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MERIKOJ
Pilietiška karė Mexikoj.

Nužudžius buvusį Mexikos 
prezidentą Madero, anaiptol 
nįvyko ramybė. Atbulai, ta
sai žiaurus nužudymas paties 
Madero, jo brolio, jo dėdės 
Alberto, viceprezidento Hu- 
areco— visa tai tik įpylė aly
vos į ugnį.

Madero šalininkai pakėlė 
revoliuciją visoje šalyje. Ta 
revoliucija greičiaus panaši į 
anarchiją, kur neapsaugota 
nei gyvybė, nei turtas. Jau 
dabar padaryta’nuostolio ant 
milijonu doleriu. Ardomi til
tai, kertami telegrafo stulpai 
deginami namai. Tikresnės 
žinios galima gauti tik iš Ve
ra Cruz.

Taftas pasakęs, jog Suvie
nytos Valstijos nepripažįsta 
Huerto prezidentu. Kariu- 
menė irgi skilusi į dvi puses.

Senasis, išguitasis prezi
dentas Porfirio Diaz muša te
legramą po telegramos, kad 
jisai grįžšiąs atgal, kuomet 
viskas nusiramins.

Didelis streikas Pater- 
son’e, N. J.

8,000 šilko darbininku me
tė darbą, reikalaudami ge
resniu darbo sąlygų ir atea- 
kantesnio darbo sutvarkymo. 
Darbas apsistojo 75 dirbtu
vėse. Darbas susilaikiusiose 
nuo streiko dirbtuvėse yra 
suparaližiuotas.

Unijos organizatorė Flynn 
ir keli darbininkai liko suare
štuoti. Jie po kaucija.

Sufragistėš kad drožia, 
tai drožia j Washingtoną.

Ant dienos prezidento ina
uguracijos Washingtone bus 
didelė sufragisčiu paroda. 
Keliolika sufragisčiu net pėk- 
ščios pasiryžo atvykti Wa- 
shingtonan.

23 d. vas. ju kompanija 
buvo atstume nuo Washing- 
tono 63 mylias. Sako; gerai, 
kad taip mažai beliko eiti, 
kitaip nedaeitu jau.

Tik 50 grafteriu.
New Yorko miesto majo

ras Gainor stojo, kaipo liu
dininkas, prieš legislatures 
komisiją ir pasakė savo nuo
monę apie New Yorko poli
ciją. Mat, pastaraisiais me
tais New Yorko policija pa
garsėjo bjauriausiais darbais. 
Majoras pasakęs, kad New 
Yorko policija esanti viena iš 
puikiausiu visame pasaulyje. 

.Joje esama tik 50"grafteriu.
Argi ne juokai! Kaipgi ji 

-yra puikiausia, kad 50 tam- 
siu ypatų yra?

Darrow stoja teisman.
Los Angeles vas. 26 d. C. 

S. Darrow, garsus hniju ad
vokatas, stoja į antrą teis
mą, kaltinamas ^ papirkime 
prisiekusiojo teisėjo. Pirma
me teisme Darrow buvo iš
teisintas.

Kur deda savo pinigus 
Europos karaliai?

Europos karaliai nemažai 
savo turto turi pasidėję Ame
rikos bankose. Vokiečiu ka
ralius Vilius II turi pasidėjęs 
$3.000,000. Anglijos Jurgis 
V—5 mil. dol. Tiktai Aus
trijos imperatorius Franciš-

kus-Juozapas ir Rymo popie
žius Pijus X laiko savo tur
tus padėję žydiškame Rotšil
do banke Paryžiuj.
Friedmanas jau Amerikoj.

Šiomis dienomis pribuvo 
Amerikon garsus ipokslo vy- . 
ras dr. Friedman iš Berlyno, 
išradėjas nauju vaistu prieš ] 
džiovą. ;
147 milijonai ant laivyno.

Kongreso komisija pasky
rė 147 milijonus doleriu ant 
laivyno. Už tuos pinigus bus ' 
pastatyta 2 šarvuočiai, kurie ■ 
kaštuos 30 milijonu, 6 minu 
nešiotojai ir 4 povandeniniai • 
laiveliai.

Kitais gi metais laivynui ' 
dar daugiaus bu^ skiriama, 
nes susitvėrusi tarh tikra ly- 
ga, nepaprastai varo smar
kią agitaciją už laivyno didi
nimą.

Moterįs ir tabakas.
Massachusetts valstijos le- 

gislaturon įneštas įstatymo 
sumanymas, kuriuo norima 
uždrausti moterims tabako 
rūkymą. Tie pirkliai, kurie 
parduos moterims tabaką, 
bus baudžiami pinigiškai.

Geriau būtu, kad ponai at
stovai pasirūpintu sutrum
pinti moterims darbo dieną, 
bet dabar jie tuom nesirūpi
na.

New Yorko išlaidos.
New Yorko miesto valdžia 

išleidžia per metus ant kiek
vieno gyventojaus 25 dol.

Įeigos New Yorko 1910 
metais buvo~$197,779.883. 
Daugiausia išleidžiama mo
kykloms užlaikyti, būtent 30 
milijonu, policijai 16 mil., 
gaisrininkams 9 mil.

Ant knygynu, muzėju, pa
veikslu, parodu išleidžiama 
tik apie 2 mil. doleriu.

Huerta mobilizuoja ka- 
riumenę.

Naujasai Mexicos prezi
dentas Huerta rūpinasi už
laikyti valdžią savo rankose. 
Jisai nori padidinti kariume- 
nę iki 150.000. Visa tik bė
da, kad ne visi kareiviai jam 
ištikimi.
Karinmenė traukia Me- 

xikon.
Kelios brigados Suv. Val

stijų kariumenės jau traukia 
Mexikon. New Yorko orlai- 
vininku kliubas paaukavo 
kelis aeroplanus dėl karės 
ministerijos, kad ši pasinau
dotu jais prieš mexikiecius. .

Persiskyrimai vis auga.
Skaičius persiskyrimu Suv. 

Valstijose tolydžio vis auga. 
Pereitais metais buvo 100,- 
000. Illinois valstijoj ant še
šių šeimynų išpuola vienas 
persiskyrimas!

Philadelphijos kriaučių 
streikas.

Kaip praneša unijos virši
ninkai—Philadelphijoj strei
kuoja daugiaus nei- 19,000 
kriaučių.

Nekurie bosai, išsigandę 
streiko, tuoj susitarė.
Išgėrė 2 kvortas degtinės 

ir pasipjovė.
Pasquale Gentele iš Chica- 

gos, susipykęs su savo žmo
na, išgėrė 2 kvortas degtinės 
ir pasipjovė. z

UZSIENYJ
Ponia Pankhurst po 

teismu.
Anglijos kovojančiu sufra- 

gisčiu vadovė ponia Pank- 
nurst yra po teismu. Ji yra 
paleista po $3.500 kaucijos. 
27 d. vasario turės atsibūti 
teismas.

Ją kaltina, kad jinai esan
ti surengusi prieš savaitę su- 
dinamitavimą Lloyd Geor- 
ge’o namu. Kada ją vedė į 
teismą, josios draugės mėgi
no surengt demonstraciją, 
bet joms nepavelyta tą pa
daryti.

Pati Pankhurst savo pra
kalboje Cardiffe prieš kiek 
laiko pasisakė imanti atsako
mybę už sudinamitavimą.
200 žuvo laike ekspliozijos

Gijon, Ispanija.—Daugiau 
nei du šimtai ypatų žuvo lai
ke baisaus sprogimo 7.000 
svaru juodo parako.
Streikas Londono hotelių 

darbininkų.
Londonas.—Vienoj iš pui

kiausiu Londono daliu St. 
James pleciuj, Straffordo ho- 
telyj sustreikavo apie 100 
darbininku.

Ir kur tik dabar žmonės 
nestreikuoja!
Vėl žuvo du keliauninkai.

Sydnei, Australija. — Be- 
vieliniu telegrafu gauta ži
nia apie žuvimą dvieju mok- 
slavyriu-keliauninku, kurie 
stengėsi ištirti pietų poliaus 
srytis. Leitenantas Ninnis, 
anglas ir, d-ras Merz, šveica
ras, žuvo baisia mirčia nuo 
šalčio.

Adrianopolis laikosi.
Nors bulgarai su serbais 

daro didžiausius pasistengi
mus, kad paimti Adrianopo- 
lį, bet ta^ai, kaip laikosi,taip 
laikosi, j

Iš kares lauko šiuom tarpu 
mažai beateina žinių. Dide
li šalčiai ir pusnynai kliudo 
susiremti abiem pusėm.

Jamaica, 24 vas.—30 Ang
lijos karęiviu nugabenta iš 
kazermiu į ligonbūtį. 
užsinuodijo silkėmis.

1

Liurdas.
Liurdas—tai neva stebūk- 

linga vieta dėl visu Francū- 
zijos kataliku. Pereitais me
tais šion vieton buvo apsilan
kę trečdalis milijono maldi
ninku.

Stebuklu ten buvę 101. 
Visgi dar, matomai, randasi 
neišmanėliu, kurie tiki į to
kias kvailystes.

Chinai europeizuojasi.
Chinija dabar labai smar

kiai civilizuojasi. Buvo sa
koma, kad Chinijos republi
ka negalės užsilaikyti, vienok 
ji laikosi ir senovės šalinin
kai nieko negali padaryti. 
Jeigu Chinijai būtu užtikrin
ta ramybė, tuomet ji greitai 
pavytu Japoniją. Ypač veik
li yra Chinijos studentija,ku
ri lavinasi užsieniuose.

Visa Chinijos nelaimė, kad 
jai gręsia nuolatinis pavojus 
iš pusės didžiųjų Europos 
valstijų.

Persijoj.
Vis mažiau beateina žinių 

iš Persijos. Buvusiojo šaęhp^ 
orolis kunigaikštis Salar-ud- 
Doule, surinkęs ligi tūkstan
čio raitininku, einąs imti 
Charasano miestą. Jisai no
ri apsiskelbti Persijos šachu.

Kazokai Persijoj.
Tiflise eina, teismas, iš ku

rio matyti, kaip bjauriai el
gėsi rusu kareiviai Persijoje. 
Kaip parodo apkaltinimo ak
tas, 26 gruodžio kareiviu bū
rys pradėjo plėšti Persijos 
oirkliu turtus. Plėšė, ką-tik 
įgriebė, ypač šilką, manufak
tūrą, arbatą ir 1.1. Aficieriai 
buvo pačiais pirmutiniais plė
šikais.

Indijoj.
Po pasikėsinimui ant gy

vybės vice-karaliaus Indijoje, 
prasidėjo visa eilė pasikėsi
nimu ant valdininku. Tokiu 
būdu indusai nori nusikraty
ti Anglijos globos. Susida
ro tam tikri būriai, kurie pui
kiai apsiginklavę daro už
puolimus.

Neseniai užmušti keturi 
Anglijos valdininkai.

Prancūzai ir Vokiečiai.
Kuomet francūzai sužino

jo, kad Vokietija didina sa
vo kariumenęant/)0.000,tuo- 
jaus jie pakele didelį triukš
mą, kad reikia ruoštis 
Francūziiai.

Siunčia kariumenę į 
Mongoliją.

Chinu valdžia siunčia ke
liasdešimtis tūkstančiu ka
reiviu, kad išnaujo užkariau
ti Mongoliją. Prezidentas 
Yuan-Ši-Kai mušęs telegra
mą Mongolijos dvasiškam 
vadovui, kad Chinai niekuo
met nesutiksią ant Mongoli
jos atsidalinimo.

Kiek turės laivu*
Ministeris Churchill Angli

jos parlamente pranašavo, 
kad 1916 metais Vokietija 
turėsianti 26 didelius karės 
laivus, Anglija gi 43.

Kaip tik Vokietija pastato 
vieną 'karišką laivą, tuoj 
Anglija du.
Austrijos ciesorius mir

tinai serga. '
Austrijos ciesorius Pranciš- 

kus-Juozapas, kaip praneša 
laikraščiai, yra ant mirtino 
patalo. Gydytojai sako, kad 
nėra jokios vilties, jog cieso
rius vėl pasveiks. Šiose die
nose popiežius Pius X atsiun
tė savo palaiminimą per ran
kas Vienos kardinolo NagFio. 
Čia reik atmint, kad tas se- 
niališ ciesorius turi 82 m. am
žiaus.
Carukąnori vežti Egiptan.

Daktaru konsultacija pri
pažino, jogcaruką reikia vež
ti Egiptan. Vietą apsigy
venti daktarai išrinko šalę 

: sostamiesčio Kairo. Caras 
betgi dar su tuomi nesutiko, 
kadangi carienė, kuri pat 

. serga, negali caruko palydė- 
; ti.

