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Milžiniškas audėjų 
streikas.

Lawrence, Mass., 12 sau
sio. — Šiandien sustreikavo 
čia apie 15,000 audinyčiu 
darbininku. Pereitą savai
tę sustreikavo 100 vaikėzu 
Wood audinyčioj, nes, įve
dus 54 valandų darbo savai
tę sulyg legislatures reikala
vimo, liko sumažintos ir al
gos darbininkams. Kadan
gi nepilnamečiai vaikai ir 
moters negali ilgiau dirbt, 
kaip tiek valandų, tad ir su
augusiems vyrams paskirtos 
tokios pat darbo valandos ir 
sykiu visiems sumažintos al
gos. Pirma buvo manyta, 
kad tik vaikėzams sumažįs 
algas, bet pasirodė, jog vi
siems taip padaryta. Šian
dien turėjo būt išmokėtos 
algos, bet audinyčiu vyriau
sybė bijojo tai padaryt, ka
dangi jau iškalno girdėjos, 
jog bus sumišimas, jei algos 
bus mažesnės. Algų neiš- 
mokėjimas dar labiau suerzi
no darbininkus. Streikas pra
sidėjo didžiausiose Lawren-' 
ce’oaudinyčiose: Ayer, Wood 
ir Washington, kurios pri
klauso American Woolen 
kompanijai. Streikuojama ir 
Arlington# audinyčiose, ku
rios priklauso Arlingtono 
korporacijai. Jose visose dir
ba dįflžiausis audėju ir ver
pėjų skaitlius. Kaip tik 600 
darbininku metė ‘darbą, tuoj 
jie pradėjo maršuot prie 
Duck audinyčiu, nešdami vė
jukus. Prie dirbtuvės polici
ja bandė sulaikyt dęmon- 
strantus, bet ant jos pasipy
lė akmens, purvai ir stiklai 
iš dirbtuvės langu. Stiklai 
languose visi išmušti. Po-il
gu pastangų policijai pasise
kė 6 žmones suimti. Tarpe 
ju viena moteris. Trys poli- 
cistai liko šiek-tiek sužeisti. 
I tūlas kitas dirbtuves atsi
lankė streikininkai ir priver
tė darbą sustabdyti. Ant 
gatvės buvo tokis triukšmas 
daromas, kad rodės Lawren
ce įvyko revoliucija. Vaka
re sušauktas audėju mitin
gas ir nutarta visose dirbtu
vėse įvykdinti streiką. Law- 
rence’o audėjai uždirba ne
paprastai mažai: didžiuma 
vyru gauna po 5, 6 ir 7 dol. 
į savaitę ir jokiu būdu nega
li pragyvent net pavieniai, 
jau nekalbant apie šeimyniš
kus žmones. Streikininkus 
malšint pasiusta policija. 
Nakčia ji prožektoriais jieš 
ko gatvėse būriu ir gatava 
yra juos išvaikyti.

Šv. Elenos gyventojų 
klausimas.

San Francisco, 12 sausio. 
—Anglijos labdarys Alfred 
Mosely tarėsi šiandien su 
Kalifornijos ateiviu viršinin
kais apie atgabenimą į Ame
riką 3000 nelaimingu šv. 
Elenos saloą gyventoju, ku
rie jau kelinti metai kenčia 
badą ir kitas nelaimes.

Aūdinyčia sudegė.
Oxford, Mass., 11 sausio. 

-Šiandien anksti ryte gais
ras sunaikino didelę vilnų 
audinyčią, priklausančią Ho

warth ir sūnams, kuri ran
dasi vienos mailės atstume 
nuo Oxford Centre. Kadan
gi ji buvo už miesto, tad ge
sinti nesisekė, nes ugnage- 
siai ilgai nepribuvo ir ugnis 
plačiai buvo apėmus namą. 
Blėdies padaryta už 75,000 
dol. Be darbo liko 600 dar
bininku.

Kariumenė gatava veikti 
Lawrence.

Lawrence, 14 sausio.—Pa
aiškėjo, kad audinyčiu dar
bininkai nenusileis nuo savo 
reikalavimu ir kovos iki galo. 
Iš New Yorko ir kitu miestu 
atvažiavo įvairiu tautu kal
bėtojai, kurie agituoja dar
bininkus prie solidariškumo. 
Miesto majoras Scanlon ir 
policijos viršininkas Lynch 
pareikalavo, kad būtu prisių
sta kariumenė streikininku 
malšinimui. Iš Lowell pri
buvo generolas Pearson ir 
kalbėjosi su’ miesto viršinin
kais. Jis patarė kariumenės 
nekviesti, kol streikas galės 
būt trukdomas policijos ir ug- 
nagesiu,vienok majoras, kaip 
ir visi turčių partijų majorai, 
reikalavo, kad kariumenė bū
tu gatava įsimaišyt į streiką, 
jei streikininkai darys de
monstracijas, ant ko genero
las sutiko ir liepė prisirengt 
trijoms rotoms, kuriu tarpe 
yra viena artilerijos baterija. 
Paimta dar 150 ugnagesiu 
policijos parėmimui. Darb
daviai gązdina, kad jei pane- 
dėlyj bus daroma betvarkė 
ir streikininkai negrįžš į dar
bą, tad jie uždarysią visas 
audinyčias ir lauksią,kol dar
bininkai nusiramįs. Mat,jie 
turi praktiką, kad reikia pri
versti žmones įšbadėti.

Majoro ir policijos virši
ninko veikimas dar sykį duo
da lekciją darbininku klesai, 
kad nerinkti niekad kapita
listu į tokias vietas.

Žiūrint į streikininku soli- 
dariškumą ir ūpą, reiklia ti
kėtis, kad jokie gązdinimai 
nesuardys ju kovos ir strei
kas bus laimėtas. Nutarta 
išleist atsišaukimus visokio
se kdlbose ir išdalyt darbi
ninkams. Greičiau patys 
darbininkai iššauks genera- 
lišką streiką, negu kapitalis
tai apskelbs lokautą.

Streikas Haverhill’yj.
Haverhill, Mass., 14 sau

sio.—Kaipo atbalsis Lawren- 
ce’o streiko prasidėjo ir Ha- 
verhill’yj merginu streikas 
audinyčioj Pen tucket Mills. 
Darbą metė su batoj 75 mer
ginos, kurios atlikdavo svar
biausią užduotį ir be ju au- 
dinyčia turės sustot. Strei
kuoja jos dėl algų sumažini
mo, kada liko įvestos 54 vie
toj 56 darbo valandos savai
tėj.

Boikotuos Morganą.
New York, 13 sausio.— 

Jaunosios Chinijos Draugi
jos susirinkime tartasi išnešt 
rezoliuciją,kad milijonieriaus 
J. P. Morgano ir kompani
jos reikalai būtu boikotuo
jami Chinijoj, nes Morgan 
buvo priešingas Sulzero rezo
liucijai, reikalavusiai pripa
žint Chinijoj respubliką ir 
pasveikint ją pirmiausiai.

UZSIENYJ.
Žydų universitetas.

Londonas, 12 sausio.—Čia 
gauta žinia, kad Jeruzolime 
manoma įsteigti žydu univer
sitetą. Vienas turtingas In
dijos žydas aukauja 400,000 
dol. tokios mokyklos įsteigi
mui.

Bijo tvano.
Paryžius, 12 sausio.—Pa

ryžiaus gyventojai randasi 
baimėj, kad vėl neįvyktu to
kis pat tvanas, kaip 1910 m. 
Upė Sena kįla vis- augštyn ir 
tik 10 pėdu bereikia, kad ap
lieti miestą. Hydrografistai 
tvirtina,kad vanduo kils visą 
savaitę ir bent prieplaukų 
vietos liks aplietos.
7 Turkijos laivai nusken

do.
Rymas, 12 sausio.—7 Tur

kijos šarvočiai nuskendo su
sirėmime su Italijos laivynu 
ant Raudonųjų jūrių. Vie
nas apginkluotas laivukas, 
kuris sekė paskui Turkijos 
laivyno, liko paimtas italu. 
Sykiu su laivais žuvo didelis 
skaitlius žmonių.
172 žmones žuvo ant jūrių.

Bucharest, Rumynija, 11 
sausio.—172 žmonės nusken
do Juodosiose jūrėse su lai
vu “Russ”. Laivas “Russ” 
priklausė Rusijos laivu Navi
gacijos kompanijai ir buvo 
komanduojamas kapitono 
Promevo. Jis plaukė iš Ga- 
leco į Odesą, kada jį patiko 
didelė audra. Nuskendo sy
kiu su laivu visi pasažieriai ir 
laivo vyriausybė.

Kiek gyventojų Prancū
zijoj.

Paryžius, 13 sausio.—Pe
reitu metu skaitlinės, kurios 
tik dabar liko apskelbtos, 
parodo, jog Francūzijoj 
1911 metuos buvo 39,601, 
509 gyventojai. Penki me
tai atgal buvo 39,252,245. 
Tik 349,264 gyventojai prisi
dėjo per penkerius metus. 
Čia reikia neužmiršti, kad 
ateivystė į Francūziją vis di
dinasi, todėl dar aiškiau ma
tos, kad vietiniu gyventoju 
nikimas nesustoja.
Amerikonai nušovė 26 fi

lipiniečius.
Manila, Filipinai, 11 sau

sio.—Amerikos kareiviai nu
šovė šiandien 26 filipiniečius 
ant Jalo salos už atsisakymą 
pasiduot ir padėt ginklus. Iš 
amerikonu pusės liko sužeis
tas leitenantas McGee dviem 
šūviais ir vienas kareivis.

Daugiau kariumenės.
Berlynas, 11 sausio.—Tuo 

tarpu, kaip kalbama apie vi- 
sasvietinę taiką, Vokietijos 
valdžia pienuoja suorgani
zuoti dar du armijos korpu
su: vieną Prūsijoj, kitą Ba
dene.
Ispanijos kabinetas atsi

statydino.
Madrid, 14 sausio.—Ispa

nijos ministeriu kabinetas, 
kurio pirmininku yra Jose 
Canalejas,atsistatydino šian
dien.
Piniginis krizis Persijoj.
Teheran, 14 sausio.-—Pas 

Persijos valdžią prasidėjo pi

niginis krizis po atsitrauki
mo nuo iždininkystės ameri
kono Šusterio. Kabinetas pa
vedė rūpintis iždo reikalais 
belgui M. Mornard’ui, kuris, 
kaip daugelio kalbama, pa
taikauja Rusijai ir Anglijai. 
Šusterio paliktasis iždininkas 
F. Cairns yra tiek kontro
liuojamas, kad net jo statu
tas liko atmestas.
Jung. Valstijos ir Japonija.

Washington, 13 sausio.— 
Generolas William Carter 
pranešė karės skyriaus rei
kalu komisijai, kad Japoni
jos 35,000 kareiviu esą ant 
Havai salų, kad atimti jas 
nuo Jungtiniu Valstijų. Po 
ilgo svarstymo nutarta pa
siusti 13,000 kareiviu, tarpe 
kuriu bus artilerija ir pėsti
ninkai. Visi jie bus apgink
luoti taip, kad tuoj galėtu 
pradėti muštis. Be to, nu
tarta pasiusti laivyną pilna
me jo apginklavime ir prisi
ruošime į karę. Kiek tokis 
generolo Carterio pasakoji
mas teisingas, parodys grei
ta ateitis. Jei jis būtu tei
singas, galima laukt susirė
mimo tarp dvieju valstybių- 
Naujas ministeriu pirmi

ninkas.
Paryžius, sausio. — M. T. 

Delcasse neapsiėmė būt mi
nisteriu pirmininku ir reko
mendavo senatorių Raymon- 
dą Poincare, buvusįjį publiš- 
ku darbu ir finansų ministe- 
rį, .kuris ir užėmė ministeriu 
pirmininko vietą. Jam pa
vesta sutverti naują ministe
riu kabinetą.

88 mailes į valandą or
laiviu.

Paryžius, 14 sausio.—Gar
sus Francūzijos orlaivinkas 
Pierre Jules Vedrine šian
dien sumušė visus pasaulio 
rekordus, pralėkdamas 142 
kilometru (88.23 mailes) į va
landą.

Didelė darbininkų kova.
Londonas, 14 sausio.—Val

džia subruzdo rūpintis, kad 
sustabdžius galintį įvykt kal
nakasiu streiką. Streikas 
apimtu 900,000 Anglijos kal
nakasiu ir padarytu baisius 
nuostolius kapitalistams ir 
valdžiai. Anglijoj dabar ei
na milžiniškas audėju strei
kas. Streikuoja apie milijo
ną žmonių. Kalnakasiai 
skelbia, kad dabar yra pa- 
ran kiaušis laikas streikui, 
kadangi valdžia liks galuti
nai paralyžiuota ir nėpajiegs 
streiko trukdyti, o kapitalis
tai pajaus didelį piniginį kri- 
zį. Valdžia tariasi pavartot 
dailiausius būdus streiko su
laikymui ir pataria darbda
viams nusileisti. Darbinin
kai reikalauja didesniu algų 
ir kad neunijistai nebūtu pri
imami į darbą.

