiku ir be vertės gydulu pakol ne porskaitistio tuos knygas. Knyga ta sučedis Jiums H 
K no viena doleri ir pasakis kokiu budu galctė 

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

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

D. tas yra su apdėtu mokiesniu 
ir dara ta bo ypatingai pa- 

reikalavima sergančia. 
Męs tą niekados no darome. 

Reikalaudami tą knygą nuo musu 
J lūs nebusite niekados pa- 

Siusk sava 
adresa iendena.

stotis STIPRU, RESNU, SVEIKU VYRU.

gnHaKlIMBBBMBIBIIBIBBBBIlO III

RUPOKAS DYKAI GAUTOS KNYGOS.
Dr. JOS. LISTER & CO., L 605, 208 N. Hf th Ave., Chicago, I IL 
GOTONI:—Aš esu uHnteresuotas jusu pasiulinimui dykai siun- 

stos knygos ir noreCiau. jog jius išsiustument man vieną 
iš tuo knygu.
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Vardas ir pavardė

Adresas

Stejtas Ii

Į
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