RUSIJOJ LIETUVOJ

ir

21.000 streikuoja.
Kaip praneša “New York 

Call” Peterburgo Putilovo 
dirbtuvėj streikuoja 21.000 
darbininku.
Kaip persekioja socialistus

Rusijoj yra 6 socijalistu 
aikraščiai. Ligišiol jie pa- 

simokėjo bausmės $12.590 
rubliu. Beveik kiekvienas 
numeris konfiskuojamas.

Redaktoriai atsėdėjo išvi
so 21 metus Ir 17 mėnesiu 
galėjime.

Tai bent laisvė!
Už žmonos ir dukters 

suviliojimą.
Šiomis dienomis kataliku 

bažnyčioje, Lodziuje, darbi
ninkas Jablonovski akmeniu 
sužeidė kunigą-spaviednin- 
<ą. Policija, suareštavus 
valtininką, pareikalavo jo 
paaiškinti, kas jį privertė 
,taip pasielgti. Pastarasis iš 
pradžios atsisakė duoti ko- 
vius-nors paaiškinimus, bet 
paskui prisipažino, kad jis 
atkeršijo kunigui už suvilioji
mą jo žmdnos ir dukters, ku
rtas jis laiko pas save namuo
se, kaipo tarnaites, neprileis
damas Jablonovskio jau ket
virti metai pasimatyti su jo
mis.

Policijos nuovado gydyto
jas pripažino Jablonovskį be
pročiu.

Sifilio epidemija.
Rusu laikraščiai praneša, 

kad Novomoskovsko bažnyt- 
kiemyje siaučia sifilio (pikto
sios ligos) epidemija. Liga 
ant tiek išsiplėtojusi, kad 
šventikas atsisako komuni- 
kuoti iš abelnos taurės.

Milijonai ant baltakės.
Švenčiu laike Peterburgo 

monopoliuose išpirkta degti
nes už pusketvirto milijono 
rubliu, alaus už pustrečio mi
lijono ir vyno už 180 tūkst. 
rub. Suvalgyta tuo pačiu lai
ku: 25 tūk. paršeliu, 52 tūk. 
žąsų ir vištų ir, 400 tūk. pū
du mėsos. Pirmomis Kalėdų 
dienomis visos belangės buvo 
kimšte prikimštos. Teisėjai 
turėsią darbo lig pat gavė
nios.

Cholera.
Cholera mėgsta 

lanky ties; 1907 m.
apsireiškė 49 gubernijose, 1- 
909 m.— 71 gub., 1909 m.— 
52 gub.; 1910 metais cholera 
aplankė 78 gub.; tąja liga 
persirgo 240 tūk. ir.mirė vie
nais metais 112 tūk. žmonių. 
Tuo tarpu Europos valstybė
se cholera seniai yra buvusi: 
ten jos neįsileidžia; žmonės 
būdami turtingesni, gali ir 
moka užlaikyti švarumą.

Nors Rusijoj gyventoju 
bemaž 3 sykius daugiau, ne
gu Vokietijoj, vienok dakta
ru pas mus 1910 m. buvo tik 
21 tūk., o pas vokiečius 33 
tūk. Vokietijoj vienas dak
taras išpuola ant 2 tūk. gy
ventoju, o Rusijoj 1 ant 7 
tūk. Sodžiuose dar mažiau, 

’ nes ant 24 tūk. gyvent, tėra 
tik 1 daktaras. Užtat mono
poliu turime ikvaliai,iš kuriu 

į tik ir teka visokiu nelaimiu 
upeliai.

Visuotinas streikas 
Belgijoj.

Belgijos kuniginis parla
mentas nesutiko duoti šaliai 
visuotino, 
savimo. < 
smarkiai 
streikan.

lygaus, slapto bal- 
Todėl socijalistai 
pradėjo rengties

Rusi j o; 
cholera

Lietuvos socijalistai ištre- • 
miami.

“Laisvei” rašo iš Vilniaus: 
Vasario 11 d. iš Lukiškio 

galėjimo paleido F. Eiduke
vičių, Damanskį, Granicką, 
Tiškevičių,Golubavičiu ir Al- 
peravičiu. Lapkričio 10 d. 
haktį juos buvo paėmę dėl 
rinkimu i Dūmą. Juos kal
bino, būk jie prisidėję prie 
sietuvos Socijaldemokratu 
Partijos ir agitavę už soci
jaldemokratu kandidatus į 
Dūmą iš Vilniaus. Policijos 
departamento įsakymu iš
semiami į Archangelsko gu- 
bern., Pečoros apskritį: Ei
dukevičius, Damanskis ir So- 
xolovskis (dar jisai tebesėdi) 
ant trijų metu; Tiškevičius ir 
Golubickas—ant dvieju me
tu. Kitiems paskirta vieti
nė priežiūra.

Lenku pirmeiviu laikrašti
ja, pažymėdama šį ištrėmi
mą, pasigyrė, kad tai buvę 
“kairiųjų” bloko šalininkai.

“Botagas.”
Tokiu vardu žada pasiro

dyti Tilžėj naujas laikraštis 
“Botagas.” Tai būsiąs be- 
oartyviškas juoku laikraštis. 
Pažiūrėsime.

Nori gauti pinigų.
Mariampolės Ūkininku 

Dn .oija nori gauti pašalpą 
iš valdžios. Štai Kauno dvar
poniu draugija kasmetai 
gauna ^0,000 rubliu.

“Žemė”, ūkio laikraštėlis, 
kviečia prašyti pašelpos.

Kunigai nekalėdoja.
Vienas “Lietuvos Ūkinin

ko” korespondentas praneša 
iš Vilkaviškio, jog kunigai, 
jau pradėję nekalėdoti pas 
pirmeiviškus žmones. Labai 
gerai. Daugiaus dešrų, viš
čiuku ir kviečiu liks žmo
nėms!

Prigėrė Nemune.
Prienuose per tris Karalius 

prigėrė Nemune trįs žn*o- 
nės. Nebūt buvę girti—tai 
nebūtu dvi prigėrę. . Tai ką 
daro girtybė.
, Didelės kratos.

Mažeikiuose ir keliuose ap
linkiniuose miesteliuose buvo 
labai daug kratų pas latvius 
ir lietuvius.
Prūsų Lietuva neteko vei

kėjo. *
“Birutė” praneša, jog va

sario 9 d. Tilžėje mirė Kriš- 
tupas Urėdaitis. Velionis 
buVo darbštus veikėjas Prū
su Lietuvoje ir prisilaikęs 
pirmeivišku pažiūru. Buvęs 
prezidentu Lietuviu Rinki
mo Draugijos Tilžės—Pakal
nės valsčiaus. Jisai prigulė
jo veik prie visu draugijų 
Mažojoj Lietuvoj. Ypač tu
rėjęs daug nuopelnu dėl 
“Birutės” draugijos.

Policija darbuojasi.
Kretingos (Telšių pavieto) 

vienuolyne sausio 12 d. š. m. 
policija susekusi susirinkusį 
vaiku būrelį, būk besimoki
nant katekizmo ir abėcėlės,— 
rašybos. Sustatyta protoko
las, vaikai išgainiota—kny
gos atimta... Tą pačią dieną 
Kretingsodyje prie vieno ūki-

ninko irgi rasta būk besimo
kinančiu vaikeliu... Matot, 
yra valdžios dviklesė mokyk
la, tai kam gi reikią mokinti 
vaikučius kitur.

Kratos Laižuvoj.
22 d. vas., vidunaktyj Ma

žeikiu pristavas su žandarais 
iškrėtė butus Laižuvos gy\ 
ventoju: vargonininko Vana
gaičio ir daktaro Tautvaišo; 
paskui Auksudžio ūkininkės 
Jasutienės, studento moti
nos. Tuo pačiu laiku žanda
ru oficieris krėtė 8 vietas 
Mažeikiuose pas latvius ir žy
dus.

• Laižuviškiuose nieko įta
riamo nerado. Vis dėlto daug 
ko susiėmę išsivežė: “Šalti
nio”, “Vienytės”, “Ūkinin
ko” ir kitu tokio p»at “revo- 
liucijinio” krypsnio leidiniu. 
Norėję ir Arabu Pasakas su
imti, kam nesimatą “cenzū
ros”. Pasiėmė visa, ką tik 
rado rašyta, net daktaro uni
versiteto lekcijas.

Senas miesto pienas.
Vilniaus Lenku Mokslo 

Mylėtoju Dr -jos narys Stud- 
nickis užtiko Vroclavo mies
te Vilniaus miesto pieną, pa
darytą 1648 m. * Dabar gau
ta jau to pieno fotografija, 
kuri aiškiai rodanti, jog Au
šros Vartų būta tvirtovės 
(fortfikacijos), aplinkui ap
riestos vandens. Spėjama, 
jog kasant kanalizacijos tik
slu Milioninėje gatvėje buvo 
užtiktos tos tvirtovės pagrin
du dalįs.

Tas pats pienas rodo, jog 
ir katedros varpinyčios būta 
tuomet tvirtovės, pilies mū
ru dalies. Nuo Aušros Var
tų iki dabartiniam katedros 
piečiui ir Neriui—ta miesto 
dalis buvus vandens apriesta, i 
Vanduo ėjęs iš Župrėnu ir 
Vigiru šaltiniu. Vigiruose 
buvusi Kačergos upelio pra
džia, kurs įplaukdavo į Vilei
ką, dabartiniame katedros 
pleciuje.

Gausi auka.
Boleslavas Ruseckis, nese

niai miręs Vilniuje lenkas 
tapytojas, užrašė Vilniaus 
Lenku Mokslo Mylėtoju Dr- 
jai visą savo knygyną, bran
giu paveikslu ir senovės 
daiktu rinkinį ir 10,000 rub. 
pinigais. Be to užrašė dar 
Visuomenės Veikimo Šelpi
mo Dr-jai ir kitoms Vilniaus 
ir Lrokuvos lenku draugi
joms apie 40,000 rub.

Išvažiuoja mokytojas.
Žagarės mokytojas Vokie

taitis gavo plaučiu ligą. Tuo- 
tarpu dar silpnoj formoj; vie
nok dėl atsargumo Vokietai
tis važiuoja pietuosna—kur 
nors Kriman, gydyties. Gai
la gero pedagogo, gaila gero 
visuomenės veikėjo. Nebe- 
reikalo ir savo draugu-mo- 
kytoju gailimas. Juk jis Ža
garės dviklesę mokyklą taip 
puikiai pastatęs, kaip turbūt 
niekur dar nėra taip Lietuvo
je. Kad bent jo vietą geras, 
rūpestingas žmogusjužimty.

Pašalpa pravoslavu bro
liams.

Mūsų krašto 14 pravosla
vu brolijų gavo iš valdžios 

, pašalpos kiekviena po 250 r*
(“L. Žin.”) •



LAISVE

Nigeriai.
(1863—1913)

Kadangi šiemet sueina 50 
mėty nuo nigeriy paliuosavi- 
mo Suvienytose Valstijose — 
tad laikraščiai labai daug ra
šo apie juos, kuomi jie buvo 
ir kuomi tapo dabar.

* 50 mėty paliuosuota 
iš vergijos pančiy arti ketu- 
riy milijony nigeriy. Viduti
niškai imant, už kiekvieną ni- 
gerį-vergą tuomet mokėdavo 
po $500. Tuomet nigeriai 
dirbdavo patį juodžiausi, pa
tį prasčiausi, o kartu ir patį 
sunkiausi darbą. Jie buvo 
laikomi šuny vietoje.

Per paskutinius 50 mėty jie 
virto tikrai pilnateisiais civi
lizacijos žmonėmis. 50,000 
nigeriy šiandien yra advoka
tais, mokytojais, pastoriais, 
daktarais, redaktoriais. Su- 
virš 30,000 yra įvairiu biznie- 
riy, kurie veda plačius reika
lus. Dabar jie išleidžia 400 
dienrasciy ir laikraščiu, dau
giausia pietuose. 22,000 ni- 
geriy dirba valdiškose įstai
gose. Nigeriai turi, rodosi, 
suvirš 60 banky.

Nigeriai farmeriai turi tiek 
žemės, kiek užima keturios 
valstijos, krūvon sudėtos: 
Vermont, New Hampshire, 
Massachusetts ir Rhode Is
land. Pietinėse valstijose ni
geriy farmos apkainuotos ant 
pusės milijardo doleriy.