Socijalistai laimėjo.
Berlynas, 13 sausio.—Ga

lutinai dar nėra žinoma, vie
nok iš pirmųjų pranešimu pa
aiškėjo, kad socijalistai išrin
ko į Vokietijos parlamentą 
100 suviršum savo atstovu. 
Laike rinkimu buvo pasta
tyta sustiprintą apsauga prie 
kaizerio rūmu ir įvairiose 
miesto dalyse. Jau iskalno 
buvo žinoma, kad socijalistai 
laimės. Pirmas raportas pa
rodė, kad iš keliu tik dešim
čių distriktu liko išrinti 68so- 
cijalistai. Iš kitur dar nėra 
žinios.

RUSIJOJ.
Nepaprastas razbaininkas

Laikas nuo laiko Rusijoj 
pasirodo plėšikai, kurie nors 
ir užsiima užmušinėjimais, 
vistik nėra tikrais žmogžu
džiais. Išdalies jie primena 
Žemaičiu svieto lygintoją 
“Blindą”. Tokiais buvo 
Lbovas, Savickis. Valdžia 
ištisais metais negalėdavus 
juos sugaut, nes žmonės slėp
davę. Dabar jau beveik du 
metai Kaukaze darbuojasi 
toksai razbaininkas Zalim 
Chanas. Šimtai žmonių bu
vo ištremta net Sibiran už jo 
slėpimą, o vistik policija jam 
nieko nepadaro. Kaip paukš
tis jisai skrenda iš vieno kam
po kitan, slapstosi kalnuose, 
prarytyse. Jau daugybę po
licijos, net kareiviu, užmušė 
jojo aidukai, daugybę pinigu 
konfiskavo. Keli šimtai ka
reiviu jau keli metai iš eilės 
jį gaudo. O jis čia-jau ju 
akyse dingsta, kaip akmuo 
vandenyj. Neperseniai ta
rėsi jau turį jį savo naguose. 
Bet jisai, kaip aitvaras, pra
simušė per kareiviu eiles, 
oadėjo dešimtį kareiviu ir 
sveikas dingęs. Žmonėse 
jau dainuojama dainos apie 
jo narsybę, į jį žiūrima kaipo 
į Dievo siustą žmogų atmo- 
nyti Maskolių valdžiai už 
kaukaziečiu pavergimą.

Latvijoj.
Latviai daugiausia nuken

tėjo, bet jie vis dar geriausia 
laikosi. Vienoje tik Rygoje 
yra per 400 visokiu draugijų- 
Ūkio draugijų yra 367. Ju 
laikraščiu skaitytoju skaičius 
žymiai pakilęs. “Dzimtines 
Westnehsis” turi 25.000 skai
tytoju (dienraštis). Ten, kur 
negalima viešai veikti, jie 
veikia slaptai. Socijaldemo- 
kratu organizacijos, nežiū
rint baisiausiu persekiojimu, 
teismu, ištrėmimu, gyvuoja 
užvis geriausia visoj Rusijoj. 
Užsieny j jie leidžia slaptai 
“Zihna” (Kova), ko Lietuvo
je jau seniai negirdėt, tai 
Latvijoj vėl prasidėjo. Jau 
ten vėl pradėjo visais pake
liais, ties bažnyčiomis, ant 
gatvių mėtyt ir lipyt prokla
macijas. Dabar Rygos fab
riku darbininkai daro dide
lius susirinkimus ir reikalau
ja, kad būtu išnaujo peržiū
rėta atstovu socijaldemokra- 
tu byla.

Gruodžio viduryje, vieną 
dieną važiuojant Kuršo \^ce- 
gubernatoriur iš Mitaujos 
Rygon automobiliu, susitikus 
su sodiečio rogėmis, iš j u du 
sykiu buvo šauta. Tečiaus 
kulipkos pralėkė šalymais.

Advokatai.
Valdžia baisiai neužkenčia 

advokatu, ypač gabesniu, 
nes jie daug valdžiai su
gadina kraujo teismuose, se
nate. Daug žymiu advoka
tu iš žydu kil^- Valdžia jau 
seniai mano išleisti įstatymą, 
kad įleisti advokatūron tiktai 
kelintą žydu nuošimtį. Netgi 
perkrikštus žydus tiesos mi- 
nisteris neužtvirtino, kai
po advokatus. Daug žydu 
dėl patogumo yra pasivadinę 
krikščioniškais vardais, da
bar jubs už tai traukia teis
man. ' Vadinkis, girdi, žy

diškai!

LIETUVOJ.
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Metas II.
savo laikraštį “Žiburys”, už

TĖVYNES GARSAI.
Lietuvių bankas. Pabai

goj pereitu metu Kaune įsi
kūrė pirmasai lietuviu ban
kas. Dabar p. Samajauskas 
duoda atskaitą to banko vei
kimo. Draugijos įsteigėju 
71, nariais priimta 21 asmuo, 
nepriimti 15. Prašymu pri
imti nariais paduota 15.

‘‘Apyvartos kapitalas susi
daro iš 12,115 rb. įnašu ban- 
kon priimta įvairiomis sulyg 
laiko ir % sąlygomis nuo na
riu 3,056 rb., nuo kitu asme
nų 9,035 rb., išviso 12,091 
rb., išskolinta pinigu vekse
liais 10,948 rb. Pelnas nuo 
banku operacijų 725 r. 55 k.”

Neperseniai “L. Ūkininkėj 
buvo skundžiamasi, kad ta
sai bankas ima 9 %. Taigi 
dėl biednesniu žmonių ban
kas neprieinamas. Bet užtai 
biznis eina.

Miškus kerta. Ju vis 
mažiau ir mažiau. Iš Šiau
lių pav. rašo, kad didieji 
Nariškino miškai Pakuršėje 
jau baigiama kirsti. Taip 
pat žydeliu kirvis palietė ir 
p. Komaro miškus. Iš Vil
kaviškio pav. praneša, kad 
ten pradėta kirsti didžiosios 
Paširvinčiu dvaro girios. 
Žmonės klauąia, kame tebe
santi anais metais valdžios 
uždėta giriu globa? Veltui 
klausia. Miškai vežama Vo
kietijon. Tik per vieną lap
kričio m. Nemunu per Jur
barką išgabenta į Prūsus 
800,000 rąstu už 900,000 ru
bliu ir 6,000 sieksniu malku 
100,000 rb. Viso labo mūsų 
krašto giriu išgabeno per tą 
vieną mėnesį už milijoną ru
bliu-

Žemė sprūsta iš lietuviu 
ranku. Miškus kerta ponai 
ir perkupčiai." Galbūt biznie
riai savo pinigais padės?...

Biznierių dvasia. Rygo
je jau treti metai eina laik
raštis “Rygos Naujienos” ne
va pirmeiviškos pakraipos. 
Ten pat eina dar kunigu lei
džiamas ‘ ‘Rygos Garsas”. 
Abu laikraščiu baisiai ėdasi, 
bet iš vieno ir iš kito tiek 
naudos, kaip iš ožio pieno. 
“Ryg. Naujienos” tai tikrai 
biznieriškos pakraipos, kokiu 
dar tarp Europos lietuviu 
nebuvo.Pas jas viskas išvien: 
ir pirmeivystė ir “prarakys- 
tė karalienės Sabbos”, o da
bar jam parūpo ir mariavi- 
tai. Žmonės blaškosi, kaip 
drūti, bet nuosekliajai pirm- 
eivystei iš ten nieko negali
ma laukt. Vistik “Rygos 
Naujienų” pasirodymas, tai 
apsireiškimas savotiškos ga
dynės dvasios.

“Žiburį” uždarė. Tik 
pereitame “Laisvės” No. 
męs rašėm, kad kunigai sa
vo veikimu kerta tą šaką, 
ant kurios jie patys tupi. Pa
naikinus visas draugijas, val
džia neišsitenka jau ir per 
“Saulę”,v per “Žiburį”. Mi
nisteriu pirmininko paliepi
mu uždarytas jau ir “Žibu
rys”' Suvalkų gub. kunigu, 
davatkų ir šiaip jau visokiu 
cnatu draugija. “Žiburys” 
turėjo per 50 skyrių, per 5000 
nariu, leido laikas nuo laiko

laikė kelias mokyklas ir mer
gaičių progimnaziją Mariam- 
polėjT* Turėjo daug knygy
nu ir skaityklų, bet ten buvo 
tik šventos knygos, rengė 
daug vakaru, bet ten rodė ir 
tik šventas Genovaitės ir 
Magdelenas. Nabašninkas 
patsai padėjo valdžiai sau 
iškastduobę.O gal...prisikels 
iš numirusiu, kaip “Saulė”.

Vilniaus Naujienos. Nors 
lietuviai ir eina stipryn Vil
niuje, bet lenku sumanymai 
nuo to beveik nenukenčia. 
Dabar jie statosi sau teatrą, 
miesto valdyba beveik ju vie
nu rankose, tėvu komitetai 
prie gimnazijų ir beveik ju 
apimti. Laikraščiu vis dau
gyn eina. * Pradėjo eiti pir
meiviškas “Pržegląd Wilen- 
ski”, dabar išeis “Szubrawiec 
(nenaudėlis) Wileriski”, pas
kui dar koks ten perpus ru
siškas, perpus lenkiškas laik
raštis. Paskutiniu laiku pra
deda viešai rodytis ir balta
rusiai. Jau kelinti mėtai ei
na iš Vilniaus ju laikraštis 
“Naša Niva”. Daug balta
rusiu kataliku, bet dar dau
giau pravoslavę. Ir dėlto 
“Naša Niva” spausdinama 
rusiškom ir lotiniškom rai
dėm. Baltarusiai pradeda 
rengti ir savo vakarus. Kny
gutes žmonėms leidžia Vil
niuj ir Peterburge.

Tumo fotografija. Kl 
per paukštis p. Olšaui 
kas, tą visi žinom. Dabar 
‘ ‘Lietuvos Žinios” (o jos ne 
socijalistiškos!) No. 145 ke
liais brūkšniais piešia p. Tu
mo fotografiją: “Ką dėl nie- 
kabylystės ir “veidmainys
tės”, tai turiu pasakyti, kad 
kun. Tumas prie tu privalu
mu net viešai prisipažino. 
Aš tai girdėjau šįmet Kaune 
laike paskaitos apie ameri
kiečius, kuomet prieš visą 
publiką pasisakė “šį tą pa
melavęs” ir kad jisai tuo tar
pu neturįs drąsos skelbti vie
šai tai, ką jisai mano. Dar 
daugiau. Per jo garsųjį iš; 
trėmimą iš Vilniaus patsai 
kun. Tumas atsisveikinda
mas prisipažino prie “blogu 
noru”. Toliau. Pažiūrėję į 
kun. Tumo rašinius, rasime 
gana daug prieštaravimu. 
Vienoj vietoj sako, kad soci- 
jalizmo, kaipo visuomenės 
ūkio sutvarkymo teorijos, 
negalįs nepripažinti, iš kitos 
vėl pusės tos teorijos šalinin
kus lygina prie žmogžudžiu, 
plėšiku ir sako, kad be tikė
jimo nėra doros. Chicago j 
gi, atsidūręs liberalu būrelyj, 
iš kuriu tiki pasinaudoti, sa
ko, kad tikėjimas—tai priva- 
tiškas kiekvieno žmogaus 
dalykas. Scran tone grvėl sa
ko, kad jis tautystę panau
doja kaipo įrankį katalikys
tei platint, nes nekatalikas 
negali būti tautiečiu ir tvir
tina da, kad degįs knygas, 
kuriose platinama ta idėja, 
kad tikėjimas tai privatiškas 
žmogaus dalykas...”

Už lietuvišką abėcėlę. 
Širvintų anstolis (Vilniausp.) 
gruodžio 14 d. Boraisiu kai
me radęs vienoje grįtelėje >7 
vaikus, nutarė, jog čia turi 
būti slapta mokykla. Dary
damas kratą, rado 5 liet, mal
daknyges, tris elementorius, 
dvi lenkiškas maldaknyges, 
sustatė protokolą ir rastas 
knygas išsivežė. Įbauginti 
žmoneliai mano, jog vėl su
grįžo lietuvišku knygų per
sekiojimo laikai.

gruodžio 20 d. suimta mer
gai te ^įtariam a kaipo moky
toja. (“L. Ž”).
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SPAUDOS BALSAI MINIU ORGANIZACIJA KALBĖTOJASČia visiškai negali būti kal
bos apie tai, kad Hilquitt ir 
jo draugai visa širdžia mylė- 
ty buržuazijos įstatymus. Čia 
kalbama vien apie p a ran
ku m ą. Kam lįst per langą 
ir daužyt stiklai, kuomet ga
lima įeit per atviras duris. 
Kuomet jos bus uždarytos, 
tuomet męs kitaip ir pakal
bėsime.

Individuališkas (pavieniy 
asmeny) veikimas dar tuomi 
kenksmingas, kad jisai be
veik neatsilieka be šnipy ir 
provokatoriy. Kautzky, ži
nomas vokiečiy darbininky 
vadovas, taippat prabilo gin
če tarp Haywood’o ir Hil- 
quitt’o. Štai jo nuomonė: 
“Buržuazijai net naudinga 
remti asmenišką kovą prieš 
nuosavybę ir gyvybę atskiry 
ypaty, nes tokiu keliu jai pa
rankiausia išardyt darbinin
ky organizacijas. Tuo tikslu 
ji užlaiko šnipus ir kurstyto
jus, kurie susimaišo su žmo
nėmis, linkusiais savo numa
nymu ir išgalėmis kovoti su 
kapitalistais. Ir tie šnipai 
sunku beatskirti nuo savo 
draugy. Čia visuomet gim
sta neužsitikėjimas viepo ki
tu, tuo tarpu legališkas mi- 
niy veikimas visuomet gim
do didesnį pasitikėjimą ir 
tarp saviškiy ir tarp pašalie- 
čiy.”