Iš šito viso matyti, kad ni
geriai taip pat jau moka pri
sitaikyti prie naujos gadynės 
kultūros, kaip ir baltaveidžiai 
žmonės. Pakol jie priėjo prie 
to, jiems reikėjo pakelti ne
maža vargo.

Vienok, minint tas įžymias 
sukaktuves, negalima nepa
stebėti, kad ir dabar dar, dvi
dešimtam amžyje, neišnyko 
rasinė neapykanta. Kiekvieną 
dieną telegramos praneša 
apie baisius nulinčiavimus. 
Žmogy persekioja dar ir už 
tai, kad jisai juodas, o ne 
baltas. Minint tas sukaktu
ves, reikia neužmiršti, kad 
yra dar pasauly krašty, kur 
vergija pilnai neišnyko (Mo- 
rokoje, Tunise);

Brooklyno Dėdę.

Kur jūsų turtai?
Po tokiu antgalviu socija- 

listy laikraštis “The Call” at
spausdino straipsnį.

“Mūsų tauta turtingiausia 
pasauly. Mūsų pramonija ir 
pinigai, mūšy šalies gamtos 
turtai ir mūšy žmoniy suma
numas valdo visą pasaulį. 
Męs esame jau visas šalis ap
lenkę”.

Panašius išsitarimus gali
ma išgirsti politiškuose susi
rinkimuose, galima atrasti 
dideliuose laikraščiuose. Pa
našiai aiškipama mokyklose 
ir tuomi yra svaiginama dar- 
bininky protas per daugelį 
tautišky švenčiu.

Ir nesusipratę darbininkai, 
užkrėsti tautišku fanatizmu, 
didžiuojasi, pučiasi, kuomet 
gudrus politikierius jiems iš
dėsto šios šalies turty skaitli
nes, arba jie patįs perskaito 
apie tai laikrašty.

Ir štai kaip aiškinama:
Girdi, mūšy šalies turtai 

siekia $100,000,000,000 (šim
tas bilijonu). Auksiniy pini- 
gy esama ant $1,200,000,00 
vertės, o sidabriniy — $700,- 
000,000, neskaitant popieri- 
niy pinigy, nei brangiy me- 
taly. Tokia turtinga šalis, 
kaip Suvienytos Valstijos, 
galinti, esą, užauginti užtek
tinai kviečiy, bovelnos>, vilny, 
padirbti špižo, plieno ir len- 
ty, kad aprūpinti per metus 
maistu, pamainiui arba dve
jais apatiniais ir dvejais ar 
trejais viršutiniais rūbais ir 

geru butu kiekvieną pasauly 
gyvenantį vyrą, moterį ir 
vaiką. Suvienytos Valstijos 
pagamina kasmet650,000,000 
bušeliu kviečiy, reiškia, dau
giau, negu Vokietija, Franci- 
ja ir Kanada visos sykiu. 
Kasmet išaugina 13,000,000 
iki 14,000.000 ryšuliy bovel- 
nos. Tai yra daugiau, negu 
visas pasaulis sykiu gali už
auginti. Auginime vilny ga
linti aplenkti tiktai Argenti
na ir Australija.

Tokiu pat būdu yra aiški
nama ir kiti Suvienytu Val
stijų turtai.

Ir kurgi tie visi turtai? Ar 
naudojasi jais darbininkai, 
tai yra tie, kurie juos paga
mina?

Ir kuomet tiek daug turty 
yra pasauly, ne vien tik Su
vienytose Valstijose, bet ko- 
dėlgi daugybė žmoniy, ty 
žmoniy, kurie sutveria tur
tus, vaikščioja alkani ir nu
plyšę? Didžiausios krautu
vės ir sandeliai yra užversti 
turtais, tai yra valgomais 
produktais, rūbais ir kitokiais 
daiktais, bet tuo pačiu tarpu 
dejuoja daugybė skurdžiu, 
alkany, basy ir neapdengty.

Apie tai, kame randasi tie 
turtai, turėty gerai pagalvoti 
kiekvienas darbininkas; turė- 
ty pamislyti, kodėl jam prisi
eina vaikščioti alkanam ir 
nuplyšusiam, kuomet ant že
mės pilna gėrybiy. Taigi pa
galvokim!

P. Posmyla.

Čeverykai ir bal= 
savimas.

Pagal seno papročio, 5000 
New Yorko driskiy anądien 
gavo kiekvienas porą čevery- 
ky ir pančekas. Tai dovana 
Sullivano kuopos vado, pa
prastai vadinamo Didysis Ti- 
m’as. Tas veikėjas, kuris pe
reito lapkričio rinkimuose bu
vo išrinktas į kongresą, da
bar yra beprotnamy ir taip 
serga, kad, beabejonės, ne
turi jokio supratimo apie tą 
jo vardu dalinamą dovaną.
Nemažas skaitlius iš ty 5000 

pagelbėjo savo balsais išrink
ti Didyjį Tim’ą, ir, turbūt, 
visi jie, balsuodami, turėjo 
mintyje vasario mėnesy dali- 
Smuosius. čeverykus. Nors 

politiškas regratis buvo la
bai aprubežiuotas, vienok jy 
pasielgimu vadovavo aiškus 
ekonomiškas įsitikrinimas, 
ant kiek jie jį supranta. Kad 
Didysis Timas buvo bepročiu 
ir negalėjo “ką nors dėl jy 
padaryt” kongrese, tas jiems 
nedarė skirtumo. Tie balsuo
tojai nesirūpino apie valdžią, 
bet apie čeverykus. Ir kolei 
j y regratis bus aprubežiuo
tas, jie balsuos uz bile kokį 
jo vietininką, kurį Sullivano 
politiška dinastija pastatys 
kandidatu, tol kol jie tikėsis 
gausią čeverykus.

Tie visuomenės išmetos ne
turi būt perdaug skaudžiai 
teisiami. Galy gale jje visgi 
šį-tą gauna už savo politišką 
veikimą (balsavimą). Ir šia
me atsitiKime daugiau yra 
reališko “pakilimo*’ poroje 
nauju čeveryky žiemos laike 
tos ryšies vargšui, negu tūk
stantyje vėjiniy pamokslu 
apie gerą valdžią, gerą pilie
tiškumą ir panaikinimą suk- 
tybiy. Neišmanėliai, kokiais 
jie, beabejonės, yra, visgi 
gauna daugiau už savo bal
sus, negu tūkstančiai darbi- 
ninky, kurie turi pretenzijas, 
būk daug daugiau išmaną, o 
betgi periodiškai esti politi
kierių apgaudinėjami ir gau
na nuo jy vien tik tuščius žo
džius.

Anie, 5000 balsuotoju, rin
kimu dienoje, galvoja, stačiai 
kojomis. Bet net ir darbinin
ku klesos balsuotojai, kurie 
negali ar nenori manyti gal
va, j’okiu būdu nėra mtelek- 
tuališkai augštesni už anuos, 
kada einasi apie pelnymą ko 
-nors savo balsais.

Iš “N.Y.C” J. Stropus.

$1.000 ant dresių.
Ponia Wilsoniene, žmona 

naujojo prezidento, neperse
niai pasakė, kad $1000 ant 
dresiy per metus yra truputį 
perdideli pinigai. Mat ji, kai
po “first lady” šios šalies ir
gi pasipasakojo apie savo 
programą. Ji ragino prie pra
stumo. Jeigu jai tik dabar 
atėjo galvon, kad $1000 per 
metus, yra perdideli pinigai, 
tai, matomai, ligišiol ji to ne
žinojo. Toje draugijoje, ku
rioj sukinėjasi ponia Wilso
niene, išleidžiama ant dresiy 
ne tūkstančiai, bet tankiai 
dar daugiau. Juk josios netu
ri jokiy kitokiu reikaly. Vy
ras joms uždirba, tai yra ne 
jis pats, bet to vyro samdi
niai,

Neseniai kardinolas Gib
bons pasakė, kad moterims 
nereikia rūpinties politika. 
Vaikai, virtuvė ir spaviedny- 
čia — tai punktai, kur turi 
koncentruotis visi motery 
reikalai.

Na, ir ką gi gelbės ponios 
Wilsonienes pamokslai, jeigu 
moterįs bus prirakintos prie 
virtuvės, vaiky ir altoriaus? 
Ypatingai tarp turtingyjy 
motery Wilsonienes pamoks
lai neturės pasisekimo. Ką gi 
ponios fabrikantės darys, jei
gu jos neturės rūpinties dre- 
sėmis? Juk mados—tai ašis, 
aplink kurią sukasi visas tur
tingųjų motery gyvenimas. 
Nieko neveikdamos, niekuo 
nesiinteresuodamos, turėda
mos aprūpintą rytoju, kuomi 
gi jos užsiimtu, kad ne viso
kiais žaislais?

Jeigu Wilsoniene išties no
rėtu išnaikinti dreses už 1000 
dol., ji turėty pradėti visai iš 
kito galo. Ji turėty pradėti 
kovą su tuščiu turtingu mo
tery gyvenimu, o tą tuščią 
gyvenimą gimdo kapitalizmo 
sistema.

Dėl vargingyjy motery Wil
sonienes pamokslu visiškai 
nereikia. Darbininkės nei ne
sapnuoja apie praleidimą tūk
stančiu ant dresiy, nes jos 
ant viso savo pragyvenimo 
uždirba ne kelis tūkstančius, 
bet kelis šimtus. Jos turi ge- 
rai-gerai rūpinties, kad su
durti galą su galu, bet tan
kiai nepavyksta išsisukti iš 
pinkliy.

Daugiau nei 5 milijonai 
motery pelno sau duoną pra
monėje Suvienytu Valstijų. 
Iš jy didelė dauguma dau
giau neuždirba ant savaitės, 
kaip po 7-8 dol. Tas skaitli
nes ne kas ten išmislijo, bet 
jas paduoda valdiška statis
tika.

Dėlei šity penkiy milijonu 
motery ponia Wilsoniene ne
turi ką pasakyti. Ji tiktai 
kreipia žodžius į tas savo se
seris, kurios, beplepėdamos, 
praleidžia visą savo gyveni
mą. Bet čia jos pasaka ir pa
mokslai bus tik žirniy barsty
mas į sieną, daugiaus nieko.
Cnatomis, .almužnomis, vaš

kinėmis žvakutėmis, škaple- 
riais bei rąžančiais šiandien 
jau neišrišim socijališko klau
simo.

Moterįs darbininkės priva
lo kovoti, bet ne vėją maišais 
gaudyti, ar kardu orą kapoti.

Kalbantieji ir krutanti 
paveikslai.

Jau buvo pranešta anksčiau 
beveik visuose laikraščiuose, 
kad Edisonas, drauge su ki
tais, išrado krutančius pa
veikslus, galinčius išduoti at
sakančius balsus, kaip tai kal
bą, muziką ir 11., išrado, taip 
sakant, būdą sujungti phono- 
grafą su krutamu paveik
slu aparatu, — tai jau tas iš
radimas buvo demonstruoja

mas praktikoj tūluose New 
Yorko teatruose. Pirmiausia 
diena to išradimo pasirody
mo buvo 17 vasario. Pirmiau
sia išėjo vyras (krutančiuose 
paveiksluose) ir turėjo kalbą 
apie tą naują Edisono išradi
mą, apie tai, kad žmonės su 
laiku galės matyti ir girdėti 
garsiausias operas įr muzika- 
liškus veikalus, puikiausiai 
atliktus. Pažymėtina, jog 
kiekvienas lūpų judėjimas iš
davė atsakantį garsą ir žodį. 
Paskui buvo perstatyta mer
gina, griežianti ant smuikos, 
dainuojanti ir kalbanti. Buvo 
matyt ir girdėt grajinant ant 
keletos įvairiu instrumentu, 
šunis lojant ir t. t. Ant galo 
perstatė chorą ' su orkestrą, 
taip vadinamą Edisono “min
strels”, kur tarpuose buvo 
komiškos pašnekos. Žodžiu 
sakant, viskas buvo atlieka
ma naturališkai. Matymui 
gelbėjo ir girdėjimas.

Kaip ten nebūtu, tai yra 
vienas iš didžiausiu išradimu, 
ant kurio jau keletas metu 
buvo džiovinta smegenįs to
kio mokslavyrio, kaip Ediso
nas. V. K.

Žinių=žineles.
Popieris iš žolių.