Nes čia viskas dedasi prieš 
akis, viskas ’kontroliuojama, 
viskas vieša.

Ir jeigu męs dar nesusilau
kėme išardymo darbininky 
draugijy, tai vien dėlto, kad 
kapitalistai prisibijo mūšy 
organizacijų galybes. At- 
skiry žmoniy jie nebijoty.

Nurodydamnį didžiausį rei
kalą išnaudoti -visus legališ- 
kus kelius męs anaiptol nesą-- 
kome, kad visuomet ir visa
da mums j y pakaks. Męs 
nepaisysime . legališkumo, 
kuomet kėsinsis išardyti mū
šy draugijas, sumažinti mū
šy teises.

Žingsnis po žingsnio eiki
me pirmyn, niekuomet nenu
stojant vilties į galutiną lai
mėjimą. L. Prūseika.

nes jys esate tiek apsirgę 
taja liga, jog visos kalbos ir 
raštai, gvildenanti alkoho
lizmo klausimą, jums rodos 
bereikalingais.

Jeigu vaikas mokykloj iš
moko, kad sudėjus du' su 
dviem pasidaro 4, tai jis nie
kad netikės ir nemanys, kad 
gali būti 5. Jeigu iys būtu
mėte supratę, Kiek blėdin- 
gas yra alkoholis, jys jo ne
vartotumėte. Taigi jys dar 
turite daug skaityt ir klau
sytis apie jį, kol suprasite. 
Rašėjai ir kalbėtojai, iš įvai- 
riy pusiy prieidami, aiškįs 
žmonijai apie alkoholio blė- 
dingumą, kol tik žmonija 
nustos girtuokliavus.

Kitas labai svarbus daly
kas, kuris didžiumai žmoniy, 
ypač Amerikos lietuviy, nu
sibodo, tai nuolatinis kalbė
tojų atkartojimas, kaip bjau
riai yra sutaisytas šis pasau
lis ir kaip galima būty pa
keisti geresnia tą bjaurią 
tvarką. Kviečiami žmonės 
mokintis, lavintis, organi
zuotis. Rašoma apie tai laik
raščiuose, kalbama nuo pa- 
grindy salėse.

Susirenka publika išgirsti 
ką-nors naujo, o vis išgirsta 
tą patį.

Rodytys, kad męs
me nors kiek gabesniy kalbė
to j y ir rašėjy.

Jau nekurie lietuviy laik
raščiai ne sykį yra sudrožę 
per kailį mūšy kalbėtojams* 
už ' ‘ u

žmogus buvo sutvertas ne moterims ir ne 
linksmybėms, o visai žmonijai.”

Čia jaunavedė pradėjo murmėti. Tū
los kitos merginos juokėsi.

“Vienok neteko pajiegy, amžiną jam 
atsilsį, Juozas Patalevičius, nusilpnėjo, pa
vargo, nusikankino ir susilaukė galo.”

Merginos vis labiau juokėsi.
“Šiandien jys čia juokiatės, jums 

linksma, bet pamislykite, kad ir jums pri- ’ 
siartįs greitai ta baisi valanda, kokios su
laukė Juozas Patalevičius.”

Jaunavedė visai supyko ir atsistojusi 
tarė:

“Man visai keista tamistos kalba iš
rodo, nes jokio baisumo aš nematau.”

“Nesikarščiuokite jys, o nueikite i 
viršutinę salę ir pažiūrėkiti j tą tyly, ra- 
my lavoną, į kurį pavirto, amžiną jam at- 
silsįjjonas Juozas Patalevičius.”

įkoj pasidarė baisus triukšmas; 
jaunavedė ė verkti; visi bėgo į viršuti
nę salę, kur buvo sudėti stalai su valgiais 
ir gėrimais ir kur triūsėsi apie juos pats 
jaunavedis Juozas Patalevičius. ■ Manyta, 
kad kalbėtojas dasižinojo, jog Juozas Pa
talevičius ūmai pasimirė, kada kiti išėjo 
pasiklausyt vestuviy prakalbos.

Kalbėtojas pasiliko vienas ir negalėjo 
suprast, kodėl publika bėgo laukan. Jam 
net baisu pasidarė, tuo labiau, kad jis ma
nė, jug čia yra šermens.

Po tūlo laiko atėjo vienas žmogus į 
žemutinę salę ir klausia Jurgio Bavarskio:

“Ar jys seniai apsirgote?”
Kalbėtojas trauko pečiais ir nesu

pranta. Paskui jis klausia, kame reika
las. Išsiaiškina, jog čia vestuvės, o ne 
šermens ir ne lavonas guli viršutinėj sa
lėj, o yra visokiy gėrimy, kuriuos taip 
mėgsta Jurgis.

Jis supyko pats ant savęs; seilė var
vėjo iš jo burnos, kada jis atsiminė, jog 
būty gavęs šį vakarą gerai išsigerti ir 
gardžiai užsikąsti, vienok eit ir persipra- 
šyt nedrįso.

Darbininky judėjimas tuo- 
mi skiriasi nuo kitų judėji- 
my, jogei juo toliau, juo pla- 
tesnias minias jisai apima. 
Diena dienon stiprėja miniy 
organizacijos. Beveik viso- 
sose šalyse darbininkai yra 
išsikovoję sau teisę liuosai 
rinktis, tartis, rištis į drau
gijas. t Kapitalistai ir j y uo
degos buvo priversti tuo 
žvilgsniu nusileisti prieš dar
bininkus. Vadinasi, darbi
ninkams su savo sumanymais 
nėra reikalo slėptis. Jie ga
li veikti, pasiremdami tam 
tikrais įstatymais ne vieri, 
kad pagerinus savo būvį, 
bet kad ir praplo
tus savo teises. Rem
damiesi teisėmis, kuriy to
lydžio vis daugiau iškovoja
ma, jie, kaip tas kurmis, kni
sa kapitalizmo rūmą. Tiktai 
ten, kur jokiy teisiy nėra, kad 
legališkai veikti, kaip Rusi
joj, arba dar neseniai Chini- 
ioj, ten tįkdiekasi slaptasai 
kelias.

Tasai legal iškas darbi- 
ninky veikimas turi nepa
prastą svarbumą. Męs riša
mos į draugijas ir tariamės 
apie savo reikalus ne dėlto, 
kad dėkotume kapitalistam 
už tą teisę, bet kad jąja pa
sinaudojant, įgy tume d a u- 
giau teisiy. Męs.rūpina
mės turėti savo kongresma- 
nus ir savo žmones miesty 
valdybose ne dėlto, kad įgi
jus šiltas vietas susilietume 
su buržuazija, bet kad, užė
mę tąsias vietas, turėtume 
atsparos punktą. Męs rei
kalaujame pensijy, ištikus 
senatvei, ligai, priepuoliui 
tiktai dėlto, kad įgytume 
daugiau spėky, būtume dau
giau aprūpinti ir pasekmin- 
giau galėtume varyt savo 
darbą. Ir taip: įgiję vieną 
teisę, naudojamės ja, kad į- 
gijus daugiau teisiy. Ir ta
sai darbas atliekama miniy 
akyvaizdoje, legališkai.

Bet nekuriems iš mūšy tar
po, karštesniesiems, išsiro
do, kad tai labai ilgy mėty 
darbas. Jie kerštauja neapy
kantos jausmu, jie nesusilai
ko. Didžiosios minios, di
džiules unijos jiems išrodo 
perdaug susnūdusiomis, per
daug sunkiai išjudinamos.

Ant tos plokšties kilo ne
seniai tarp Amerikos socija- 
listy vadovy labai įdomys 
ginčai. Prie karštesniyjy 
pridera ir Haywood su Bo- 
ne’u. Jiedu išleido neseniai 
„knygą “Industrijos socijaliz- 
mas”, kame apsiskelbia esą 
šalininkais^ atskiry ypaty vei
kimo, tariant, šalininkais i n - 
dividuališko veikimo. 
Atskiras žmogus, sako jiedu, 
gali atnešti didelę naudą dar
bo minioms. Įstatymy nerei
kia paisyti, nesą ne męs juos 
leidom, ne mus jie gina.

Visai kitaip į dalyką žiūri 
Hilquitt ir didelė socijalisty 
didžiuma.

Toji didžiuma karštai sto
ja už legališką miniy judėji
mą. Nes visos teisės, kurias 
męs iškovojame ir kuriomis 
remdamiesi galime legališkai 
ir toliau kovoti, išgautos ne 
pavieniy žmoniy, bet organi- 
zuoty miniy.y

Tuo tarpu atskiri žmonės, 
griežtai stodami prieš įstaty
mus, kovodami su atskirom 
piktybėmis, užkenkia ne vi
sam kapitalizmui, bet; dau
giausia, atskiram kapitalis
tui. Naudos čia maža, pra
gaištis didėlė. Nes kapita
listai ir jy spauda pradeda 
didžiu balsu šaukti, kad juos 
nori išpjauti, iškarti ir t. t. 
Tuomet didžiausiu įnirtimu 
užsipuolama ant darbininky 
draugijy, įtariama draugijy 
vadovai didžiausiose pikty
bėse.

Tarp mūšy laikraštininky 
yra ypata, kuri jau tris sy
kius maįnė savo kailį. Kada 
vėjas pūtė vienon pusėn, ji 
buvo socijalistu, paskui kurį 
laiką uostinėjo ir glaudėsi 
prie radikaly, o dabar, tar
pais tupi oberšnipo Olšausko 
kišenių j, tarpais tūlo Tilžės 
filosofo. Tai ponas Sirvydas, 
ąocijalisty renegatas. Bet 
jeigu žmogus su pamėgimu 
spjauja į vakarikščius princi
pus, kame gvarantija, kad 
rytoj jisai nespjaus su tokiuo 
jau pamėgimu į šiandienines 
“idėjas”. Taigi, teatleidžia 
mums tas ponas, jeigu į jo 
“įsitikinimus”, “idėjas” męs 
žiūrime, kaipo į cirko akro
bato raivymąsi. Dabar, kaip 
katė su pūsle, jisai skelbiasi 
su savo tautyste, pasakytu
me, olšauskine tautyste. Bet 
nemanykite, kad tai toji 
gimtinės ir savo liau
dies meilė, už kurią žuvo 
Paryžiaus komunarai, 1848 
m. revoliucijonieriai ir ilga 
eilė Rusijos ir Lietuvos kan- 
kiniy. Tą gimtinės ir savo 
žmoniy meilę męs skelbsime, 
•kiek išsigalėdami. Bet ji 
nieko bendro neturi su 
barškančiu olšauskiniu patri
otizmu, išgabentu ant rinkos 
ir visa gerkle šūkaujančiu! 
Pono Š-do tarboj, tuščioj nuo 
visokiy idėjy, jau tik ir liko
si tasai zoologiškas patriotiz
mas. Tai paskutiniai jo triu- 
pai...

' O žmonės, visuomenė, ką 
ant to atsakys?

“...Žmonės patys supranta, ku
ris laikraštis, jiems arčiaus prie širdies 
ima.—“

Ir...atsako “Vienybei”... 
neperdideliu užsitikėjimu, 
nežiūrint į jos žilą amželį. 
Apie tai męs nekalbėtume, 

’•ei ne paties p. Š. įsišokimas 
dėlei “Visuomenės” sustoji
mo “Visuomenė” nekalta, 
kad jos rėmėjy kišeniai ne 
taip kupini, kaip viltininky, 
kazimieriniy ir kity. Tą ži
nojo ir p. Sirvydas, bet pa
melavo pagal inerciją.

Prie progos m 
me visą to šikšnbsparnio— 
publicisto fotografiją. Su 
tokiais žmonėmis paprastai 
nesiginčijama, jiems tik nu
rodoma,kokio jie plauko ir... 
kur jy vieta.

Jurgis Bavarskis plačiai buvo ? pagar
sėjęs savo prakalbomis. Visiems jis pa
taikydavo, visus užganėdindavo. Kvies
davo jį motery ir vyry draugijos, bažnyti
nės ir laisvamaniškos organizacijos, soci- 
jalistai, anarchistai ir visokiy pažvalgy 
žmonės. Nebuvo tokio atsitikimo, kad 
jis atsisakyty, jei bent kada perdaug užim
tas buvo. Kartais jis vienos dienos laike tu
rėjo pasakyti kalbas 4—5 vietose. Supran
tama, kad prisirengt nelikdavo kada. Pri
sieidavo tuoj bėgt ant stoties, kaip tik 
kvietėjas išeina iš namy. Negana to, kad 
jį kvietė organizacijos: retos krikštynos, 
vestuvės ir šermens apsieidavo be jo. 
Kiekvienam atsitikimui pritaiko jis kal
bą ir nurodo, jog jis yra svarbesnis už vi
sus kitus praėjusius.

Iš prakalby, galima sakyt, Jurgis Ba
varskis ir gyveno, nors, teisybę tariant, 
neužvydėtinas buvo jo gyvenimas, nes 
prisieidavo ir maistu ir butu save nu
skriausti, jei nesirasdavo mielaširdingy 
žmoniy.