Paskutiniame laike suras
ta, jog didesnė dalis žolių ir 
javu su ilgais stiebais, pa- 
vyzdin, smulkiejie kokurūzai 
(komai), ryžiai, visokie šiau
dai, vatos stiebai ir įvairios 
kitos žolės, gali būt vartoja
mos popieriaus išdirbimui. 
Su v. Valstijų kongresas pa
skyrė $20,000 to-dalyki išty
rimui ir bandymams agrikul
tūros departamente. Tiki
masi, kad tuomi galės suma
žinti naikinimą mišky. Da
bar įyrinėjimai yra daromi 
valdiškoj popieros dirbtuvėje 
Maine valstijoj. Iki šiol eks
pertai jau patyrė, kad ta 
daugybė korny stiebu, kurie 
iki šiol buvo deginami ar ki
taip sunaikinami ant farmu, 
gali būt paversti į geriausios 
rūšies popierą savo drutumu, 
gražumu ir gerumu visai ne
siskiriantį nuo geriausio iš 
medžio darorify popieriaus.

Anglijoj jau nuo keliu me
tu tūli laikraščiai vartoja po
pierą iš Afrikos žolės, vadi
namos esparto.

J. S.

TĖVO IŠPAŽINTIS.
(Vaizdelis.)

Šlapias sniegas krito dideliais plekais 
ant miestelio gatvių, kas kart dengdamas 
žemę bei stogus storu ir baltu rūbu.

Viename gražiame namo kambaryje 
degė žalia lempa ir prie rundino stalelio 
sėdėjo žilas, bet gana tvirtas žmogus su 
cigaru burnoje. Papūtęs didelį kamuolį 
dūmu augštyn, atsistojo, perėjo porą kar
tu per aslą, išklotą minkštu divonu, priė
jo prie lango, pažiūrėjo į lauką, pasipurtė, 
atsisėdo ir kaž-ko giliai užsimąstė.

Per duris įbėgo tarnaitė ir, prinešus, 
padavė seniui vizitinę kortelę. Jis perve
dė akimis ir linksmai tarė tarnaitei:

— Vadink į vidų, tai mano sūnus at
važiavo.

— Gerą vakarą, tėte,—tarė įėjęs sū
nus.

—Ačiū, ačiū, sūnau! Ar sveikas-gy- 
vas? Kaip kelionė klojosi tokiąm bjau
riam ore? ' >

— Viskas gerai, tėte. Kas pas jus?
— Taip-pat gerai, sūnau.
Tarnaitė įnešė porą stiklu arbatos ir 

butelį degtinės. Tėvas ir sūnus išgėrė po 
stikliuką degtinės ir po stiklą arbatos. — 
Tėvas pradėjo:

— Na, o kaip mokslas sekasi, sūnau?
— Neblogiausia. Pavasary j manau

išduoti egzameną ant advokato.
— Ar tau patinka tas užsiėmimas?
— Patinka. Sėdėk ir lupk mulkius.
— O ką tu, sūnau, vadini mulkiais?
— Suprantama, kad ne tave, tėve, 

bet visas skruzdės:, gatvių šlavėjus, fabri
ku darbininkus, cukerninkus, angliaka
sius ir visą tą purvą, kurie prieNmūsy 
mokslo vyru lygintis negali.

— Tai ir aš, sūnau, prie tavęs negaliu 
lyginties. Ar taip?

— Kaip tai? Juk tėtė neini šluoti 
gatvių, negi dirbi fabrike?

— Taip, sūnau. Aš dabar nešluoju 
gatvės, bet aš jas šlaviau ir mano tėvas 
net numirė ant gatvės su šluota rankoje.

—Šitaip!Tai aš esugatvešlavio sūnus? 
Ach, koks tai žemas vardas...

— Žemas sakai, sūnau?
— Suprantama.
— Mielas sūnau, aš gatvešlavį laikau 

augščiau advokato, daktaro, aptiekoriaus 
ir kunigo. Klausyk, sūnau, o aš Titu iš
aiškinsiu, arba išpažinsiu savo gyvenimą.

Aš buvau gatvešlavio sūnus ir pats 
buvau juomi. Tėvas, mirdamas, paliko 
man uždirbęs ir sutaupinęs kelis tūkstan
čius doleriu. Tie pinigai buvo teisingai 
uždirbti ir jis pilną tiesą turėjo prie jy. 
Bet mano turtai, kuriuos aš dabar turiu— 
nepriklauso man, nes ne aš juos'uždirbau, 
bet kiti darbininkai.

Aš, po tėvo mirties, kaipo žinovas vi
su miesto gatvių, ąpėmiau kontraktą ant 
gatviy taisymo ir valymo. Man tas dar
bas buvo lengva gauti, nes mano dėdė, o 
tėvo brolis, tapo išrinktas majoru. Gavęs

Kiek kainuoja moteris?
Čia kalbama, žinoma, apie 

laukines gentis ir nekulturiš- 
kas tautas. Vienas laikraštis 
sustatė čielą kainininką. Pa
sirodo, kad visubrangiausiai 
moteris kainuoja pas Afrikos 
kafrus. Ten už ją duoda 10 
jauciy. Užtad Ugange (toje 
pačioje Afrikoje) moterįs la
bai pigios: už dėžutę spilku- 
čiy galima gauti puikiausią 
žmoną. Dar pigesnės mote
rįs Australijoje: čia už jas 
mokama dėžutė degtuky. 
Kamčatkoje už moterį duolla 
kelis briedžius. Rūsy Turke
stane, pas totorius, moters 
kaina lyginasi sviesto kainai, 
kurio sunkumas lyginasi per
kamosios žmonos sunkumui.

Tėvas apsikniaubė ant stalo ir pradė
jo verkti. Sūnus uždėjo ranką ant tėvo 
peties ir, giliai atsidūsėjęs, tarė:

— Tėte, tai pagal tamstos kalbą, aš 
turiu eiti gatves šluoti. Ar taip?

— Sūnau, daug linksmesnis būčiau, 
matydamas tave tarpe tos išalkusios ir vi- 
sy niekinamos minios, negu sėdintį augš- 
to teismo rūmuose ir begėdiškai apgaudi- 
nėjantį tuos pačius darbininkus, kurie iš
puošia savo rankomis visą pasaulį.

— Bet, tėte, aš, būdamas paprastu 
darbininku, negalėsiu pasirodyti tarpe 
augštesnės luomos, o jeigu pasirodysiu, 
tai iš manęs juoksis.

— Juoksis, sakai, sūnau. Lai sau juo
kiasi bepročiai. Tu uždirbtą teisingai pi
nigą mylėsi ir džiaugsiesi juom. Ką pirk
si, tai bus tau malonu. Bet svetima ran
ka uždirbtas pinigas degins tau delną ir 
tu stengsiesi jį kuogreičiausia išleisti; mė
tysi jį be gailesties, kaip dabar daro be
pročiai ir svetimo triūso eikvotojai-plėši- 
kai.

Pasaulis dabar yra ant tiek kvailas, 
kad tie, kurie viską padirba, yra nieki
nami, o tie, kurie gyvena tik iš suktybiy 
ir mėto turtus be jokio aprokavimo, yra 
gerbiami ir net ant ranky nešiojami, kaip 
kokie geradėjai.

Aš ilgiau kankintis negaliu, nes sąži
nė neduoda man ramumo. Šituos turtus 
išdalinsiu našlaičiams ir pats eisiu į darbi- 
ninky minią ir mirsiu tarp jos, palenKda- 
mas žemai savo galvą ir perprašydamas 
ją, kaip prasižengėlis.

Aš melsiu atleidimo už mano padarytas 
jiems klastas. Bet ar aš perprašysiu mi
nią, kuriai tiek skriaudos padariau?... Ar 
prikelsiu iš kapy tuos kūdikius, kuriuos su 
pagelba per mane užtraukto skurdo, at
skyriau nuo motinos krūtinės ant amžių, 
amžinyjy?... Kuom atlyginsiu aš tai mi
niai?...

Sūnau! Atlyginti aš negaliu... Vesk 
mane prie jos, lai ta minia nuteisia mane! 
Lai paskiria man bausmę! Lai sudegina 
gyvą, nes aš to tik ir vertas! Vesk grei
čiau... greičiau!...

— Tėte, juk ne tu pirmas tokias klas
tas darai. Darė, daro ir darys visi didž
turčiai. Nesirūpink, tėte.

— Taip... Darė, daro, bet jau neda
rys. Ateina galas sauvališkumui ir ne
trukus išmuš valanda, kuomet ta minia, 
kurią męs niekiname ir apiplėšiame—pa
šauks mus ant teismo, kaipo didžiausius 
prasikaltėlius ir žmogžudžius, ir nuteis 
mus pagal užsitarnavimą. Mūsų galybė, 
kruvini garbės vainikai ir beprotiška pui
kybė—susikuls kaip stiklas, sutirps, kaip 
ledas nuo saulės karšty spinduliu.:.

Sūnau, eik į tą minią ir ištrauk ją iš 
šio pragaro. Rodyk jai kelią, kelią išga
nymo ir teisybės!... Ar sutinki, sūnau?

— Taip, tėte. Jeigu tu papildęs nuo
dėmes gailiesi, tai aš, duodu žodį, kad ne
eisiu tavo keliu. O tai miniai, kurią tu 
nuskriaudei—stengsiuosi kuom-nors atsi
mokėti už tavo klastas, jai padarytas. Nu
siramink, tėte, ir gyvenk čion, o aš eisiu į 
minią.

— Ne, sūnau. Aš eisiu su tavim...
Tėvas drebančiomis rankomis apkabi

no sūnaus kaklą ir, priglaudęs galvą prie 
jo krūtinės, pradėjo graudžiai verkti.

Sūnus taip-pat verkė ir, žiūrėdamas į 
jo žilą galvą, kartojo žodžius: “Aš gat- 
vešlavio sūnus... Aš darbininkas ir alka
nos minios vadovas”...

Taip pasibaigė išpažintis sujudinto tė
vo, kuris atminė savo praeitį ir alkaną 
liaudį.

Senas Vincas.

Skėčio istorija.
Skėtis priguli prie ty daik

tu skaičiaus, kurie sutinkama 
visuose laikuose ir pas visas 
tautas. Pradžioje skėtis bu
vo vartojamas tik prisiden- 
gimui nuo saulės spinduliu.. 
Lietsargiai gi atsirado daug 
vėliau. Senamjame pasauly
je: Egypte, Graikijoje ir Ry
me, taipgi visuose Azijos Ry
tuose skėtis buvo labai var
tojamas. Juomi vienodai nau
dojosi vyrai ir moterįs.

v “R. N.”

tą darbą, samdžiau darbininkus už labai 
pigią algą, reiškia, aš juos skriaudžiau ir 
kroviau sau turtus, kuriy dabar neapken
čiu, nes jie mano sąžinę graužia, kaip kir
minas šaknis jauno medžio.

Aš tokiu būdu tapau turtingas ir to
dėl neinu šluoti gatviy, bet atmink, sū
nau, kad pakol aš tapau turtingu, pakol 
aš įgijau gerą vardą, kurio trokšta tik be
pročiai ir besočiai—aš daug žmoniy nuva
riau į kapus, daug šeimyny išstūmiau į 
vargą ir ašaras, daug kūdikiu numarinau 
badu ir daug kitokiu niekšyščiy papil
džiau.

Štai, man prieš akis stovi išalkusiu, 
suvargusiy, išblyškusiais veidais ir -dre
banti nuo šalčio darbininku minia. Ta mi
nia reikalauja nuo manęs, kaipo darbda
vio, didesnės algos ir žmoniškesnio apsiė
jimo su jais. O aš!... vietoj išpildyti jy 
prašymą, vietoj nušluostyti j y ašaras— 
pareikalavau nuo savo dėdės gaujos 'poli- 
cisty, idant jie išvaikytu tą alkaną minią 
ir apsaugotu streiklaužius nuo streikieriy.

'Netrukus mano prašymas buvo išpil
dytas. Policistai pribuvo ir alkano žvė
ries narsumu puolė ant beginklės, silpnos 
ir nekaltos minios: gatvė tapo nudažyta 
žmoniy krauju, daugelis sukišta į kalėji
mus. O aš?... aš su streiklaužiais ir poli- 
cistais, sveikinomės ir beprotiškai juokė
mės iš šilto—nekalto darbininky kraujo...

Sūnau, aš dabar turtingas ir tu skai- 
taisi turčiaus sūnumi, bet mano sąžinė, 
mano siela, neduoda man ramumo. Aš 
pradedu bijotis pats savęs ir svetimas tur
tas, išplėštas iš alkanos minios,—graužia 
mano širdį ir degina krūtinę...

MORALISTAS.
• ■

Išlengvo, brolyti, išlengvo, klausyk: 
Nepridera šokti į sieną...
Et, Heackelis, Kautsky’s... šaltaiapsvars- 
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Per jaunas esi dar'siandieną.
Su laiku paspėsi... Ir taip nusibos;
Juk svieto paikystei nėr galo!
Gaktuokim j bendrąjį toną kalbos,— 
Gi eikš prie “palaiminty” stalo!

Klajūnas.
* ♦

*

Gyvenimas visas įkyrus man buvo, 
Lyg toji naktis nepabaigtinai juoda...
Lyg sapnas jisai vien trupėjo ir griuvo— 
Tu atnešei man suraminimą—guodą!
Gyvenimas visas išrodė man šaltas;
Tik žvilgiai paliegę vis varstė beryoę.— 
Jaučiaus lyg paukštelis burelėj įkaltas— 
Tu atnešei man atgimimą—gyvybę!
Gyvenime nieko ašai nemylėjau...
Girdėjau žmoniy lyg ko jieškantį gausmą,, 
Jieškojau ir aš, bet surast negalėjau— 
Tu atnešei man numylėtinį—skausmą!

Klajūnas.



Naujos knygos.

ifA

— Ar tu buvai, Rožyte, 
nedėldieny ant kunigo Tamo
šiaus pamokslo? O t, tai pa
sakė pamokslą. Tasai mūs 
kunigėlis—-tai tikras auksa
burnis.

— Pati nebuvau, bet gir
dėjau, ką kalba kiti. Žmo
nės, mama, tuo pamokslu la
bai pasipiktinę.

— Tu sakai, kad žmonės 
pasipiktinę, aš gi tau, Rožy
te, pasakysiu, kad čia kuni
gėlis parodė savo aniuolišką 
širdį. Juk jisai pažadėjo 
streikieriams darbo. Sako, 
ką jūs čia, girdi, dabar be 
darbo vaikščiojat ir silkių 
kaulus graužiate, ateikite ve- 
ly pas mane klebonijos žemę 
kasti, gausite po dolerį. Ar
gi tai negražus pasielgimas? 
Jūs, cicilikai, tik šaukiate, 
kad padedate žmonėms lai
ke streiko, o čia kunigėlis, ne 
žodžiais, bet darbu parodė, 
kad jisai yra geras žmogus.

— Aš tau pasakysiu, ma
ma, kad per šį pamokslą aiš
kiai pasirodė, kad kunigo a- 
kįs dūmu nebijo. Gėda ne 
dūmai, mat, akiu neišės! 
Kada žmonės nori gauti po 
2 3 dolerius mažiausia, jisai 
jiems siūlo tik dolerį. Argi 
tavo kunigas mano, kad kle
bonijos žemė šventa ir tie, 
kurie kas ją už dolerį per 
dieną, gaus kelis puskapius 
atlaidų! Na, ne, streikie- 
riai-kriaučiai nesiduos pasi
gauti ant tos meškerės. Ir 
klebonijos darbininkai turi 
gauti prideramą atlyginimą. 
Čia, mama, ne Lietuva, bet 
Amerika. Tai Lietuvoj kle
bonas gali užsiorderiuot visą 
parapiją vežti plytas, ar ko
kius medžius ne tik bažny
čiai, bet ir savo tvartui. Čia 
jau to nėra.

— Argi jau tavo tie strei- 
kieriai negali padirbėti dėl 
parapijos? Ot, ir pasirodo, 
kad tie kriaučiai visai nesi
rūpina nei parapija, nei kle
bonija, nei tikėjimu. Jie tik 
išsižioję laukia, kada jiems 
pririnks aukŲ.

— Tu, mama, sakeisi nei 
cento neaukausianti, tai ir 
gali tylėti. Aukaus tie, ku
rie turi daugiaus širdies ir 
proto. Streikieriai nori ge
resnio atlyginimo, o juos no
ri privilioti doleriu. Argi tai 
ne juokai! Aš tau pasaky
siu, mama, kad laike šio 
kriaučių streiko kunigai veik 
visur taip elgiasi. Štai brook- 
liniskis pasikvietė tą bež
džionžmogį kapuciną, o tas 
kad paleis savo stemplę, tik
rai kaip gaidys ant kokio 
mėšlyno. Jisai norėjo lermą 
sukelti, užsiundyti vienus 
prieš kitus, sukurstyti žmo
nes prieš savo jau brolius so
či jalistus. Tai matai, kaip 
jie elgiasi. Kur gi čia ju pa
sirodo gera širdis? Juk čia 
pasirodo, jog ju širdis tokia 
stora žieve apaugo, kad rei
kia gero kanebėko, kad ją 
apvalius. Kiršinti vienus 
prieš kitus, tai dar nereiškia 
nešti pagelbą.

Teimininkė:—Kodėl tamis- 
ta, Jonai, neužsisiuvi keliniu. 
Štai visa sėdynė, praplyšus, 
net sarmata ir žiūrėt...

Kriaučius:—Matai, močiut, 
nenoriu būt skebu. Juk žinai, 
kad dabar kriaučių streikas.

Viltis — tai instinktyviškas 
jausmas šuns uodegoj, išreiš
kiamas krutinimu, kuomet 
manoma gauti kaulas.
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Trupinėliai iš ne
sutikimų poroje.
Nemanau rašyti, filozofuo- 

dama, apie šeimynišką gyve
nimą, bet tik noriu privesti 
kelis žodžius apie tą gyveni
mą, kuris kasdien ir ant kiek
vieno žingsnio pasitinka mus.

Vaikinas pasitinka mergi
ną ant šokiu ar šiaip pasilink
sminime. Mergina puola jam 
į širdį. Na, jis ir stengiasi 
pa traukt ją prie savęs. Mer
gina, patėmyjus tai, mėgina 
pasirodyt mandagia, lipšnia. 
Toliaus prasideda ju susitiki
mai. Ir taip susipažinę drau
gauja, pakol apsiveda.

Per tą visą laiką vaikinas 
iš savo pusės stengiasi pasi
rodyt save kompententišku, 
mandagiu, kiek galint slėp
damas savo blogąsias puses. 
Iš meilės, mergina blogųjų 
pusiu ir įpročiu vaikino visai 
nepatėmyja. Per tą trumpą 
draugavimosi laiką jie nepa
žįsta atsakančiai viens kito, 
bet kada apsiveda, po neku
riam laikui prasideda ne gy
venimas, bet ergeliai.

Tas, kuris pirmiaus buvo 
aniolu-vaikinu, po apsivedi- 
mui pavirsta neprielankiu, 
nieko nepaisančiu, niekuo ne
užsiganėdinančiu. Jis labai 
greit apsidžiaugia savo šei
myna ir atšala nuo savo mo
teries, nors pirmiaus ir va
landžiukę negalėjo išgyvent 
be jos. Jis stengiasi kuotrum- 
piausias valandas prabūt na
mie, ir, sulaukęs liuosą laiką, 
danginasi į gertuves, kliubus 
ir tam panašias įstaigas.

Moteris nerimauja, rūpina
si, o tankiausia ir verkia, ne
sulaukdama iki pusnakčiui 
savo vyro. Ir taip tankiai 
atsikartoja toki išėjimai ir 
nesusipratimai. Rodosi, tas 
aniolas-vyras, kuris turėtu 
būtie penėtojų bei globėju 
šeimynoje, kuris veda savo 
moterį ant lygiu su savimi 
teisiu, turėtu vengti panašiu 
žingsniu ir nesusipratimu. 
Nes vyras veda sau moterį, 
sueina gyveniman, iš meilės 
ir paguodonės.

Tankiai moteris, prispirta 
nelaimiu, gėdina savo vyrą 
ir meldžia daugiaus atkreipt 
atydą ant namu gyvenimo. 
Tad jis pasilieka valandą, ki
tą namie, bet su išlygomis, 
prie keliolikos bonku alaus. 
Ir čion susikviečia talką, su 
savo draugais kelia lėbį, taip 
sakant, nuodija orą ir patsai 
save. Čion jis pasirodo, kai
po ne šeimynos narys.

Man rodosi, jog darbinin
kas šioj ašarų pakalnėj netu
ri nieko lemiančio jo laimę. 
Darbininkas yra skriaudžia
mas iš visu pusiu. Per tat, 
man rodosi, jog vienintelė 
darbininko laimė, žvaigždė 
jo gyvenimo, tai šeimyniškas 
gyvenimas. Ir jis privalėtu 
būti teisingiausiu, doriausiu 
tame atvėjyi.

Dar vienas dalykas, tai 
kad pas lietuvius randasi į- 
protys “kontrolės”, aprube- 
žiavimu moteries išlaidu. 
Vyras tankiai iš savo pelno tik 
mažą dalį skiria moterei, pa- 
veizdan, 7-6, net ir 5 dol. į 
savaitę. Už tuos pinigus mo
teris privalo nusamdyti kam
barius, kurą, šviesą, paga
minti valgį ir kitokius maž
možius. Gerai, jeigu vyras 
taupus, tad per nedatekliu ir 
skurdą, kankinant viens ki
tą, pasiseka sutaupinti kele
tą centu, bet jeigu išlaidus, 
tad praleidžia, kaip minė
jau, gertuvėse ar kitur.

Jaunutė.
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Sustreikavus New Yorko hoteliy veiteriams, patįs bosai pildo jų pereigas.

Korespondencijos
Milwaukee, Wis.

“L.” N12 tilpo gerb. Dar
gužio korespondencija iš Mil
waukee, Wis. Toje kores
pondencijoje yra daug apsi
rikimu*. Visupirma turiu pa
sakyti, kad autorius labai su
klysta sakydamas: “Kasžin, 
ar rengėjai išeis sausi be de
ficito”. Galiu užtvirtinti, 
kad likosi gryno pelno $50.

Autorius-koresp., turbūt, 
pergreitai apleido svetainę, 
nes ne visiškai teisybę sako 
apie publiką. Publikos buvo 
pusėtinai. Kaslink lošėju, 
nemanau, kad jie būtu blo
gai sulošę; kaip girdėjau, 
publikai labai patiko. Nega
lima sakyti, kad atlošė artis
tiškai, vienok pusėtinai tai- 
jau tikrai atlošė. Publika 
prašo dažniau rengti pana
šius vakarus, nes jisai bu
vo labai gražiai pamargin
tas; buvo monologai, dainos, 
lekiojanti krasa ir tt.

Gaila, kad autorius sako, 
jog daug ko trūko, betgi aiš
kiai nepasako, kogi trūko.

Nuo red. Vardan bešališ
kumo talpiname gerb. A. Di
liaus koresp., išbraukę tulus 
šiurkštumus. Mums stebė
tina, kad jisai taip užsigavo 
gerb. Dargužio žinele. Ar
gi jau pasakyti, jog vakare 
buvo trukumu, reiškia įžeis
ti ir atitraukti nuo idėjos? 
Nežinodami, kaip ten ištikro 
buvo, nepalaikome nei vienos 
pusės, bet patartume artis
tams taip greitai neužsigauti 
ir energiškai veikti toliaus.

Montello, Mass.
22 d. vas. “Viesulą” statė 

ant scenos “Tarnas Įpainio
jo” — veikalėlis nedidelis. 
Atlikta vidutiniškai, tik Ba
rono kalba buvo neaiški.

Taippat lošta “Kerštinga 
Meilė”, tragedija trijuose 
aktuose iš šeimyniško gyve
nimo. Roles buvo pasiė
mę Ustupienė, Baronas, Dar- 
žinskaitė, Račiūtė, Tuinila, 
Stankus. Visiems pavyko 
gerai.

Toliaus sekė dialogas afi- 
ciero su kareiviu, Juro Ridzi- 
ko ir J. Bambos spyčiai. Bu
vo dar daugiaus monologu ir 
deklamacijų. P. Mockapet- 
ris skambino ant kanklių.

Buvo lietuviški šokiai. 
Žmonių atsilankė neperdaug, 
matyt pabūgo gavėnios. Dau
gelis praleidžia laiką prie ru
džio. Man einant į teatrą ka- 
ziuku būrelis piktinosi, kad 
socijalistai nepaiso gavėnios. 
Kaziukams vely išsigerti.

Jauna Mergaitė.

LAISVE

Binghamton, N. Y.
Draugystė “Lietuvos duk

terų” pakvietė LSS. kuopos 
narius, kad padėtu joms su
lošti teatrą. Nutarta lošti 
komediją “Neatmezgamas 
mazgas” ir “Svarbi priežas
tis”. Lošimas bus po vely- 
kŲ. Lauksime.