Abelnai tokie žmonės pradeda užsi
iminėti įvairiais amatais, o ypač jie mėg
sta likti daktarais—profesoriais arba ad
vokatais, kuriuos prasti mužikai šunadvo
kačiais vadina. Nieko stebėtino, kad ir 
pas Jurgį Bavarskį atsirado kavo ryšies 
slapta aptieka ir raštinyčia. Tūlos moters 
eidavo pas jį reumatizmo gydytis, nemo
kanti rašyti nešdavo jam laiškus rašyt ir 
skaityt, kiti vėl prašymus pavesdavo pa
rašyt, bet čia jau turėjo degtinės bonką 
sykiu atnešti, nes prašymai buvo rašomi 
rusiškai, o Jurgis gyrėsi negalįs rusiškai 
rašyt, kol gurkšnį—kitą neištraukia.

Abelnai degtinę jis mėgdavo geriau 
už viską. Neduosi jam išgerti, nepasa
kys kalbos įspūdingai. Apie tai visi ži
nojo ir kiekvieną sykį prieš prakalbas nu
sivesdavo namo ir duodavo keletą stikliu- 
ky stiprios degtinės. Šitokis pasielgimas 
buvo gvarancija, kad pas kalbėtoją ir 
ūpas bus geras, ir balsas didelis, ir fanta
zijos daug.

Sykį jis sugrįžo iš tolimos kelionės ir 
sėdėjo prie stalo, rankomi^ galvą parė
męs, kad nors kiek pasilsėti;

Tik atūžia, atsibeldžia gatve automo
bilius ir sustoja prie jo duriy. Nušilęs žmo
gus išlipa iš jo ir įbėga pas Jurgį Bavar-

neturi-

A. Montvidas.

Tarptautiški žodžiai.

Nusibodo.
nupieši-

■)

Didžiojoj Britanijoj, šalę 
socijalisty draugijos, yra dar 
pašelpinė darbininky drau
gija.

“...Gal pagal vieros pašelpinė ir ne 
visiškai tokia kaip “Rankpelnis“, (ir 
socijalisty sąjunga. Red.) bet, išgany
mo bejieškodami, abu eina greta vienas 
kito... Pašelpinė d-ja yra ekonomiška 
organizacija. Ir be vien tiktai ką tiek: 
jinai yra tautiška, jinai sutverta Škoti
joj 1 ie t u v i a m s darbininkams. Bet 
jos tautiškumas yra nešovinistiškas.bet 
grynai proletariškos prabos“.

Pašelpinė turi dabar 356 
narius, kurie šiais metais į- 
mokėję 215 sv. sterlingy. 
Skaitytojai supras,kaip drau
gija išaugo, kuomet sužinos, 
kad 1906 m. (įsikūrimo me
tai) įmokėta Vos 8 sv. st. 
Dabar “Rankpelnis” atkrei
pia atydą draugijos, kad pra- 
dėty užsiiminėti ir kultūros 
reikalais, steigty knygynė
lius, taisytu įskaitas, susi
rinkimus.

Bet, nors škotiečiy-lietu- 
viy susipratimas ir kįla, jie 
dar neturi spėkos užlaikyti 
savo išgalėmis vienintelį, 
Jiems skiriamą laikraštį.
' “Kovos” No. 2 V. Paukš
tys sako:

“...“Rankpelnis” Škotijoj lošia dide
lę rolę. Jo užmigimas būty didžiausias 
smūgis, netik Škotijos draugams, bet ir 
mums, amerikiečiams... Todėl mūšy 
pareiga palaikyti “Rankp.“ Jisai ne
reikalauja iš mys auky; jam užtenka ir 
to, kad nors 100 ar 150 iŠ visos mūšy 
lĮjungoa draugy j j užsirašyty... Mūšy 
f neigs psditi silpnesniems kovoj, kad

jie aeeukhiptę nuo sunkaus darbo.“

Kaip jys 'pavadintumėte 
tokį žmogy, kuris tarty sykį, 
kad jam nusibodo valgyt, 
gert, rėdytis ir kvėpuot? Ir 
ar dar nekeistesniu jis išro- 
dys, jei pasakys, kad gyvent 
vienok jis nori ir neatsisako?

Beabejonės, jys jam tarsi
te: “Tu, žmoguti, nežinai 
visai, ką reiškia gyvent, nes 
gyvenimas tik ir susideda iš 
krutėjimo, kvėpavimo, degi
mo, kuriam reikalinga yra 
medega, kovos ir laimiy.”

Jys parodote jam akmenį, 
kuriam nereikia nė kvėpuot, 
nė krutėt, nė valgyt, ir Klau
siate jo, ar jis sutikty atsi
sakyt nuo galimy pasiekt 
gyvenimo saldumy ir likt 
neprotaujančiu ir nejaučian
čiu akmeniu.

Nė vienas sveiko proto 
žmogus nesutikty paaukauti 
savo visas ypatybes; ne jau
timui ir apmirimui. ;

Bet ar mažai yra mūšy tar
pe žmoniy, kuriems nusibo
do klausytis apie reikalingu
mą kovos už geresnį būvį? 
Ar mažai yra tokiy, kurie 
pasako: “Et, ką ten tos pra
kalbos. Jos man jau nusi
bodo. Vis apie tuos pačius 
dalykus kalbama.” Kitas 
vėl taria: “Aš nesuprantu, 
kam tie laikraščiai taip be 
paliovos būbnija apie viso
kius šios gadynės blogumus, 
juk jau męs žinome tai,”

Ne, meldžiamieji, nežino
te. Jums nusibodo klausy
tis apie girtybę, apie jos 
baisias pasekmes tik todėl, 
kad jus tai įžeidžia, tik to
dėl, kad jys nueinate ant 
prakalby arba perskaitote 
laikraštyj straipsnį, kur .pei
kiama yra girtybė, vienok 
paskui pats imate stiklą al
koholio ir pilate į save. Jums 
nusibodo klausytis apie svai- 
galy blėdingumą, nes iys nė 
nebandot nuo jy susilaikyt,

’ Kaių musy kalbėtoja 
tokias nuobodžias kalbas.

Vien. Liet.”, turbyt, dau
giausiai atsižymėjo.

Man rodos, prastas meiste
ris yra tas, kuris, vieno na
mo neužbaigęs, jau pradeda 
kitą, paskui—trečią, ketvir
tą ir t. t. Jei tas meisteris 
stato kelis namus išsyk, ^tai 
visgi jis turi varyt darbą to
lyn, jei tik nepasidaro neper- 
einamy kliūčiy.

Ir mūšy kalbėtojai bei ra
šėjai, atvėjy atvejais ragi
nanti žmones šviestis, orga
nizuotis ir nurodanti, kas 
mus daugiausiai trukdo ir 
vargina šioj gadynėj, nuro
danti, kad apšvieta ir orga
nizacija išnaikįs tuos baisiuo
sius vargus, yra žmonės Iro
niški, vis tolyn varanti savo 
darbą.

Beabejonės, jei jie -maty- 
ty,\kad viskas tas, prie ko 
buvo kviesta publika, jau 
įvykdinta, tuomet jie grieb- 
tysi aiškinti naujus dalykus. 
Praktika parodo, jog dar 
šimtus sykių prisieis atkar
tot tas pačias kalbas, tuos 
pačius straipsnius, kol publi
kos didžiuma juos supras.

Tiesa, vieną sykį yra aiš
kinamas dalykas iš vienos 
pusės, kitą sykį — iš kitos. 
Jei vieny išvedžiojimy ir žo- 
džiy kas nesuprato, jis su
pras kada-nors, kada bus 
dalykas perstatytas jam su
prantamoj formoj.

Kiek aš žinau, mokykloj 
neklausinėja mokiniy, ar 
jiems nenusibodo sėdėt vie
noj klesoj ir ar jie nenori 
likt perkelti į augštesnę. Ten 
žiūrima, ar jie pasiekė reika
lingą žinojimo laipsnį. Ir 
nors labiausiai nusibostų 
mokiniui sėdėt vienoj klesoj 
ir mokytojui atkartot vis tas 
pačiasriekcijas, vienok tolyn 
žengimas nėra galimas, kol 
paskirtieji dalykai nėra iš
mokti.

Į publiką reikia žiūrėti su 
tokia pat atyda ir nepaisyt, 
kad jai nusibodo dar neiš
mokti dalykai.

Girtybė, tamsumas, suiru
tė, apsileidimas, tinginumas 
ir kiti bjaurys apsireiškimai 
dar pilnai tebeviešpatauja ir 
turime apie juos atkartot, 
kol publika nesupras jy pil
nai. Skurdas, neteisybė, žvė
riškumas, badas, ligos, rū
pesčiai, neapykanta ir kitos 
draugijos votys dar tebebu- 
ioja, todėl’ prasižengia tas, 
kuris stengiasi užslėpti, ku
ris jy neparodo publikai, ne
žinančiai negerovės priežas- 
čiy.

Kaip męs negalime gy
vent be kvėpavimo, taip ne
galėsime pataisyt gyvenimo 
be jo pažinojimo, todėl ne
turi nusibosti lekcijos apie 
jį. Ir kad jos neliktų užmir
štos, reikia atkartot jas.

• A. Montvidas.

“Ar čia Bavarskis?” klausia uždusęs 
žmogus ir žiūri Jurgiui į akis.

“Čia”, atsako Jurgis.
“Brolyti, rengkis ir leisimės j salę. 

Jau penktą kartą aš šiandien pas jus, o 
jūsy vis nėra namie. Salė pilna žmoniy.”

Jurgis tuoj užsimetė švarką ant pe- 
čiy, pasigriebė kepurę į ranką ir leidosi 
trepais žemyn. Jis suprato, jog jis kvie
čiamas pakalbėt.

Nepažįstamasis žmogus tuoj sėdo prie 
motoro ir paleido jį taip smarkiai, kad 
kalbėtis visai negalima buvo. Matyt, jis 
stengėsi kuogreičiausiai nuvežti kalbėtoją 
į salę, kurioj buvo didelis būrys gražiai 
pasipuošusiy motery ir vyry.

Vos tik jis įžengė per duris, tuoj visi 
atkreipė akis į jį ir pradėjo sėstis ant ke- 
džiy.

Jurgis pirmą sykį savo gyvenime ga
vo važiuoti automobiliuj, todėl jis tuo la
biau didžiavos ir, galvą pakėlęs augštyn, 
maršavo prie pagrindy.

Pranas Kaušius pasveikino jį ir mel
dė atsisėst, o pats atsistojo prieš publiką 
ir pranešė:

“Nors aš pats turėčiau ką-nors pasa
kyt kaslink šio svarbaus nuotikio, kurio 
priežastim yra Juozas Patalevičius, vie
nok aš neesu kalbėtoju ir nesiimu ant sa
vęs tos milžiniškos užduoties. Tuo labiau, 
kad čia turime pagarsėjusį kalbėtoją Jur
gį Bavarskį, kuris teiksis atsistot ir iš
reikšti savo užuojautą Jurgiui Patalevi- 
čiui.”

Vos tik Kaušius atsisėdo, tuoj atsi
stojo Jurgis, nulenkė galvą žemyn, pas
kui pakėlė ją lėtai, tartum nusiminęs, ir 
liūdnu, graudingu balsu prabilo:

“Guodotinoji publika!. Šiandien męs 
visi sveiki, gražiai pasirėdę ir svarstome 
apie rytojy. Taip pat svarstė apie rytojy 
ir amžiną jam atsilsį ponas Juozas Pata
levičius.” '

Publikoj pasigirdo juokas.
Jurgis Bavarskis užsirūstino, vienok 

kalbos nepertraukė.
“Jys visi gerai žinote tą mielaširdin- 

gą, labdaringą ir dorą žmogy. Buvo tai 
jaunas vaikinas, kaip ąžuolas drūtas. Gra
žiausioji mergina nepajiegė perlaužti jo 
valios ir, jei taip galima išsireikšti, tas

Chronometrija,*Mokėjimas ma
tuoti laiką; laiko matavimas perijodais ir 
skyriais.

Cirkas, senovės Ryme cirku vadi
nosi apskrita vieta, kur buvo daromos pa
rodos žaidimy ir teatry publikai, ^ymo 
cirkas buvo padarytas taip, kad apskrityj 
eidavo žaidimai ir perstatymai, o aplin
kui buvo sėdynės dėl publikos, kurios sto
vėjo taip, kad viena eilė buvo augščiau už 
kitą. Didžiausis cirkas užėmė netoli vie
nos.angliškos mailes plotą. Atvira arena, 
kur buvo rodomi perstatymai, žaidimai, 
tokie kaip imtynės, muštynės kardais, dur
tuvais, lazdomis, bėgiojimas, lenktynės, 
šokiai, gimnastikos ir 1.1. Mūšy gadynėj 
cirku vadinasi mažiau ar daugiau apskri
ta vieta, kurios viduryj daromos yra pa
rodos su išmokytais arkliais ir kitais gy
vuliais, žmoniy nepaprastas nardimasi 
ore ir ant prietaisy, o aplinkui yra sėdy
nės, kur publika sėdi. Žodis cirkas paei
na iš lotyniško cirkus—apškritas.

Cirkulis, geometrijoj vadina taip 
viena linija apvestą skritulį, panašy j ra
tą, kurio linijos visi taškai yra lygiame 
atstume nuo centro. 'Pačią liniją, kuri 
padaro cirkulį, vadina cirkumferencu. 
Visos gi linijos, išeinančios iš centro iki 
cirkumferenco, yra lygios tarp savęs. Cir
kuliu yra priimta vadinti tokį instrumentą, 
kurio vienas galas pastatomas į centrą, o 
kitas gali būt sukamas aplinkui ir sukimo
si kelyj pažymi savo ėjimo vietą; kiek 
karty nesuktum jį aplinkui centrą, jis eis 
vis tuo pačiu keliu.