*
Sutvertas naujas kliubas 

pirmiaus buvo pakrikštytas 
“Liet. Piliečiu Kliubas”, bet 
pasirodė, kad po tokiu vardu 
yra kitas kliubas N. Y. vals
tijoj, tai mūs kliubas nega
vo čarterio po tuo vardu. Va
sario 13 d. krikštijo kliubą 
nauju vardu. .Vieni norėjo, 
kad būtu “Lietuviu Žmonių 
kliubas”, kiti kad “Lietuviu 
asilu”. Bet likosi atmestas 
“žmonių” ir “asilu”, o pali
ko tik “Lietuviu kliubas”.

Kliubas nekaip tvarkosi 
susirinkimuose, tvarka, ro
dos, apirus. Nežinia, kas kal
tas — pirmsėdis ar kliubie- 
čiai. Bet reikėtų tvarką lai
kyti visiems, nes juk progre
suojame pirmyn, o ne atgal.** *

Šv. Jurgo dr-tė nori staty
ti svetainę; piečius yra nu
pirktas, bet nėra pinigu sta
tymui. Dabar nutarė tą “biz
nį” inkorporuoti ir pardavi
nėti akcijas.

Viską girdėjęs.

Lewiston, Me.
15 d. vasario atsibuvo vi

suomeniškas susirinkimas dė
lei Kooperacijos reikalu.1 Ta
po įnešta, kad paaukauti 
New Yorko ir Brooklyno 
streikieriams; įnešimas tapo 
priimtas ir išrinktas aukoms 
rinkti komitetas iš šių ypatų: 
P. Kapickas, K. Vilaniškis 
P. Zinkevičia ir P. Jasiūnas; 
perėjus per svetainę, tapo 
surinkta $13. oo, taipgi nu
tarta pereiti per stubas.

16 d. vasario atsibuvo mi
tingas LSS. 105 kp. Apkal
bėta, kad reikalinga labai 
sušelpti streikierius, iš iždo 
kp. paaukavo $5.oo, perėjus 
per svetainę, surinkta $5.oo, 
per stubas einant, surinkta 
$26,63. Viso $49,65. Pini
gai ir vardai aukautoju pa
siusta “Keleivio” red. Da
bar vėl turime surinkę $4,25, 
tuos pasiusime Bostono strei
kieriams.
• 22 d. vasario atsibuvo LSS 
105 kp. paskaita, skaitė J. 
Dailyda (jis ir parengė pa
skaitą) iš senovės istorijos ir 
apie Galilėjaus biografiją; 
ant pabaigos buvo diskusijos 
apie meilę. Publika buvo 
užganėdinta. >

1 d. kovo, 8 vai. vakare, 
skaitys paskaitą J. Liaudans- 

sario pasibaigs bertainis,’ o 
kitas prasidės kovo 4 d., tai 
pranešu lietuviams ir lietu
vaitėms, kad dabar laikas 
rengties važiuoti Valparaisą. 
Dėl platesniu žinių kreipki
tės per laišką įdėdami už du 
centu krasos ženklelį dėl at
sakymo, o visuomet gausite 
atsakymą. Rašykite ant ši
to adreso:

V. Rukštelis, 751 Cyrus 
St., Valparaiso, Ind.

Stoughton, Mass.
Stoughtono Rubber Co. 

darbininkai sukruto. Išėję 
į streiką reikalauja pakėlimo 
mokesties ir pripažinimo uni
jos. Darbdaviai pakelia ke
lis centus ir sutinka pripa
žinti uniją, bet tik federei- 
šių, o ne IWW. Tuo tarpu, 
darbininkai nori IWW.

27 d. vas. atsibuvo mass- 
mitingas, kad sutvert IWW. 
ir ištirt darbo sąlygas.

J. Fisenka.
Kenosha, Wis.

22 d. vas. pabaigė gyveni
mą J. Ramoška. Nuolatai 
begirtuokliaudamas, jisai ga
vo proto sumaišymą. Jį at
rado policija besėdintį ant 
geležinkelio relių. Buvo nu
vežtas į šaltąją ir trečią die
ną pasimirė.

Neprigulėjo prie jokios 
draugijos. Nuo nuolatinio 
vartojimo alkoholiaus, jo 
plaučiai baigė degti. Taip 
pasakė daktaras.

Vėjo Vaikas.
Athol, Mass.

“Draugo” korespondentas, 
kaip ir tinka davatkinui, pa
sakoja apie kataliku gailia- 
širdingumą.

Taigi pasakysiu, kad pirm
eiviški žmonės norėjo pa
rengti prakalbas dėl sušelpi- 
mo Brooklyno streikieriu, 
tuomet tamsūnėliai-fanati- 
kai nedavė nei svetainės. Ar
gi tai ne gėda!

Kada keli pirmeiviai pra
dėjo rinkti aukas dėl Brook
lyno streikieriu, nei vienas 
jakaitinis katalikas nedavė 
nei vieno cento. Tai buvo tik 
pirmeiviu aukos.

Neseniai buvo toks atsiti
kimas, kad tūlas vaikinas, įė
jęs į lietuvišką bolinę ir pa
matęs “Keleivį”, tuoj griebė 
ir įmetė į pečiu. Tai kokie 
mūsų fanatikai! Tokiems 
ponpalaikiams apginti tik 
“Draugas” ir tinka. Mat, 
toks tokį pažino ir ant alaus 
pavadino.

Pirmeivio Sūnus.
Georgetown, UI.

16 d. vasario atsibuvo pra
kalbos. Jas surengė keli 
draugai, kad pagelbėti kiek 
New Yorko streikieriams. 
Tapo suaukauta $16.69. Žmo
nių buvo nedaugiausia, bet 
kaip maža svetainė, buvo pil
na. Kalbėjo drg. T. Dundu
lis — kvietė prigulėti prie 
Socijalistu partijos ir nupiešė 
paveikslą streiko. Drg. Dun
duliui pavykę sutverti LSS. 
kuopa iš 30 nariu.

F. Gisler.
New Bedford, Mass.

Čia randasi apie 100 lietu
viu. Ligišioliai gyvena san
taikoj. Kiek teko patirti, 
tai visur daugiaus laisvama
niu. Fanatiku mažai. Lietu
viai veik visi dirba čeveryku 
dirbtuvėj. Kitokiu išdirbys- 
čiu nėra, kaip tik verpinyčios 
ir audinycios. Vienoje dir
ba net 13.000 darbininku. Jie 
prastai apmokami, išskiriant 
čeveryku darbininkus.

Bedarbiu nematyt, bet ne
mokančiam amato sunku 
gauti darbas.

T. Sarapas.
Montello, Mass.

Pereitą savaitę pas 
buvo rodomi krutanti

kas, iš fizikos sryties, D. L. 
K. Gedemino svetainėj.

K. Vilaniškis.
Lawrence, Mass.

9 d. sausio T.M.D. buvo 
surengta paskaita; skaitė J. 
M. Balčius apie vertę skaity
mo, kiek skaitymas geru 
knygų ir laikraščiu duoda ži
nojimo žmogui.

Prelegentas skaitė gana 
aiškiai ir suprantamai. Pa
skaita tęsėsi suvirš valandą. 
Toliaus buvo deklamacijos, 
deklamavo maža mergaitė ir 
buvo duoti klausimai, para
šyti ant popieros, bet toki 
vaikiški, kad neužsimoka mi
nėti.

Žmonių buvo visai mažai, 
kas do priežastis, nežinia, 
turbūt, kad SLA. 41 kp. su
rengtos dvejos prakalbos bu
vo pirma, bet pas juos taip
gi mažai žmonių buvo.

26sausio T.M.D. kp. su
rengė prakalbas. Žmonių at
silankė nevisai mažai, bet 
kaip tik pamatė, kad A. Ra
manauskas ant pagrindu, 
tuojaus pradėjo eiti lauk ir 
pasiliko visai mažai. Paskui 
buvo skaitytas straipsnis iš 
“V. L.” apie Burnetto billiu, 
kuriam pirmiau tie poneliai 
pritarė, nes da ir praeitu 
metu SLA. seime p. Mikolai- 
nis ir kiti užgyrė tokius bi- 
llius. O dabar jau ir jie no
ri pasirodyti, kad užstoja ne
laimingus ateivius. Todėl 
ponai tautiečiai ir neturi už
jautimo visuomenėj.

J. Lukšinis.
Milford, Mass.

Pas mus lietuviu visai ma
žai randasi, apie 30 familiju. 
Nors ir buvo sakyta, kad 
Milfordo lietuviai tik girtuok
liauja, betgi jie šiek-tiek 
darbuojasi. Štai sutverta 
jau SLA. kuopa, kurion pri
guli 12 ypatų i* labai gražiai 
gyvuoja. J. Gruzinskas.

Norwood, Mass.
16 d. vasario laike puotos 

pas drg. P. Babilą sumesta 
kaliniams $7.25. Aukos pa
siusta per “Kovą” R. ir K. 
šelpimo komitetui.

Valparaiso, Ind.
Literatūriška Dr. Lietuviu 

Valparaiso universitete gy
vuoja neblogai, nariu turi su
virš 40; susirinkimus laiko 
kiekvieną savaitę.

21 d. vasario Lit. Drg. V. 
U. turėjo susirinkimą: V. 
Rukštelis deklamavo eiles 
“Mokslaeivis”, Z.Vilkauskss 
kaipo profesorius, kalbėjo 
apie revoliuciją ir gamtos gy
vūnus ir žmogaus išsivysty
mą.

Dar paminėsiu, kad 27 va-
mus
pa-

veikslai iš peklos gyvenimo. 
Kaziukai pulkais bėgo žiūrėt, 
taip juos, nabagus, svilins 
ir čirškins aname sviete. Da
bar kaziukai džiaugiasi, kad 
betgi pekla yra, o tie cicili- 
kai tik niekus mala.

Lietuvis.

“Pinigų nėra”, Parašė J.S. Turgeniev. 
Vaizdelis iš jauno dvarininko gyveni- 

' mo. Vertė M. Grigonis.
“Lizdas Naminio Liūto”, Br. Vargšo 

drama trijuose veiksmuose.
‘‘Guminiai batai”, farsa viename akte, 

parašyta Monley’o pike. Tame pat 
leidinyj telpa Chociszewskio “Nuo 
ausies lig ausies”, vieno veiksmo ko
medija. Vertė Vaidevutis.

“Draugas Marco Praga”, vieno veiks
mo drama. Vertė A. Matutis.

“Katriutės Gintarai”, triveiksmis 
vaizdelis su dainomis ir šokiais. Au- 
tpriui leidus, išvertė M. Grigonis.

“Linksmos Dainos”, dviejy veiksmy 
iš liaudies gyvenimo vaizdelis su dai
nomis ir šokiais. Pagal K. Lukoše- 
vič parašė M. Grigonis.

“Migla”, parašė L. Pršybylski. Vieno 
veiksmo komedija. Vertė A. Matutis.

Visas paminėtas knygeles išleido 
laikraštis “Lietuva” Chicagoje 1913 m. 
Tai vis sceniški vaizdeliai, vertimai iš 
rūsy, lenky ir angly kalby. Originališka 
tik Br. Vargšo “Lizdas Naminio Liū
to”. Knygelės atrodo švarios ir, be 
abejonės, prisidės prie padidinimo mūšy 
teatrališky veikaly repertuaro. Kainos 
ant knygeliy nepažymėtos.
“SLA. Konstitucija” (Įstatymai), tai

syklės ir nurodymai valdymuisi SLA. 
Seimuose, Pildomosios tarybos ir 
kuopy. Priimta XXVII Seime Brook
lyn, N. Y. 1912 m. —New York City 
1913 m. Spauda SLA.

Aukos.
d. vasario susirinkime
Susivienijimo Mantre- 
aukavo New Yorko

Išėmus persiunti-
M. Gružinskaitė.

16 
Liet, 
alyj, 
streikeriams šios ypatos:

J. Šataičiūtė, S. Grabauskas po 50 c.;
O. Gružinskienė 43 c., J. Bukaveckas 
30 c.; A. Šerpetis, J. Gricius, J. Barz- 
daitis, V. Bubelis, D. Norvaišas, J. Gai
lis, J. Dzvega, J. Gružinskas, A. Be
pirštis, V. Rūta, S. Kvietkauskas. J. 
Deltuva, Z. Kuraitienė, M. Ališauskie
nė, S. Taurinskas ir A. Taurinskienė 
po 25 c.; M. Gružinskaitė 20 c., P. Gai- 
cius, V. BernotaviČius po 15 c.; M. Mo
tuzą, V. Masis, A. Bandžius, J. Vosy
lius, B. Žukauskas, J. Dakonis, M. Bu
zas, J. Juodeškiūtė po 10 c., J. Paukš
tis 25 c. Viso $7.28. 
mo lėšas, lieka $7.20.

$7.20 gauta. Red.

New Haven, Conn, suau- 
kauta:

J. StankewiČ, A. TalandziewiČ, J. 
Veršis ir J. Baltrušaitis po 25 c., G. J. 
Trečiokas 50 c. Viso $1.50.

$1.50 c. gavome. Red.

D.L.K. Vytauto draugijos 
įgaliotiniai So. Boston, Mass.
P. Geležinis ir B. Stašis su
rinko New Yorko streikie
riams. Aukavo:

J. Kašmanskas $l.oo; M. Juzėnas, Ma
kauskas, Valackas, Paliulionis po 50 c.; 
Grintis, Pertutas, K. Grovedis, Kaz
lauskas, Vikas, Beniušis, Zuotas, Beda
lis, Šimas, MankeviČius, Stubinas, Pu- 
kainis, Ringaila, Raulinaitis; Kas- 
mauskas, Lukošiūnas ir Januškevičia 
po 25 c., Norkus 20 c.

Nuo red, Smulkesniy auky negarsi
name. Mums priduota $10.55. Aukos 
surinkta ant blankos N 27.

Išviso Šiame “Laisvės” N-ryj $19.33. 
Atmetus persiuntimo lėšas, paslysta 
$19.25.

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 Slapty
bės”, “Revoliucijos atbal
siai”, “Mokslas Rankažinys- 
tės”, “Lekcijos apie atskirimo 
ženklus” ir “Vadovas keliau
jantiems į Ameriką ir iške
liaujantiems”. Pinigus sius
kit Money Orderiais šiuomi 
adresu:

242 Broadway, So. Boston, Mass.

Skaitytojams.
Meldžiame visų 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.

“L.” Administracija.
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ANT. AŠMIANSKASVIETINES ŽINIOS
Severos
Skilviais
Bitteris

i
(Severn’s Stomach Bitters)

Akušerkae)
kam žmonėms!

O)

I*

v

Preke $1 už butelį.

AKIS
Severos
Bahamas
Plaučiams

(Severn’s Balsam for Lungs)

Dr. Chas R. Vinal

Priduoda sveiką apetitą.
Iššaukia išplaukimą šoką.
Prašalina negrumuliavimą.
Grąžina norinališkas Jiegas.

Puikus sustiprinantis vaistas 
nusilpnėjusioms ypatoms.

rime 
ir prirenka- 
me Akinius

yra nesulyginamas vaistas nuo 
vidurių silpnumo ir nuo grumulia- 
viino betvarkės.

NORS GYDEISI 
ten t nota i.s vaistini laikinis

Kad esi ne
sveikas, irvnr- 
ulna kokios s' 1- 
pnybės.bet nori 
pasilinosuoti 
nuolltfos Jungo 
k a <1 nereikėtų 
vilkti, tad atsi
šauk lietuviS- 
koje kalboje,

25 dieną vasario lietuviu 
kriaučių susirinkime buvo 
pranešta, kad kriaučiai gali 
grįžti į darbą keliose lietu
viškose šapose. Kriaučiai 
buvo išsikovoję geresnes dar
bo sąlygas pas St. Plekavičiu 
(apie 30 žmonių), Joną Vilt- 
rakį (apie 40 žmonių) ir D. 
Ambrazą (virš 40 žmonių). 
Betgi dabar pasirodė, kad 
tarpe darbininku ir bosu nė
ra pilno susitaikymo, kadan
gi bosai nori priversti kriau- 
čius pirmiau atlikti dar se
niau prisiųstąjį skebinį dar
bą. Darbininkai gi jokio ske- 
binio darbo nenori dirbti. 
Todėl Ambrazo ir Viltrakio 
šapose nedirbama. Pradėta 
dirbti tik pas Plekavičiu.

Aukos tuom tarpu plaukia 
gana gausiai. Kazimierinė 
(SLA.) draugija paskyrė 
streikieriams $25 ir $15 čia 
jau suaukavo.

Dalina Turtą f
Sveikatą ir Drūtumą DOVANAI!

7,000 egzempliorių tos garsios knygos

“DAKTARAS”!
Kiekvienas apturės tų knygų, kuris tilt at
siųs keletu štampų už prlsluntimo kaštus.

TA KNYGA kiek vienam reikalinga, 
kaip jaunam, teip senam, ženotiems ir ne- 
Vedusioms, vyrams ir moterims : Ji imtinai 
reikalinga turėti kiekvienam užaugusiam 
lietuviui kaip Amerikoje, teip CamuloJ, 
Anglijoj ir Lietuvoje, biznieriams ir vl-

Šiuomi pranešame, kad 
kiekvieną seredą. trečioj va
landoj po pietų South Bosto
no High School name būna 
įvairios paskaitos, krutanti 
paveikslai ir pamokinimai. Į- 
ėjimas veltui. Kas turi lai
ko ir nori naudingai jį suvar
toti, lai nepatingi apsilanky
ti. Ypač tai naudinga bus 
moterims, nes pamokins, 
kaip prižiūrėti ir užlaikyti 
namus.

Tą viską rengia moterų 
kliubas.

išlaikė ilgametinj bandymą, dau
ginus negu trečdalį šimtmečio. 
Imkite jį, kada tik reikalaujate 
vaistų nuo

Kosulio, Peršalimo,
Užkimimo,
F:alšyvo krupo, 
arba Gerkles kataro.

Prekės 25 ir 50 centy.

Nedėlioj 2 kovo atsibus 
viešos diskusijos Socijalistu 
svetainėje. Prasidės 7:30 
vakare.

Labai tankiai So. Bostono 
lietuviai nusiskundžia ant 
airiu valkatų ir plėšiku, bet 
pastaruoju laiku atsirado to
kių plėšiku ir pas lietuvius. 
Taip 15 vasario tūli lietuviš
ki plėšikai pasikvietė pas sa
ve į stubą vieną vaikiną ir 
ten nuo jo prievarta atėmė 
pinigus ir da gerai apdaužė.

Aptiekose. Reikalaukite Se
veros. Jeigu aptiekorius jy ne- 
turėty, reikalaukite stačiai nuo 
mūšy. Reikalaudami gydytojo, 
verto užsitikėjimo patarimo, ra
šykite pas:

W.F. Severą Co
CEDAR RAPIDS, IOWA.

Parsiduoda Forničiai.
Priverstas parduoti veik naujus For- 

ničius dėl trijų ruimų. Jeigu kam reika
lingi geri ir nebrangys Forničiai, malo
nėkite ateiti ir nusipirkti. Adresas:

A. L. (ant trečių luby), 174 C. St. So. 
Boston, Mass.

22 d. vasario laike teatro man apmai
nė Reinkautą, tas atsitiko, veikiausia 
per neapsižiūrėjimą. Man palikta Rein- 
kautas su atplėštu kišenium ir piršti
nėms. Kam tas apsirikimas atsitiko, 
malonėkite atsišaukti, aš būsiu labai 
dėkingas.

Pranas Svotelis, 127 G St., So. Bos
ton, Mass. Arba į “Laisvės” Red.

Mainantiems adresus.
Kurie norite permainyti “Laisvės” 

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

Administracija.

Hr

The Lithuanian Painting 
Company.

Malevojam namus iš lauko ir viduje, iš- 
lopieruojam, išbaltinam ir t. t. Atlie
tam pirmos klesos darbą už labai žemą 
tainą. Ant užkvietimo važinėjam ir 
no aplinkinius miestelius. Taipgi už
laikėm Storą visokiy sieny popiery ir tt.

J. Y. Starkevičia
315 Broadway, So. Boston, Mass.

Atsiminkite, jog So. Bostone ir jo apielin- 
kėse pabrangs

NAMAI ir UKES

Su kokiais pa- 
............... „„nuMumiumn, arba bobiškais 
daktaravimais kaip ir pas šundaktarius 
lupikus gydytojus, kurio nuplėšia didelius 
pinigus, o Iig>£ dar labiau užsendine ir ar
šiau padarui

BET NENUSIMINK, 
kad Jau Įnik yra neišgydoma ilga. Tikram 
moksliškam specialistui daktarui ir pai
niausios ligos y ra išgydomos. Jei tik tei
singai nori but išgydytas, tad kreipkis žo
džiu ar raštu klausiant rodos prie:

PHILADELPHIOS M. KLINIKO.
Jeigu Klinikos daktaras specudiškai 

pripažins, kad Tave gali išgydyti, tad gali 
tikėti, jog apturėsi nuo profesionališko 
daktaro gydymų ir pritaikytas, speciališ- 
kal sutaisytas liekarstas, kurios kaip tūk
stančius teip ir tavo gali palluosuotl nuo 
ligos Jungo, šviežiai užpuolusių arba ir 
užsonėtiį visokiiį ligų, toip-pat nuo: išbė
rimo spuogais, niežėjimo kūno, negero 
kraujo, silpnų ir nesveikų nervų, skaudė
jimo ir svaigimo galvos, nedirblino ir už
kietėjimo vidurių. Nuo saužagystės sėklos 
nubėgimo, nerimastingumo abelno ir ly
tiško nusilpnėjimo, skaudėjimo strėnose, 
kojose bei rankose ir sąnariuose, kosėjimo, 

1* skrepllavlmo—bronchitis, visokių slogų, 
A Inkstų ir užsikrečiamų puslapių ligų ir 
U kitų, kurios tilt varginimui žmonių už- 
f puola, visas Išgydomas ligas, BE PEI-
* LIO, BE OPERACIJOS.
i UŽTAI Philad. M. Klinika geriau ir 

greičiau už kitus teisingai visokias ligas 
g gali išgydyti, kad vartoja kiekvienam ligo- 
■ niui speciališkai sutaisytas lieliarstas iš 
Ji naujausių ir seniausių, didžiausių mok- 

sliučių profesorių išrastus medikamentų.
A Philadelphios M. Klinika yra oficl-
B ališkai paties gubernatoriaus legalizuota. 
f VYRAI ir MOTERIS, reikalaudami

kokios nors rodos, ateinant arba rušant vi-ĮJ sada adresuot reik teip: 

j The PHILADELPHIA M. CLINIC 
f 1117 Walnut St Philadelphia, Pa.
* Ateinantiems tisahiškai ofiso valandos i*

A yra šios: A
Nuo 10 iš ryto iki I po piet. Nedėl. nuo į 

k 101ki3. Utarn. ir Pėtn. nuo6iki8 vale. V

Su The James Ellis Co
Kampas B St. ir Broadway 

So. Boston, Mass.
(Męs neužlaikome kitų štory-brenčiy)

Šiuomi noria atkreipti vi
su lietuviu atydą į tai, jog 
męs parduodame geriausius 
rakandus (forničius) ir už 
žemiausią kainą. Viskas, pas 
mus daug pigiau, negu kur 
kitur. Kiekvieną daiktą 
gvarantuojam, todėl mūs 
koštumeriai visada yra užga
nėdinti. Su kiekvienu pirki
mu už $35.00 arba viršaus 
duodame didelį sieninį laik
rodį dykai visiems, kurie 
mokės pinigus ant syk arba 
ims ant išmokesčio. Todėl 
naudokitės proga, nes tas ne 
ant ilgo. Įsitėmykite gerai 
vietą. Kampas B st. ir Bro
adway.

LICTUV1ŠKAI-LENKIŠKA1-RUS1ŠKAS

DAKTARAS
Vienatinis mys tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
rnety, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
mykll! Neik j ieškot 
manę į aptieką ant 
kampo po mano ofisu,

GERIAUSIOS IR
AKYV1AUSIOS I V1V7O
Kiekvienam perskaityti yra šios: 

Yvairios Dainos.............................  50c.
Jeronimas Savonorolla (knyga iš 

inkvizicijos laiky).............. 25c.
Maižiešius................................
Kovos Šviesos su Tamsa........
Negirdėtas tikras Atsitikimas 

Reikalingi agentai. 
F. MILOŠAUSKIS 

2nd St., So. Boston, Mass.25 -

15c.
10 c. 
10c.

bet lipk vienais 
trepais augštyn iš nurn. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
bui ju ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Of tiso 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 1007-R.

TEISINGIAUSIA Ą 1^*7*IT1 TZ A
IR GERIAUSIA Ą F | B Kk A

LIETUVIŠKA A M ULjiV/Tl

MIELUS DRAUGAI!
Aš atiduodu už žemiausias kainas laik
rodėlius vyriškus ir moteriškus, su 17 
akmenį, už $23. Gvarantuoju ant 25 
mėty. Jei jūs norit gauti knygy, svie- 
tišky ar dvasišky, kreipkitės pas mane. 
Jei jūs norit užsirašyti laikraščius, tai 
žinokit, kad pas mane užsirašydami 
gausite dovanas.