Cirkuliacija, sukimąsi į ratą ar
ba aplinkui; tokis krutėjimas, kuris sugrą
žina arba prilaiko daiktus prie to paties taš
ko, nuo kurio jy judėjimas prasidėjo; taip 
sakoma, kraujo cirkuliacija kūne; tokis 
dalyky sutvarkymas, kad iš ląir veikimas 
arba įsakymas prasidėjo, ten ir rezultatas 
sugrįžta; ėjimo ir grįžimo aktas, arba 
siuntinėjimas iš vietos į vietą, arba nuo 
ypatos pas ypatą; taip pinigy cirkuliacija, 
kokio-nors įsakymo cirkuliacija; laik
raščio cirkuliacija. s

Cirkuliaras, laiškas arba raštas, 
paslystas žinomam žmoniy skaitliui arba 
kokiai apylinkiai arba apylinkėms.

Cirkuliuoti, eiti aplinkui; eiti ap
linkui ir sugrįžti į tą pačią Vietą, eiti iš 
vietos į vietą, nuo ypatos pas ypatą, iš 
ranky į rankas; perduot vienas kitam; at
sišaukimai cirkuliuoja mūšy kaime; gan
das cirkuliuoja visam mieste. Paskleisti, 
išplatinti; apibėgti.



Slonio nemato.

I
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Pasitaiko, kad atlankiusis 
žvėrinyčią žmogus apžiūri vi
sus menkiausius gyvūnėlius, 
stebiasi iš jy, vienok slonio 
nemato. 3

Bent taip perstato tulus 
žmones vienas rūsy poetas. 
Jo žvėrinyčios lankytojas pa
sakoja matęs musytes, žiogu- 
čius ir kitus vabalėlius, kurie 
buvę mažesni net už špilkos 
galvelę. Vienok užklaustas, 
ar nepastebėjo slonj, atsakė, 
jog tokio sutvėrimo netekę 
matyt. *

* **
Kaip tankiai męs tai šen, 

tai ten lankomės, vienok 
svarbiausivjy dalyky nepa- 
stebiame:

Paimkite teatrą. Juk tik 
menka publikos dalis supran
ta, kokis tikslas, kokia idėja 
jame yra pravedama. .Di
džiuma žmonių sėdi ir gerėja- 
si daile, atskirais nuotikiais, 
sentimentališka kalba ir t. t. 
Jiems patinka matyt tikrus 
gyvenimo atsitikimus, atkar- 
tojant aktorių ant scenos, 
bet jie nemato svarbiausios 
veikalo idėjos. Taip sakyt, 
jie mato tik musytes ir žiogu- 
čius, o slonio nepajiegia pa
stebėti.
, Kiti vėl žmonės mėgsta 
skaityti beletristiką. Joje 
perstatomos ypatos, jos he
rojai perstato idėjas. Auto
rius tankiausiai nuduoda be
šališką žmogų. Niekas ne
ginčys, kad beletristika 
patinka labiau už kitu rušiu 
raštus, vienok kaip mažai yra 
skaitytojy, kurie, perskaitę 
apysaką, suprastu jos tikslą, 
jos idėjas! O juk tik jos yra 
svarbiausiu apysakos bran
duoliu, be ju apysaka pasi
lieka tuščiu pliauškimu.

Pavyzdžiu galima būtu pri- 
vest šimtus, jei nesigailėt 
skaitytoju laiko.* **

Galite būt užtikrinti, kad 
didžiuma žmonių mato pusė
tiną skaitliu smulkiu dalyku, 
interesuojasi jais, atsiduoda 
jiems, vienok didžiausiuju 
dalyku nemato.

Paklauskite bent vieno 
žmogaus, kas tai yra kapita
lizmas, ir tik nuo reto iš
girsite nors-kiek aišky atsa
kymą. Pasirodys, kad tūli 
net nežino, ką tas žodis reiš
kia, o ką jau bekalbėti, 
kad žinotu apie jo reikšmę. 
Juk keista: žmogus gyvena 
ir nežino, kokiose aplinkybė
se jis gyvena.

Politiškame žmonių gyve
nime yrai keli milžiniški ju
dėjimai, 'kelios milžiniškos 
idėjos. Paimti tokias, srioves, 
kaip sočijalizmą,anarchizmą, 
sufragizmą ir tūlas kitas— 
reiškia paimti milžiniškus 
daiktus, kuriuos kiekvienas 
žmogus turėtu gerai žinoti. 
Bet ištikryjy pasirodo, kad 
tik mažuma žęnoniy turi šiek 
-tiek aiškesnį supratimą apie 
viršminėtas srioves, nors jau 
apie jas susispietė šimtai, tūk
stančiai žmonių. Ne naujie
na dar atrasti žmones, kurie 
tik pirmą kartą išgirs tuos 
žodžius ir nieko nesupras 
apie jų. reikšmę. Dar dides
nis skaitlius atsiras tokiu, 
kurie visai klaidingai supran
ta apie tas srioves. Pavyz., 
apie socijalizmą kalbama 
publikos taip įvairiai, kad ir 
didžiausis beprotis keistesnių 
kalbu neišgalvotu. Tuo tar
pu,soči jalizmo teorija yra’aiš
ki, suprantama, vienoda ir 
kiekvienam prieinama.

Kalbant apie tai, man at
simena vienas Chinijos impe
ratoriaus tarnas, kuris, pa
siustas j ieškot lakštingalo, 
išgirdo karvę baubiant ir pri
pažino lakštingalų, paskui iš
girdo varles kurkiant—ir tas 

ląkštingalais.

Mūšy žmonių didžiuma da
ro tokius pat pripažinimus 
apie socijalizmą. Tik tokis 
skirtingumas, kad imperato
riaus tarnas niekad nebuvo 
matęs lakštingalo ir negali
ma jo* labai kaltint; žmonės 
gi nuolatos girdi- apie socija
lizmą, vienok kiekvieną sykį, 
kaip tik kokis tamsūnas, at- 
galeivis,arba kunigas pasakė 
ką"priešingo, tuoj ir tą pasaky
mą prikergia prie socijalizmo.

Rodytus, kad net jokiu pa
sakymu nereikia, nes pačia
me gyvenime yra visa soci
jalizmo medega, tik reiktu 
ją pamatyti. Bet daugelis 
jos nemato, nors ji milžiniš
ka.

Ir čia reikia pasakyt, kad 
knisasi žmoneliai po smulk
menas, o didžiųjų daiktu ne
pastebi, nesupranta.

* **
Męs gyvename interesin

gose gamtos aplinkybėse. 
Mūsų žemė yra tik tašku vi
satoj. Ir jei męs norime ži
noti savo vietą, jei męs nori
me žinot tas aplinkybes, ko
kiose esame, kurios leidžia 
mus pasilikti gyvais ir savo 
formoj, jei męs norime žinot 
tuos visus pasaulius, kurie 
apie mus randasi, męs turi
me apsidairyt, kas męs esa
me, kur esame ir kas dar 
apart mūsų yra. Jei tik męs 
nustosime knistis po menk
niekius, po tas dulkes, kurios 
užtemdo mūsų akis, o aty- 
džiai žiūrėsime į save ir gam
tą, tad lengva bus pastebėti 
pasaulio dalykus.

Ant nelaimės, didžiuma 
žmonių dar nežino paprastos 
geografijos, trumpai sakant, 
nežino dar tos vietos, to kū
no, ant kurio jie stovi. Apie 
astronomiją, fiziką, chemiją 
ir supratimo neturi, nors kas 
valanda mato augštybėj dau
gybę kūnu, vienok nemato 
kokie jie, t. y. nesupranta, 
kas jie; nors nuolatos mato 
degimą, tirpimą, šalimą, ši
lumą, puolimą, sunkumą, juL 
dėjimą, vienok neturi jokio 
supratimo, kas tai yra, kodėl 
taip darosi.

Juk žmogus gali būt pava
dintas aklu, jei jis tokiu da
lyku nesupranta, nemato. 
Jis lankosi žvėrinyčioj ir ne
mato slonio.

* *
Mūsų dienose viešpatauja 

baisus skurdas, neteisybė, iš
naudojimas, betvarkė, vie
nok kaip mažai žmonių besi
randa, kurie tai matytu, ir 
dar mažiau yra tokiu, kurie 
aiškiai apie tai kalbėtu.

Net mūsų ir svetimtaučiu 
didžiuma laikraščiu velyk pa
aiškina kokius tautiškus žai
dimus, velyk pasakoja žmo
nėms apie mirusiu kunigaik
ščiu narsumą, velyk rašo apie 
kokius gyvenimo menknie
kius ir pašvenčia tam visą 
puslapį, o netoli visuomet 
paslepia didžiausius gyveni
mo apsireiškimus.

Reikia tikėtis, jie nemato 
svarbiausiųjų, didžiausiuju 
dalyku, o knisasi po dulkes. 
Kiti vėl stengiasi paslėpti 
svarbiausius gyvenimo daly
kus ir bovija minią baršku
čiais, dulkutėmis, muilo bur
bulais. A. Montvidas.

Sustabdys kvėpavimą.
Daktaras.—Ar jus jautėte 

kokius skausmus ir sunkumą 
šįryt?

Ligonis. — Taip, daktare. 
Man skauda krutinę. Vie
nintelis nesmagumas, kad aš 
sunkiai kvėpuoju.

Daktaras,—Gerai. Aš duo
siu jums ką-nors, kad su
stabdyti tai.

Kraujo ar laikraščių cir
kuliacija?

“Ar jus nebijote apsirgt 
slogom, pardavinėjant laik
raštį tokioj šaltoj naktyj?”

“Ne, tamista. Laikraščiu 
pardavinėjimas pakelia cirku
liaciją.”

Kur vertelgų pa= 
vojus?

Patėmijau “Laisvės” No. 
3 p. m. p. J. Raulinaičio 
straipsnelį apie pramoniją ir 
vertelgystę. Kadangi aš esu 
apsipažinęs su tūlomis ver- 
telgystės šakomis, tad steng
siuos ir savo trigrašį pridūrt.

Apie išdirbystę pas Ame
rikos lietuvius neesu girdė
jęs ir manau, kad fabrikan- 
ty ir manu faktorių iš mūšy 
tarpo yra mažai. Vaizba ar
ba vertelgystė man yra kiek 
plačiau žinoma, nes ji pas 
lietuvius šiek tiek išsiplėto
jus. Negalėčiau su p. J. R. 
ginčytis apie tūlas kitas ver- 
telgystės šakas, bet su sau- 
syjy tavory (dry good) ver- 
telgyste esu gerai apsipaži
nęs ir galiu tvirtinti, jog lie
tuvis vertelga visada gauna 
tokį pat ta vorą ir už tokią 
pat kainą, kaip ir svetimtau
čiai vertelgos. Iš to aišku, 
kad ir parduot jie gali už 
tokią pat kainą, kaip parduo
da svetimtaučiai. Taigi nė
ra būtino reikalo mums tu
rėt savo sausy j y tavory fa- 
briky ir wholesale’iy, nes ir 
be jy męs galime gaut tavo- 
ry taip pat pigiai, kaip ir žy
delis, anglas ar kas kitas. 
Aš esu gerai patyręs, kad ir 
svetimtaučiai ima tavorus iš 
ty pačiy wholesale’iy už tą 
pačią kainą, vienok jy biz
niai labiau tarpsta, negu mū- 
siškiy vertelgy. a

Jeigu paklausti,kame prie
žastis, tad teisingiausis at
sakymas bus, jog nors kiek 
angliškai pramokusieji lietu
viai niekad neeina pirkt pas 
savuosius. Nereikia jiems 
susikalbėt, užtenka to, kad 
žino vardą to daikto, kurį 
nori pirkti. Tokį lietuvį jau 
pas savuosius neįtrauksi, jis 
turi honorą, kad ve aš galiu 
pas svetimtaučius nusipirkti, 
aš moku' angliškai susikal
bėti. Jis nepaiso, kad iš jo 
žargoniškos angliškos kalbos 
juokiasi anglai, kad jis ir 
prastesnį kartais gauna ta- 
vorą, by tik neeit pas savuo
sius.

Ne tik socijalistai ir inte
ligentai taip daro, o ir mūsų 
taip vadinamieji tautiečiai 
neatsilieka.

Paskui gi rėkaujama, pyk
stama, kam lietuviški biz
nieriai neaukauja kultūros ir 
tautos reikalams, kam jie iš 
lietuviy kišeniaus lobsta, o 
lietuviams už tai neatsilygi
na.

Taip, su visokiais reikalais 
kreiptis pas biznierių jys 
greiti, bet kada reikia pa
remti tą savąjį biznieriy,— 
paremti ne aukomis, o tokio 
pat ta voro ėmimu, kokį imi 
pas svetimtautį, tad jys velyk 
pas pastarąjį traukiate, nors 
svetimtaučiai visiškai nepri
sideda prie mūšy kultūriniy 
reikaly palaikymo.

Biznierius.

Mokykloj.
Mokytoja:—Jonuk, Nemu

nas teka į Baltijy jūres. Tai 
yra jo gerklė. Dabar pasa
kyk, kur randasi jo pradžia?

Jonukas:—(Po atydaus ap
svarstymo) Antrame gale.