K. GRON1CKAS
28 Essex st., Athol, Mass.

Sutaisau receptus su didžiausia aty- 
da, nežiūrint, ar tie receptai Lietu
vos ar Amerikos daktarų. Tai vie
natinė lietuviška aptinka Bostone ir 
Massachusetts valstijoj. Gyduolią 
galit gaut,kokios tik pasaulyj varto- 
jamos. Galit reikalaut per laiš
kus, o aš prisiysia per expresą.

AptiekoriUs ir Sav.’ninkas

OPPISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.e)
A eW)OO3il9Oi|0OOi|?)Oi|(!)iM

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.

Akių Specijalistas

399 a Broadway
arti E Street

Yra geriausis Gydytojas-specialis- 
tas, kuris išgydo vyry, motery ir 
vaiky ligas pagal naujausį būdą. Nė 
jokis gydytojas taip pasekmingai 
neišgydo, kaip męs. Ypatingai grei
tai išgydomo Kraujo ir odos chroniš
kas ligas. Apie išgydytas Inkstų, 
Busies, Nusišlapinirno, laukan ėji
mo organų, Plaučiy, Reumatizmo, 
Kauly, Sąnarių, Ausyw Nosies ir 
Gerklės ligas gali jums paliudyti 
tūkstančiai ypatų. Patarimas dykai.

KALBAME LIETUVIŠKAI.

Ofiso valandos:
Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro;
Nedėliomis nuo 10 iki 1 po piet.

140 Boylston Street
BOS r O IN, 2V1A.SS.

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS 
Garsą Lietuvišką-- Len kšką

nes pirmą Gegužes bus gatava So. Bostono 
prieplauka, ir Hamburg-American laivai 
plaukios iš Europos į So. Bostoną. Taipgi 
Chicagos Rubber Co. ir žuvų marketai pri
sidės padauginimui So. Bostono biznio

Galima tikėtis, jog
Bus darbo del 20,000 darbininku

Todėl nelaukite pavasario, bet pirkite 
NAMUS ir UKES Dabar, o .visai pi
giai nusipirkite iš

LITHUANIAN AGENCY
315 Broadway, South Boston, Mass.

Telephone, So. Boston 605

ANTANAS IVAŠKEVIČ, Mgr.

VISIEMS ATHOL’YJ ŽINOMAS LIETUVIS

Kostumeriškas Kriaučius
Siuvu visokius Vyriškus ir Moteriškus rubus. 

Kiekvienam pritaikau pagal jo norą ir pasiuvu pa
gal naujausią madą. Senus sutaisau, išplaunu, iš
valau, išprosinu ir padarau kaip naujus. Visą darbą 
gvarantuoju. Taipgi priimu iš tolimesniy miesteliy, 
kurie prisiunčia audimą dėl siūto arba kitokio ap- 
vilkalo. Gauna nuo manęs pamokinimą, kaip nu
imt mierą ir madas del išsirinkimo. Todėl, lietuviai 
ir lietuvaitės, reikale kreipkitės pas savo tikrą tau
tietį, o būsit užganėdinti.

P. BUZEWICK,
48 Exchange St., Athol, Mass.

£
5

A

Didžiausias
Darbininką 
Sąvaitinis 
Laikraštis

KOVA”
Leidžiamas
Lietuvią Soc.
Sąjungos
Amerikoje

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

“KOVOJ” rašoma apie darbininky gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip 
rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo 

tikriausias darbininky laikraštis.
metams $2.00 Amerikoj ir kitur.
>kit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
Nuo naujy mėty “Kova” išeina tokia kaip “Keleivis”.

prašalinti juos.
“KOVOJ” r“x~— .

idėja.“KOVA” t”'-—................... .....
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” i ? '

Prisiyskit savo adresą, o 
DYKAI. T*

Vastų
£ 6499 1815 E. Moyamensing Avė. j
£ IVUV <dl PHILADELPHIA, PLININ’A. 5 
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£1 £
50.000 Kataliogų DYKAI!
Prisiysk už 3c štampą, o apturėsi didžiausį lie
tuviškoj kalboj KATALIOGĄ LAIKRODŽIŲ, 
ŽIEDŲ ir visokių auksorišky daiktų. Siun
čiam į visas dalis svieto. Mūsų kataliogas 
perstatų didžiausią Auksorlšką Daiktų Krau
tuvę, todėl lengva iš jo bile kas pasirinkti. 
Tokis kataliogas turi rastis kiekvieno lietuvio 
stuboj, nes jis apsaugoja žmones nuo apgavikų.

Reikalaukite tuojaus.

I P Tllinik 822 Washington St. 
<1.5 . 1 imuicl, BOSTON. MASS:

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

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečiy, Krutinės, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokiy vabaliuky.

K. SIDLAUSKAS
226 Broadway, kamp. c st. 

•> «O. BOSTON, MASS.
Telephone So. Boston 21014 ir 21013.

Jau išėjo iš spaudos antroji padidinta laida
25c., 50c.

ČENSTAKAVO KLIOSTORIAUS 4

SLAPTYBES

75c.

tas išti amas senas naminis vaistas duos

$1.25

$1.25

0

10c
10c

$3.50 
50c

A. Mizara,
So. Boston. Mass.

“LAISVE”
242 W. Broadway, So. Boston, Mass.

gauti DYKAI dvi garas sztn- 
kas ir Kiit.aliogu visokiu goru 
magiszku sztuku ir kitokiu 
visokiu dalyku, kuriu tu la

bai nori, o nežinai kur ju gaut?
Jeigu taip, tai atsiusk savo pil
na ir niszliu adresą, o asz tuo- 
jaus ta Kalalioga ir tas sztukas 
tau nusiusiu pykai. Adresuok:

JUOZAS J. SZLIKAS, 
(MAGIKAS)

\ 3250 Union Avo„ CHICAGO, ILL.

MOKYKLA ŠOKIŲ.
Waltz., Two Step ir kitoky

Pirma lietuviška Mokykla Amerikoj. Prof. 
Julius kaip išmokina, tai niekas taip negali iš
mokinti niekur kitur.

PROF. JULIUS S1LSKO
1836 S. Halsted St., Chcago, III.

Pilone Canal 3762
Mokinu kasdien nuo 10 ryto iki 11 vai. vakaro.

Norinti gauti tą knygelę kreipkitės šiuo adresu: 

“LAISVE”, 242 West Broadway 
SO. BOSTON, MASS.

M Telephone So. Boston. 845 M

I
** DR. F. MATULAITIS

495 Broadway
SO. BOSTON, MASS.

Valandos:
Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. 

@ Nedėliomis iki 3 vai. po piet.

ir

>- NV

Pirk STORĄ
Parsiduoda visai pigiai DRAPANŲ ir 
INDŲ (dišiy) Storas lietuviy apgyven
toje vietoje. Labai gera proga lietu
viui arba lenkui daryti gerą ir lengvą 
pragyvenimą. Kas nedėlia yra didelės 
įplaukos. Norinti platesnių žinių kreip
kitės į “LASVES” RED. 242 Broadway, 
So. Boston. Mass.

Antrojoj laidoj įdėta apie Domazo Maco- 
cho, Macochienės ir Jų sėbru teismą. Taip- 
pat pranešta apie lietuviškus Macochus.

Macohcas, Macochiene ir Olesinskis kalėjime.

(WW<

“Čenstakavo Klioštoriaus Slaptybės” turi 
retą pasisekimą. Per vienus metus išpar
duota visa pirmoji laida, todėl,išleidę ant
rą laidą, mes pagerinom ir dapildėm turi
nį. Kovoje su klerikalizmu ta knygelė 
yra geriausias ginklas. Ji parodo, kaip 
žemai nupuolę ir kokios doros yra tūli 
mūsų dvasiškiai.

Kaina 15 centu.

“Liaudies Dainos”
Dainų rinkinyje telpa ge

riausiu mūsų dainių eilės, bū
tent V. Kudirkas, P. Vaičai
čio, Jovaro, Strazdo, Seno 
Vinco, Smūtkelio ir kitu. 
Dairiu rinkiniu įeina ir revo
liucijos bei kovos dainos.

“Liaudies Dainos” skiria
mos mūsų deklamatoriams ir 
deklamatorkoms. Kiekvie
nas vaikinas ir mergina pri
valo šiandien pasirodyti ant 
steičiaus, kaipo deklamato
riai. 

/

“Liaudies Dainose”surink- 
os eils, kuriose apdain uo- 
jama žmonių vargai ir rūpes
čiai, o taip-pat ir viltis ge
resnės ateities.

Todėl “Liaudies Dainas” 
privalo kiekvienas nusipirkti. 
Kaina 15c.

NAUJA IR PUIKI KNYGELE

“PASLAPTIS”
Knygelę parengė SENAS VIN

CAS, kurioje telpa juokinga ko
medija ir‘daugybė Monologų, Di
alogų ir Deklamacijų. Kiekvie
nas jaunas ar senas pirmeivis lai 
ją nusiperka. K įtinti loo. 
Reikalaukit:

“LAISVĖ”
2 42 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

AR NOR

Egiutero No. 1. 
Ijlgiutero No. 2. 
Zmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Frejanka 
Limmentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Bal sam as 
Antylakson del Vaiky • - 
Milteliai Vaikams nuo Kirmeliy

,, nuo Kirmėliy dėl suaugusiy
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 Dantų Skaudėjimo. - 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojy 
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plauky Apsaugotojas 
Muilas Plaukų Saugotojas 
tilteliai nuo Kepeny 
Valytojas Plėmy Drabužiuose - 
Rožės Bulsamas - 
Kinder Baisumas -
Bobriaus Lašai ...
Švelnintojas .... 
Kraujo Valytojas ...
Nervy Ramintojas ...
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus
Groblevskio Pleisteris

(KaStavolo) 
Pamada Plaukams _- 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osy 
Inksty Vaistas (mažesne) 
nksty Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės ... 
Gydymas nuo uždegimo Danty arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto 
Gyduolės ir Mostis nuo Parky 

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

25c.
50c.

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

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

$1.25 
50c. 
10c. 
35c. 
25c 
25c.’ 
25c. 
50c.
85c. 

$2.00 
$1.00

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

$1.00 
25c.

It doesn’t pay to ne 
your Health S(ft 
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Ar atėjai kada namo drebėdamas, su 
’ skaudančia galva, krūtinėje diegimais sopo /

: galo gerkles ir gulėjai kėlės savaites?

, Dr. Richter’io
IPAIR-EXPELLERISJiu
iį ♦ 11

:Į pagali;:) ir prašalįs ilga vargą jugu 
ūmai vartosi.

Visuomet, ramnoso turėk bonkntę.
1 Platus iiuroi yia.i) apvynioti apie

REIKALAUJAM KRIAUČIAUS 

ar “Kovą” arba kitokius laik- j prje kostumiersko darbo. Turi būti ne 
..., .1,.^.,:,, t,„.,^„ girtuoklis ir galintis visada dirbti. At-

sišaukit kuogreičiausia per laišką.
Wm. B. Prank, 

Watrous Block, Des Moines, Iowa.

Imkit dovanas!
Kas užsirašys pas mane ant mėty i 

“ Laisvę”;
raščius, tam duosiu knygų $1.00 vertes. 
Slysdami pinigus,“ pažyinekitkokiy kny- 
gy norit: dvasišky ar svietiškų. Adre
sas:
127 G st.,

NAUJI MONOLOGAI.
Netilps laikraščiuose ir knygose, o par- 
sidavinės aktoriams-mėgėjams. Kas no
rite gaut vieną ar daugiau, kreipkitės į 
mane. Kožnas monologas po 1 dolerį. 
Jei jūs nusipirksite, kitas niekas tame 
mieste negaus to paties monologo. Iš 
keliy monology galite turėti surengimą 
visam vakarui. į gg

A. ANTONOV
6 River st ,Lltii.Coop. W. Lynn, Mass.

$2.00 
$2.00

$50
Kiekvienas lietuviškas štornikas taip

gi privalo užlaikyti visada musy puikias 
Lietuviškas 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 Gyauoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

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

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA IOLSELIS
Vyno, Visokių Likierių, Degtinės, Rusiškos ‘ Monopolkos”, 

šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.
DUOSIM PUIKU KALENDORIŲ-

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

WILLIAM ZAKON & CO.
21-23 Cross St., Kamfiaa^^ceottsqSuB^rto', Boston, Mass