Kodėl nedirba.
“Aš nesuprantu, kaip tu 

gali nemėgti darbo; man jis 
yra tikru pasismaginimu,” 
tarė vienas tėvas savo sūnui 
tinginiui.

“Taip, tėve”, atsakė vai
kas; “bet aš nenoriu atsiduot 
pilnai pasismaginimams.”

Jo troškimas.
Kada nuteistam anfe smer- 

ties prasikaltėliui užkabino 
virvę ant kaklo ir užklausė 
jo, ar jis jau nieko neturi sa
kyt, atsisveikindamas šį pa
saulį.

Prasikaltėlis, , pamislinęs 
valandėlę prabilo: “Pasakyk 
mano šeimynai, kad aš ant 
vakarienės nebūsiu.”

M. M. M.

Tėvo Kapucino Giesme.
Feljetonėlis ėilėse.

Kunigėlis vienuolėlis
Iš sakyklos skelbė mums: 
“Gėrę meskit ir supraskit, 
Koks blaivystės prakilnums!

Sutrupės velnių galybė, 
Cicilikų atkaklybė!
Bus ant žemės broliškums!

Dievas valdo savo bandą, 
O jo valdžiai nėr rybos, 
Kas nebando lenkti sprando, 
Tą ūmai jis pažabos.

Taigi velyk nusilenkit, 
Piktumus į šalj trenkit, 
O jums rožės kelią klos!

Juk žmogelį, kaip šapelį, 
Blaško vesųla audros, 
Taigi reikia, kas suteikia 
Jam išganymą sielos.

Šiandien gyvps, ryt numiręs, 
•Amžinai grabe pastiręs!
Nežavės skaistums giedros!

Cicilikai, kaip lupikai, 
Tyko jūsų pražūties; 
Siaurapročiai, ir besočiai, 
Ir be lašo išminties!

Kurkit laužus kuodidžiausius, 
Deginkit raštus biauriausius. 
Jums teisybės saule švies!

Dievas mane siųst sumanė 
Jus nuo peklos išvaduot, 
O piktiesiems, nelabiesiems 
Pražutinę užgiedoti

Jei piktasis vandens lašo. 
Kaip malonės jūsų prašo*, 
Neprivalote jam duot!

Tegul žydi, tik ne žydų, 
Bet “viernųjų“ draugija, 
Tik blaivųjų, paklusniųjų 
Avinėlių brolija.

Didį gardą jums aptversiu 
Dangiškuoju penu šersiu, 
O mums laimįs Marija.“

Don Alberto.

Laisvoji Sakyklai
Apie korespondencijas.
Daug kas skundžiasi ant mūsų laik

raščių korespondencijų vienodumo, net 
pataria jų kuomažiausia talpint. Duo
dame vietos J. Žebrauckui, išreiškian
čiam kelias teisingas nuomones. R e d.

Tiesa, ne visos korespon
dencijos yra naudingos, bet 
gana tankiai, o ypatingai 
darbininkams, jos... yra rei
kalingos. Perskaitęs iš ko- 
kio-nors miestelio korespon
denciją, aiškiai, kaip vęidro- 
dyj, matai to miestelio gyve
nimo išvaizdą. Ištikus be
darbei, tuoj galima kreiptis 
nors ir pas nepažįstamus 
draugus, kurie, be abejonės, 
prijaus tai ar kitokiai nelai
mei, pasirūpįs sušelpti. Nes 
šiuo laiku bedarbė, tai yra 
neišvengtinu apsireiškimu. 
O jeigu iš visu miesteliu ko
respondencijos maždaug vie
nodos, tai juk ir gyvenimas 
mūsų beveik visur vienodas. 
Čia ne taip jau nei redakci
jos, nei korespondentai kai-, 
ti...

Tik tiek korespondentams 
reikia priminti, kad, kaip ga
lint, stengtųsi paduoti tei
singas žinias, kad nepalietus 
visai nekaltu, niekuo nenusi- 
dėjusiu žmonių. Tuomet iš
ties tik dovanai laikraščio 
vieta užimama ir tai atsilie
pia ant paties laikraščio.

J. Žebrauckas.

Korespondencijos 
Scranton, Pa.

Sausio 7 d. vietinė S.L. A. 
kuopa laikė prakalbas. Kal
bėjo J. Smelstorius ir F. Ži- 
vatkauskas ir dar keli vietos 
darbininkai. Pirmu dvieju 
kalbos žmonėms daugiau pa
tikusios.

Dabar pas mus atsibalado- 
jo p. Vilkevičius iš Chicagos, 
kuris užrašinėja ‘ ‘Kataliką”, 
bet “Laisvei”, matomai, nori 
būti ^konkurentu. Mat, to
kiems ponams darbininkiškas 
laikraštis, tai kaulas gerklė
je. Mikas.

Waukegan, 111.
Prieš trumpą laiką čia su

sitvėrė Lietuvos Sūnų ir 
Dukterų dr-stė. Ji prisilaiko 
laisvu pažiūru ir turi jau virš 
100 nariu, tarp kuriu ir ke
lios moterys. Dabar 6 d. sau
sio draugystė parengė balių 
Slovaku svletainėj. Balius

tęsėsi iki vėlyvai nakčiai; 
draugystei liko pelno $21.

. - Waukeganietis.
Rumford, Me.

Sausio 1 d. atsibuvo L.S.S. 
136 kuopos parengtas vaka
ras su gražiais pamargini- 
mais, kaip tai dainomis, de
klamacijomis, pasikalbėjimu 
Maikio su tėvu.. Publikos bu
vo diktoka ir ji ramiai užsi
laikė. Pelno liko $4.85, ku
riuos skiriama knygyno įstei
gimui Rumforde.

L. S. S. 16 kuopa meldžia 
visu “Laisvės” skaitytoju, 
kurie turite perskaitytu kny
gų, paaukauti mūsų steigia
mam knyginėliui. Męs bū
sim už tai jums dėkingi ant 
visados. Knygas medžiam 
siusti organizatoriaus vardu.

I. J. Baublis,
142 Penobscot St., 

Rumford, Me.
So. Bend, Ind.

Darbai eina gerai, tik nau
jai pribuvusiam sunku dar
bas gauti. <

Lietuviu apšvietimas pas 
mus žemai stovi, daugiausia 
sulenkėję, ypač iš tu, kurie 
atsikėlę iš Vilniaus gub.

Subatvakaris, tai gėrimo 
ir peštynių laikas. Žmonės 
čia stačiai sako: vely aš tą 
dolerį pragersiu, negu laik
raštį užsisakysiu.

L. Zablackis.
Chicago, III.

Laikraščiai praneša apie 
lietuviu dailinihką chigagie- 
tį Joną Šileiką. Pernai jisai 
iškeliavo daugiaus prasila
vintu dailės šakoje Vokieti
joj miestan, Miunchenan. 
Dabar gauta žinia, jog su pa
sižymėjimu išlaikė kvotimus 
-egzamenus į augščiausiąją 
karališkąją Bavarijos dailės 
mokyklą, nors pastot "j tokią 
mokyklą svetimtaučiams la
bai sunku.

Dabar chicagiečiams rūpi 
paturėjus jį medegiškai.

17 sausio dieną tuo tikslu 
rengiamas vakarėlis. Kun. 
Kriaučiūnas duodąs svetainę 
veltui. Vakaro rengėjai esą 
susirūpinę, kad pilnai užga
nėdinus publiką iš estetiško 
atžvilgio.

Ligšiol J. Šileikos likimu 
ir medegišku paturėjimu dau
giausia rūpinosi poni McDo
well. Ji taip pat davė jam 
lėšų vykti Europon ir ten ap
sigyventi.

IŠ CANADOS
LIETUVIŠKŲ DIRVŲ.

Medicine Hat.
Čia yra dvi plytų dirbtu

vės, melnyčia, geležies lie
jykla. Darbai eina ir dar
bas nesunku gauti net nau
jai pribuvusiems, ypatingai 
suprantantiems anglu kalbą. 
Lietuviai daugiausia dirba 
ant gelžkelio prie lietuvio už- 
veizdos. Tas žmogus būtu 
neblogas, jei nedraustu skai
tyti ir lavintis. Vienok dar
bininkai nenusigąsta ir nese
niai net susitvėrė lavinimosi 
kuopelė. Laikraščiai parei
na visi, išėmus “Vien. Liet.”

K. R.
Meritt, B. C.

Čia darbu kitokiu nėra, 
kaip tik anglių kasyklos. Su 
darbais >sekasi ir darbas ne
sunku gauti. Uždarbiai nuo 
$2 iki $5 į dieną. Lietuviai 
čia paskendę girtuoklybėje. 
Pasigėrę tai pešasi. Nuo vy
ru neatsilieka ir moterys, ku
rios ištraukusios, net vyrus 
pereina pliauškimuose. Dar
bo dienomis požemiu dulkė
se ir vandenyj mirksta, o 
liuoslaikiu savo spėkas /ant 
vėjo eikvoja. O J<as buii iš 
jaunosios kartos. K. Rk

Žinių=Žineles.
Nori mainyt Kalendorių.

Šveicarijos valdžia kvie-x 
čia visas didesnes valstijas 
siusti savo atstovus į tarp- 
tautišką konferenciją sušauk
tą su tikslu permainyti da
bartimi metskaitlį.

Yra proponuojama pada
linti metą į mėnesius, po 28 
dienas kiekvienas. Tuomet 
į metus susidarys vienu mė
nesiu daugiaus, kurį mano
ma įsprausti tarp birželio ir 
liepos.

Su 13 lygiu mėnesiu iš ke
turių savaičių, pasilieka vie
na diena, apart didžiųjų me
tu,' (leap year) kada atsilieka 
dvi dieni. Tos likusios die
nos manoma palikti be savai
tinio ar mėnesinio įvardiji
mo, padarius jas šventėmis.

Kad įgijus didesnį pasise
kimą ir užgvarantavus suma
nymo išpildymą, tasai pro
jektas išdirbta ligi smulkme
nų. Suvažiavimas manoma 
kviesti 1917 metais, tai būtu 
dar daug atliekamo laiko į- 
vairiems pataisymams įvesti. 
Prezidentas Yale universite
to išsitarė, kad mėnuo iš ke
turių savaičių neišvengiama 
mūsų prekybos ir pramonės 
reikalams. Daugiausia tuo- 
mi interesuojasi visokie ban- 
kieriai ir biznieriai, ypač tie, 
kurie turi reikalus su Rusija.’

Valkata.
Kada žmogžudys yra 

žmogžudžiu.
“Roosevelt, kuris morališ

kai yra grynose pelkėse, sa
ko, kad žmogžudis yra žmog
žudžiu. Tuos žodžius jis iš
tarė McNamaru pasmerki- 
kimui ir šnipo Burns’o išaug- 
štinimui, bet žmogžudystė 
nėra žmogžudyste, kada ji 
atliekama dėl kapitalizmo, ir 
užmušimas nėra užmušimu, 
kada jis įvyksta dėl kapita
lizmo savasties.

Daugiau, negu pusė mili
jono Amerikos alginiu negru, 
vyru, motery ir vaiky yra už
mušama, padaroma be svei
katos ir apsarginama indus
trijoj kas metai, bet tai nėra 
žmogžudyste.”—E. V. Debs, 
International Socialistic Re- 
vew.
Alkoholis Naujojoj Zelan» 

dijoj.
Naujojoj Zelandijoj po nu- 

balsavimui ar daleist parda
vinėjimą alkoholiniy gėraly 
pasirodė, kad 255,864 balsa
vo prieš daleidimą pardavi
nėjimo, 202,608 už.

Balsuojančiu už blaivystę 
tokiu būdu pasidarė 53,93%. 
Bet kadangi uždraudimui al
koholio pardavinėjimo rei
kia 60% balsy, todėl blaivi
ninkai pralaimėjo.

Kas daugiausia išgeria 
alkoholio.

Pagal apskaitymą, didžiau
siais Europos gėrikais yra 
anglai. •

Abelnai imant, kiekvienas 
anglas suvartoja per metus 6 
kvortas degtinės, mažiau, ne
gu dvi kvortas vyno .ir 152 
kv. alaus.

Vokietys suvartoja per me
tus 7 kvortas vyno, 6į kv. 
degtinės ir 125 kv, alaus. ,

Danas išgeria kasmet 104 
kv. alaus, trupučiuką vyno ir 
24 kv. degtinės.

Švedas sunaudoja 56 kv. 
alaus ir 9 kv. degtinės.

Norvegas gi užsiganėdina 
mėty laike 31 kv. alaus ir 3 
kv. degtinės.

Rusas reikalauja 5 k v. 
alaus, 5 kv. degtinės.

Prancūzas išmaukia 32 kv. 
alaus, 108 kv. vyno ir 10 kv. 
degtinės.

Olandietis—38 kv. alaus ir 
8į degtinės.

Belgietis—221 kv. alaus ir 
9 kv^degtinės.

Austnjokas suvai toja 16

3

kv. vyno, 80 kv. alaus ir arti 
llį kv. degtinės.

Italas išgeria alaus arti 2 
kvortų/ 98 k v. vyno, lį kv. 
degtinės ir jisai skaitosi ma
žiausiu alkoholiku Europoj.

Surinko Valkata. *
Rūmas Nobelio vardu.
Didelis, gražus ir naujau

sios konstrukcijos namas, ap
sieinantis $1.000.000 mano
ma pastatyti Stockholme, 
Švedijos sostainėj. Tai bus 
Nobelio, dinamito išradėjo, 
vardu namas.

Nobelis, mirdamas, paliko 
turtų ant $10.000.000. Di
džioji tu turtu dalis sudėta 
bankose. Nuošimčiai skiria
ma visokioms dovanoms, di
džiai užsipelniusiems žmo
nėms. Valkata.

REDAK. ATSAKYMAI.

V. Lietuvaičiui.— 
Sunku bus mums surašyti, 
kur kas sudegė ir ką žmonės 
apie tai kalba. Jokiu būdu 
negalima įtart ką-nors pade
gime, nes negalime prirodyt. 
Apie istorijas vaikinu su 
merginom neverta rašyt. 
Mėginkite rašyt apie 'plates
nius reikalus, darbus, susirin
kimus, prakalbas. Tik, su
simildami, neužgauliokit? 
žmonių.

F. J. Levinskui. — 
Apie atskiru žmonių blogą 
gyvenimą nespausdinsim. 
Rašykite apie visuomenės 
reikalus jūsų mieste. Tik 
daugiau faktu, o mažiausia 
pamokslu.

Milfordo Skergui.— 
Tai labai liūdnas nusidavi
mas. Bet tokiu nusidavimų 
begalo daug ir sunku jie visi 
suminėti. Pagaliaus sunku 
mums ištaisyti, nes daug ne
aiškumu.

V. Kairiui. Ačiū, tal
pinami.

gaunamos “Laisvės“ spaustuvėj.

Čenstakavo klioštoriaus 
SLAPTYBES arba kruvini Do- 
mazo Macocho darbai. Su pav.. 10c

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

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

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

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

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
TĖVYNĖS LAUKUOSE........... 10c
SOCIJALDEMOKRATV PAŽVAL-

GOS IR REIKALAVIMAI...... 10c

Taipgi galiteęgauti įvairiausių laiš
kams popierų^saj gražiausiomis kviet- 
komis ir pasveikinimais. Tuzinas 
25c., šimtas—70c., tukstwtis—5 dol.

Ką-nors užsisakydami visada ad- 
resuokit taip:

“LAISVE”
242 Broadway, So. Boston, Mai*.

K Telephone So. Boston. 845 M V 
t DR. F. MATULAITIS S
(5 495 Broadway g
g SO. BOSTON, MASS, g
g Valandos: W
g Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare. > 
(O Nedaliomis iki 3 vai. po piet. y 
JaooostcJOsooooooS

T K A N S H13 R Gyduolės šutai - 
APT1EKA somos atsakan- 

i Čiai pagal viso
kius receptus per registruotą aptiekorių. 
Užlaikome Cigarų, Sodos - ir Visokių 
Saldumynų (kendžių). Kalbame lietu
viškai. Atsilankykite,!

HUGH R. GRAY, Reg. Phar.
Kam. Broadway Ir Dorchester Ave., So. Boston

1 Akušerka
2 P. STROPIENE
2 Pabaigusi kursą Womans Medi-
* cal College, Baltimore, Md.
S Pasekmingai atlieka savo dar- 
$ bą prie gimdymo, taipgi suteikia
§ visokias rodąs ir pagelbą įvairįp- 

se moterų ligose.
§ “ .. " '***A OFFISAS RANDASI:
2 30 W. Broadway 
g SO. BOSTON, MASS.

Vienatinis Lietuvys Kostumeriškas 
KRIAUČIUS BOSTONE

Siuvu visokius siutus, overkotus ir šiaip 
visokius rūbus pagal naujausią madą. 
Išplaunu, išvalau, išnrosinu ir sutaisau. 
Darbą gvarantuoiu. Iš toliau atvažiava
šiem apmokam lėšas, nevirtiaua |1.00.

. JULIUS SUKANTIS
77 a Endicott at., Boatoa, Maaa.
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Musų agentai: J. A. Peldžius, J. Pocius 
J. Pociūnas ir Liudvikas Davalga.
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Savininkas
18 Broadway, So. Boston, Mass.

Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs prisiusime gyduoles per expresu.
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Vietines Žinios
Pereito j nedėlioj 8 vai. va

kare Pobažnytinėj svetainėj 
buvo sušauktas visuotinas 
lietuviu susirinkimas, kad 
apkalbėti, kaip apsiginti nuo 
užpuldinėjimo So. Bostono 
valkatų. Kalbėjo kun.- T. 
Žilinskas, P. Stanis, F. J. 
Bagočius ir J. Neviackas. Po 
prakalbu liko sutverta tam 
tikra apsigynimo draugija, į 
kurią prisirašė apie 60 nariu, 
įmokėdami po 1 dol. Apart 
to, tai apsigynimo draugijai 
yra apsiėmusios pagelbėt šios 
pašelpinės draugijos: L. U. 
Kliūbas, dr-stės D. L. K. Vy
tauto, i 
šv. Kazimiero R. K. ir šv. 
Petro ir Povilo. Taipgi be
veik visi susirinkusieji pasi
rašė po tam tikra peticija, 
kuri bus įteikta Bostono po
licijos viršininkui. Apsigini- 
mo draugija išrinko iš savo 
tarpo keletą vyru, kurie eis 
per lietuviu stubas, rinkda
mi po minėta peticija para
šus ir pinigus. Ant galo nu
tarta stengtis paliuosuoti tū
lą lietuvį Banionį, kuris liko 
užpultas 8 valkatų ir nuo ku
riu apsigindamas, keletą pa
vojingai sužeidė. Ant šio 
susirinkimo pasirodė, kad vi
si So. Bostono lietuviai yra 
pasirengę kovoti, kol So. Bo
stono gatvės nebus nuvaly
tos nuo visokiu švilpiku.

Laike praėjusiu metu Bos
tone pasimirė 11,729 žmonės. 
Išeina, kad ant kiekvieno 
tūkstančio gyventoju 
17 suviršum mirčių, 
metuose mirčių buvo 
daugiau.

buvo 
1910 
biskį

Taip vadinamoji Minimum 
Wage Commission, kuri rū
pinasi, kad būtu paskirtos 
darbininkams tokios algos, 
mažiau kurių nevalia būtų 
mokėt, padavė legislatūrai į- 
nešimą, kad būtų sutverta 
komisija iš 3 narių, kuri pa
sirūpintų išdirbti pieną mo
terų algų, dirbančių šioj val
stijoj. Jei reikalavimas bus 
pripažintas, tuomet liks iš- 

šv. Kazimiero S. L. rinkti 6 darbininkų atstovai 
ir 6 darbdavių atstovai ir 3 
pašaliniai. Ta komisija tu
rės nuspręsti, kiek mažiau
siai reikia mokėti moterims 
už jų darbą.

Paaiškėjo, kad kunigas 
Richeson, kuris liko pasmerk
tas mirtin už žmogžudystę, 
turėjo net kelias mylimas 
merginas ir net pinigų nuo 
vienos pusėtinai ištraukė.Ad
vokatas Johnson, kuris vie
nok užstoja Richesoną, juo
kiasi, kąd taip didelis skait
lius merginų mylėjo kunigą. 
Jis sako: “Turbūt, jis turėjo 

I tokį patraukimą, kad buvo 
kunigu. Bent į mane neat
kreipia atydos nei viena mer
gina. Mažu, todėl, kad męs 
advokatai esame daugiau už-

William Kehiler liko paso- ne^U 
dintas į valstijinį kalėjimą 
Charlestown’e ant 18 metų 
už padėjimą George Cole- 
man’ui išimti iš Cambridge’- 
iaus National City Banko 
200,000 dolerių. Coleman 
buvo banko knygvedžiu ir pi
nigų išdavėju. Jis pradėjo 
tiek sportauti, kad tūli gud
ragalviai sumanė iš jo pasi
naudot ir susitarė su juo iš
imti iš banko pinigus, kas 
jiems ir pasisekė. Cole
man buvo išbėgęs pernai ki
tur, bet paskui pats sugrįžo 
ir pasidavė. Jis liko paso
dintas į Greenfieldo kalėji
mą ant 15 metų.

Pėtnyčioj prie Blue 
avė. geležinkelio stoties 
suvažinėtas W. Morris iš Mąt- 
tapan. Jis bėgo geležinke
liu, kad sutrumpinti kelionę 
prie stoties ir negirdėjo kaip 
trūkys atėjo. Kada bandė 
pabėgt, paslydo ir liko loko- 
motivo pagautus. Jam nu
suko sprandą ir išardė kau
lus.

Hill 
liko

Iš Bostono negali išplaukti 
daugelis laivu, nes cĮar di
desnis loduotoju skaitlius su
streikavo. Tūli laivai išėjo 
pusiau tušti. Kadangi darb
daviai atgabeno kelis šimtus 
streiklaužiu, tad nutarta 
iššaukt į streiką ne tik laivu 
loduotojus, o ir vagonu lo- 
duotojus ant į Bostoną priei
nančiu geležinkeliu. ’ Keli 
šimtai darbininku ant įvai
riu geldžinkelio linijų jau 
metė darbą. Sykiu su loduo- 
tojais sustreikavo ir laivu 
raštiniu darbininkai. Kol 
kas jau streikuoja 3,300 žmo
nių. Subatoj prie streiko 
prisidėjo 400 darbininku Bos
ton & Albany geležinkelio 
uoste. Boston & Maine ge
ležinkelio prieplaukoj sustrei
kavo 300 suviršum darbinin
ku. Sakoma, kad tūli ju su
grįžo į darbą panedėlio ryte, 
vienok tikros žinios nėra, 
įvairiu laivu statytoju su
streikavo apie 500.

Policija saugoja streiklau
žius, kada jie ateina į darbą, 
išeina ir eina pietuot. Jo
kios taikos dar nesimato. 
Streikininkai laikosi nepa
prastai solidariškai.

Paj ieškojimai
Pajieškau patogios merginos apsive- 

dimui nuo 18 iki 25 metų senumo. Aš 
esu 28 m.

Aleksandra Zawkas,
43 Division st., Bangor, Me.

Pajieškau Jono Galmino, kuris pir
miau dirbo Chicagoj, adatinėj. Jis yra 
didžiai prasikaltęs ir slapstosi. Kas iš 
pažįstamų jį kur nors pamatytų, mel
džiu greitai duoti žinių šiuo adresu:

S. Rakauskas,
19 W. 60 st., Chicago, Ill.

Pajieškau Antano Orvido, kuris paei
na iš Kražių miestelio, Kauno gub. Iš 
Įlenkto į šeštų sausio jis man padarė 
skriaudų ir išsinešdino nežinia kur. Jis 
pirmiau gyveno Chicagoj. Yra tai žmo
gus nedidelio ūgio ir šviesių plaukų, 
amato dailydė. Kas jį pažintų, greitai 
praneŠkitšiuo adresu:

Vincas Girdauskas, 
Box 452, Kankakee, Ill.

Pajieškau pusbrolių Kazimiero ir Jo
no Valeikų ir draugų Vincento ir Marti
no Ramažauskių ir Povilo ir Jono Daug
norų, visi paeina iš Eirogalos parapijos, 
Kauno gub. ir pavieto. Jis pats ar kas 
kitas meldžiu duot žinių šiuo adresu:

J. A. Valeika,
1332 Washington street,

North Abington, Mass.

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

DAKTARAS
B. G. T3BRINARO

Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tų ar po to laiko tele- 
tonuokite 160 South Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

e

VADOVAS KELIAUJAN
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

Jeigu nori žinot apie visas laivų kom
panijas, kokie yra laivai, iš kur jie iš
plaukia ir kur priplaukia, kiek kur yra 
mylių, kur randasi didieji kompanijų 
offisai, kokius žmones įleidžia j Suvie
nytas Valstijas ir kokių neįleidžia, kiek 
vertės turi kitų žemių pinigai, tai pri- 
siųsk 15c. stainpom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtų knygelę.

J. VALUKON1S,
261 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Telephone Fort HUI 504

ADVOKATAS
ATLIEKŲ VISOKIUS REIKALUS

Nelaimes, Skundus, Reikalavimus,'.
Ukėslškas Popieras, Persiskyri
mus ir visokius teismo dalykus.

KALBU RUSIŠKAI IR 
LATVIŠKAI.

Morris Katzeff
294 Washington St.

Room 738 BOSTON, MASS

L DIDŽIAUSIAS
[ DARBININKŲ

[SĄVAITINIS
LAIKRAŠTIS KOVA’ ’ LEIDŽIAMAS 

LIE1USOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

I

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

“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip 
prašalinti juos.

“KOVOJ’ rašoma apie viską teisybę ir drąsiai skelbiama socijalizmo 
idėja.

"KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams $2.00 Amerikoj ir kitur.

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

** 1815 E. Moyamensing Avė.
L V\ cJL PUIKAITLZI .PH1A, PRINN’/V.

Jau išėjo iš po spaudos

Boston & Maine geležinke
lio prokuroras Huriburt pa
davė prašymą legistatūrai, 
kad būtu leista pravest ele- 
vatorio geležinkelį iš Bosto
no į Lynną. Matyt, pasiryž
ta yra pravest elevatorio va
žinėjimą tarp dvieju artimu 
miestu; į Lynną nuvažiavi
mas iki šiol buvo gana nepa
rankus. Elevatoris nuvežtu 
į pusę valandos ar dar grei
čiau.

Buvusis šaltis Bostone pa
guldė į ligonbučius 66 žmo
nes. Tik vienas jų pasimirė, 
o kiti liko gyvi. Kitiems tai 
rankos, tai kojos, tai ausis 
buvo nušalusios. Iš pravar
džių matos, kad lietuviu nie
kas nesušalę. Turbūt, jie 
drūtesni.

“Laisvės” spaustuvėj gali
ma gauti puikiausiu laiškams 
popieru su geriausiomis eilė
mis ir gražiausiomis kvietko- 
mis už labai mažą kainą.

Tamošaičio ir Yurgeliuno 
krautuvė duos visiems kostu- 
meriams dovanu kišeninį ka
lendorių, vertės 25c. Užkvie- 
čiam visus atsilankyt po No. 
243 Broadway, So. Bostone.

Ar norit turėti gerų ir aštrių britvų, 
kuri yra verta 3 dolerių, o dabar galit 
gaut po 2 doleriu. Jeigu butų negera, 
ar ne aštri, visuomet permainysiu. Bet 
britvos pirmos kliasos ir kurie pirko, tai 
dėkavoja. Pinigus siųskit šiuo antrašu:

Petras Bartkevičia,
877 Cambridge St., E.Cambridge, Mass

Antanas Valinskas paaukavo VH-tam 
rajonui 20 exemplioriu knygų, vertes 3 
dolerių, už ką ištariu širdingų ačiū.

VII rajono knygius J. Ližaitis.

Susirinkimas.
So. Bostono Lietuvių Labdarystės 

Dr-jos susirinkimas atsibus šių seredų, 
17 d. sausio, 7:30 vai. vakare, po No.339 
W. Broadway, So. Bostone. Susirinki
me bus svarstoma apie laikymų fėrų ir 
kitus svarbius dalykus. Todėl kožnas 
narys bei narė privalo būtinai atsilan
kyti ypatiškai ir neatsidėti kitais.

Sekretorius J. Lekavičius.

Iliustruota paskaita.
17 d. sausio Bigelow School (E and 

Fourth sts.) So. Boston D-ras Matulai
tis skaitys ant temos: Nauja gyvenimo 
vieta ir kaip ji įgyti. Prasidės 7:45 vai. 
vakare.

Linksmi šokiai!
Parengė Brightono Šv. Jurgio dr-stė, 

atsibus 10 vasario (Feb.), 1912 m., Rod
dy Hall, 58 Market st., Brighton, Mass. 
Prasidės 7 vai. vakare ir trauksis iki 12 
vai. nakties. Visas pelnas paskirtas 
reikalams Brightono Šv. Jurgio dr-stės.

Širdingai kviečia visus Komitetas.

NAUJIENA, KOKIOS DA 
NEGIRDĖJOTE.

Męs varome biznį šiame mieste per 12 
metų ir jau ištaisėme tūkstančius narnai 
puikiausiais rakandais, kurie buna ge
rais 7 ar 8 metus, ir, jei atsitinka par
duot, da galima ant jų pelnyt. Kodėl 
taip? Todėl, kad męs neišmokanti tokios 
didelės randus nuo $7.000 iki $8.000,kaip 
kiti storai, ir nelaikom supirkėjų, ku
riems išmoka nuo 3 iki 4 tūkstančių al
gos ant metų, taipgi nelaikome mana- 
džerių, nes męs galime tų atlikt patys, 
kad sumažint išlaidas, iš ko turi pelnų 
mus kostumieriai. Aš ištaisysiu jus na
mų puikiausiais rakandais už $60,00, už 
kuriuos mokėsite kitam štore $90.00. 
Ateikite persitikrint, jei netikėtumėte, 
galiu nuvest į rakandų dirbtuvę, kur pa
matysite, jog tokios kainos, kaip pas 
mane. Klausk ko nori, jei ne tų patį 
pasakys. Męs pristatome rakandus į 
namus už 50 mylių nuo Bostono. Kalba
me lietuviškai, lenkiškai ir angliškai. 
Atsilankykite po šiuo numeriu:

B. GAIN IN HR
338 W. Broadway, So. Boston, Mass, 

tarpe E and D sts.

DISPENSARE 
Jau 20 meti/ 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 Vyru, Mo
terų ir Vaikų ir taisome.DANTIS.

Ateidamas atsinešk šį apgarsinimų.

O 
£ 
0 
A
QJ 
A 
0 
A

Kataliogas Visiems Dykai!
Kožnas žmogus mokantis skaityti 

privalo turėti musų Kataliogų, kuriam 
atras dai ,elį visokių daiktų. Musų 
Banka priima pinigus užčedyjimui ir 
moka u-tą procentų. Siunčia pinigus
ir parduoda laivakortes į visas dalis | 
svieto, pigiaus kaip kiti. Spaudinam 
visokius drukoriškus darbus greitai, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami kata
logo prisiųskite 2C markę ant adreso:
Geo. A. PUPAUSKYSc <2

2342 SO. LEAVITT ST. CHICAGO, ILL.
A
0

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA

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

NAMINE MOKYKLA
GRAMATIKA angliškos kalbos 

mokytis be mokytojo (apdary
ta)..........................................  $1.00

VAIKŲ DRAUGAS arba kaip 
mokytis.skaityti ir rašyti be mo
kytojo............................................  15c

NAUJAS BODAS mokytis ra
šyti be mokytojo....................... 10c

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

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

P. MIKOLAINIS
Box 62, New York City.

J. P. TUHNIUA
Užlaikom didelę

iKrautuvę
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šliiibinių Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentus ir orderius pai
mam ir pristatėm į namus. Užlaikom 
taipgi Didelę Sankrovų I)RAPANŲ:Vy- 
rams Siūtus, Overkotus ir Marškinius.

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

S^2^2 Washington Street

TURINYS: Peržvalga; Pramone ir Prekyba (G.J.Leveskio ref.); Namin 
Sį Higiena (M.Jurgelionienės ref.); Iš sveikatos srities (Dr.A.L.Juška); lOmeti-
■ nes “Aušros" sukaktuvės; Edisono gyvenimas ir darbai; Nuo kada Žmonės
■ vartoja Kalendorius; Ką veikė Milwaukee’s socijalistai (iliustruotas); Pir- 
5 moji Gegužės; Nuo ko paeina raudonoji Vėliava; Kaip likti piliečiu (liet. 
3 ir angliškai); Patarimai gyvenimui; Eilės; Informacijų Skyriai; Pasakaitės; 
3 Įvairus Receptai; Visokios Statistikos; Juokai ir šiaip įvairus raštai ir 
a naudingos žinios. Puikiai iliustruotas; daug paveikslėlių ir pagrąžinimų. 
3 Naudingiausias, gražiausias ir geriausias už visus Kalendorius. Didumo 
9 7x10 colių, į 100 ar daugiau puslapių.
I Kaina 25 centai. Agentams geras uždarbis
J Kas prisius 25c, tam pridėsime gražų kišeninį kalendorių Dovanų.

į J. ILGAUDAS, 1613 S. Halsted st., Dept. 5, Chicago, III.
GERI KAMBARIAI.

Kas nori gauti gerus kambarius 
valgiu ar be valgio, o taipgi valgį 
kambarių, kreipkitės šiuo adresu:

MRS. CERŠ
21 Thomas Park, So. Boston, Mass.

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviškų—Lenkiškų Vaistu

LIETUVIŠKA1-LENKIŠKA1-RUSIŠKAS

DAKTARAS
Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
mykll! Neik jieškot 
manę į aptiekų ant
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui ju ant lentos didelėm raidėm parašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Offiso va-1 
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 Richinond 1967-R.

Tel. 1990 Roxbury

DR. M. J. K0N1K0W 
548 Warren Street 
Prieš Elm Hill Ave.

ROXBURY, MASS.
Valandos: 2-3 Ir 6-7 P. M. 

Nedėlloniis 2-4 P. M.
Kalba rusiškai, vokiškai ir ang
liškai.

OLSEL1S

21-23 Cross St., Boston, Mass.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

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

Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.
Kas atsilankys pas mus ir nusipirks ant švenčių kokių nors gėrimų, tas 
gaus dovanų PUIKŲ KALENDORIŲ. Atsilankykite po šiuo adresu: 
Taipgi duodame kalendorių ant torielkų su prezidentų paveikslais. Kurie 
negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, o męs prisiųsim 
orderius per expresu. Rašykite lietuviškai.

WILLIAM ZAKON & CO.

RAŠYK man šendi, o rytoj gausi mano lietuvišką iliustruotą Katalogą: 
puikiausių armonikų, koncertinkų, klernetų, smuikų, triubų ir tt. Lietuviškų 
kuygų fontauiniu - auksiniu plunksnų ir kitokių visokių daiktų.

JAIGU jau turi mano Katalogą No. 8, tai apsisteluok šendi iš jo reikalingus 
sau daiktus, o už poros dienų gausi juos į namus, be jokio klapato.

SENIAUSIA lietuviška prekyste, kuri nuo 1902 m, teisingom prekcm išpildo užssakynius*(į 
visus Suv. Valst. Miestus ir miestelius ), per pačtą ir ekspresą. Nepamiršk: adreso:

M. J. DAMIJONAITIS,
812-814 W. 33 rd St,, Dept. III CHICAGO, ILL.

Jeigu jus kada reikalausite

TIKROS RUGINĖS arba BOURBON DEGTINĖS
Tai ateikite pas mus, neų mys DI3GT1INĖ yra išsistovėjus medyj ir 
užpečetyta Jungtiniu Valstijų sandeliuose, taipgi užpečėtyta bonkose po 
priežiūra Jungtinių valstijų valdžios vientik dėl mus.

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

BURKE, GALLAGHER & CO.
396 ATLANTIC AVE., NEWA°R^ES BOSTON, MASS.

Parduodame gorčiais už visai žemas kainas.
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Perkant žlnrek, kad butų ta marke, 
o irau si telHinKni.

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

25c. 
50c. 

50c. ir $1.00 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
35c. 
25c. 
25c.
25c.

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

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

ir Kruvinosios ...
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo -
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo 
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojų 
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 
Rožės Baisumas ... 
Kinder Balsamas - 
Bobriaus Lašai
Svelnintojas .... 
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas
Egzema arba Odos Uždegimas

pas Vaikus 
, Groblevskio Pleisteris

(Kaštavote) - 
Pamada Plaukams - - -
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausjse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnę) 
Inkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės ... 
Gydymas nuo uždegimo Dantų ar

abelnai Skausmo ir Škorbuto 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų

ir Niežų - , - 
Gyd. ii* Mostis nuo Dedervines 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ingos

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

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

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.

rba
$1.25

$2.00
$2.0Ū

$50

•t

ui? You’d better 
loke care of Yourself

Galvos skaudėjimas, gerklės . sope, 
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę
muskulai ar kitoki slogų ženklai neineis 

: sunkų padėjimą jeigu vartosi

SDr. Richter’io
PAIN-EXPELLERI
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake-

- lių; 25c. ir 50c. už bonką. Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas.
P. AD. RICHTER & CO., 21S Pead St., New York.

Kicbter'io Plllės yra p-ros ii'io viduriu 
bukivtėjiiuu. 25c. ir 5vc.

BUK 
VYRAS

50,000
KNYGŲ

Vysai Dykai Del Viro
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyd.ti nuo uznuodijima krauja 
arbasypili,nubiegima s-ieklos, patrotitu stypribe, puikus 
ir kitus išmic ir.'u s, ncgromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiap< nu, inkstu ir pūsles ligas, rvm - 
tiztna, gonorrhoen 
strietura ir vvs >s v 
namuse privati.'.ka

Ta, dykai i,? teta knyga, pasakis' 
kentatirk :p ga’< t 4*aht*.inajjsigyditi. 
krautuvč ž iiios, 1 ’trite.---- ”1------ 1 L Z
nevedes v* ras. 
katras atsydave 
lygu. Te.n k it, 
užmokant už pač 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
žemiaus pačiuotu k.iponn, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAU TOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 0 22 Fifth Artnoe, CHcw

Godotinas TamM •: Pajral Taniistos prižadiojma, aS noriečjau 
jogTatuisUprisiusiuniei tnan vysai dykai včna jusu knyg-adel vyru.

Dcgronmlavima,

O

vba triperi, naujai įgautas lygas, 
>*ru lygas, gal būti išgidomas sava 
. slapta ir labai pygjai. e

uins kodėl jus 
Knyga ta yra

■ rus turo žinoti kožnas vedes arba 
k; v”*o. yra parašita par Daktata, 

o i*.i’ka tyrinejmu tu, specijalisku 
. ta .\nvga yra siustą vysai dykai, 
i n g užpečetita kon verta. Nesiusk

Vardas

Adresas: Steitas

LAIVAKORTES
Kam gi Laivakortes pirkt pas kokį ten žydelį, kad galimą gaut pas Ii, 
vj agentų atvažiavimui ir išvažiavimui net 9-niy kompanijų l-inos. 2 
ir i

Čia ir PINIGUS jums pasiunčia j visas pasaulio dalis greitai ir pi- 
giaų^negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus paš- 
portus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimes nėra pereit rubežiy 
(gronyčią). Važiuojančius patinku ant stočių Bostone ir New York<*, 
nes aš užlaikau 2 offisu. > Norėdami Pinigų siųst ir pirkt Sifkorčiy, pra
šykit aplikacijos, pridėdami už 2 c. stempą iŠ jums artimiausio offiso.

GEORGE BARTASZIUS 
261 Broadway, 558 W. Broome St 
SO. BOSTON, MASS., NEW YORK CITY,N.Y




