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AMERIKOJ
Darbo kova.

Lawrence’o streikas. 
Audėjai laikosi drūčiai, nors 
Ettor ir kiti vadovai kalėjime 
tebesėdi. Dabar daugiausia 
streikieriais rūpinasi Hay
wood. New Yorke Carnegie 
hall’ej jisai laikė prakalbas, 
ant kurių susirinko per 5 tūk
stančius žmonių ir sumetė 
$750. Užuojauta streikie- 
riams auga po visą Arrferiką. 

. Net šaltakraujė Amerikos 
Darbo Federacija išleido at
siliepimą, kad reikia audėjai 
šelpti ir neprileisti prie bado. 
Bet savo atsiliepime federa
cijos vadai išsitaria prieš Et- 
tor’o, Haywood’o ir kitų 
smarkią kovą. Mat jiedu, 
kaipo tikri socijalistai, orga
nizuoja audėjus į Industrial 
Workers of the World, o 
Amerikos federacija jos ne- 
jnyli. Federacija dar žada 
taikyti darbdavius su strei
kieriais. Streikuoja į 20.000 
žmonių. Sužeistų 200, areš
tuotų 75, užmuštų 2. Ant 
algų nukentėta jau $500.000. 
O kur dar galas. Žymus Bos
tono advokatai sako, kad Et- 
tor’ą turi paleist. Apie tai 
pabaigtinai bus nutarta 6 va
sario. \ '

Gubem, Foss’as kviečia 
darbininkus prie darbo ir ža
da už mėnesio išpildyt reika
lavimus. Bet visi žino, kad 
žadinys, tai sapne radinys.

Keli šimtai italų jau va
žiuoja namo f Italiją .(tele
gramos 4 vas. d.)

Daug badaujančių šeimy
nų vaikų išvežta New Yor- 
kan.

Pačto darbininkai. Vie
nas Colorados laikraštis ap
skelbė, kad Suv. Valstijose 
per 10 metų likosi užmušta 
120 pačto tarnautojų, o 4.000 
sunkiai sužeista. Tame pat 
laiko tarpe Anglijoj užmušta 
2 ir sužeista vos 31. Mato
mai, nelengva krnsos darbi
ninkų duona. ;

Kalnakasiu derybos. In
dianapolis (3 vasario). Tarp 
kompanijų ir darbininkų at
stovų neįvyko susitaikymo. 
Kompanijos nenori nusileisti. 
Visgi dęrybos eina.

Kongrese.
Naujas įstatymas. Kon

gresas priėmė įstatymą sulyg 
kurio prezidentas, skirdamas 
augščiausio teismo teisėjus, 
turi pirmiausia paaiškinti pi- 
liečiaus gerus jų darbus. Tei
sėjai skiriami visam amžiui. 
Tai didžiausi permainų prie
šai. Žinoma, kad visi teisė
jai patiks prezidentui ir jisai, 
juos skirdamas, visuomet mo
kės išgirti.

Vaikai ir gyvuliai. Dar 
* tasai įstatymas, apie kurį mi
nėjom, nepriimtas. Gyvulių 
priežiūrai skiriama $3.000. 
000, o vaikų priežiūrai neno
ri paskirt ir kelių dešimčių 
tūkstančių. Vienas atstovas 
taip pasakė: ..“aš protestuoju 
prieš sulyginimą republikos 
vaikų su paršiukais.” Bet ki
tas jam teisingai atkirto: 
/‘ne, aš dar nematau, kad 
vaikai jums daugiau rūpėtų, 
kaip paršiukai. Man dar rei

kia jums aiškint, kad juos 
reik nors sulygint.”

Prieš Roosevelta. Slay- 
der įnešė kongrešan, kad 
Rooseveltą neleistų statyti 
trečiu syk ant prezidento, nes 
tai papjinga šalies laisvei.

Kiek kaštuoja • kongre
sus. V. Bergeris pasakė nese
niai kongresmanams: “Mas
sachusetts žmonės /prašų iš 
jūsų tik $15.000 tilto staty
mui. O jūs jau ^varstote tą 
dalyką tris dienas. Tai jau 
išeina $90.000, daug daugiau 
negu Massachusetts’iečiai 
prašo.”
Kardinolai ir darbininkai.

Dievas palaimino Ameriką 
keliais kardinolais. NewYor- 
ko kard. Farley kalbėjo į vie
nos kompanijos darbininkus: 
“Priešingumus tarp darbo ir 
kapitalo galima panaikinti tik 
broliška meile. Kaip aš ma
tau, tai dabar juodu išrodo, 
lyg ir dvi kovojanti kariume- 
ni. Darbdavys tebūna. dar
bininkams tėvu, o darbinin
kas paklusniu vaiku.”

Bostono kardinolas O’Con- 
nel priešingas pašelpų rinki
mui Lawrence’o streikie- 
riams, nors kunigai jam ir 
praneša, kad Lawrence’o 
Bažnyčios tuščios.

Gerų širdžių mūsų nauji 
kardinolai. . .•

Įvairios žinios.
—Mokesnis nuo pelno. Mil

waukee miesto valdyba, ku
rią valdo socijalistai, jau įve
da mokestį nuo pelno. Teis
mas pripažino, kad tai nesi
priešina konstitucijai. Dabar 
daroma gyventojų surašai. 
Kožna atskira ypata, kuri tu
ri į metus $800, paliuosuoja
ma nuo mokesnių. Žmonės 
gi su familija paliuoąuojami 
\iuo mokesčių iki $1.200.

- Visasvietinė paroda. Pre
zidentas Taftas jau užkvietė 
visas valstijas dalyvauti San 
- Francisko parodoj 1914 me
tais iš priežasties Panamos 
kanalo atidarymo.

- Apvogė žmones. Italas 
bank i erių s išNewYorko, pa
ėmęs visūs banko pinigus, 
kur tai išdūmė. Tame banke 
daugiausia laikė pinigus var
go žmonės. \ Pasakoja,' kad 
vargšės žmonelės visą dieną 
laužė savo raukas ir smarkiai 
vaitojo.

—Rockefeljerio turtai. Iš
skaityta,* kad' Rockefellerio 
turtai kas minuta priauga 
ant $67.30. Prie tų skaitlinių 
nieko nereik pridurti; ir taip 
gana aišku.

—Jūrose nuskendo. Navi
gacijos departamentas sako, 
kad Amerikos piliečių 1911 
metais jūrose nuskendo 195 
žmonės. Laivų sudužo 325.

—Žmogžudystė. Nežinomi 
piktadariai nužudė Lawren- 
ce’e (3 vas. d.) keturias ypa- 
tas ir pasislėpė.

—Ant Kubos salos. Seniai 
Kubą slėgė ispanai, o dabar 
amerikiečiai. Socijalistų par
tija Kubos išleido atsiliepi
mą, kad valdžia visai nepaiso 
konstitucijos.

—Meksikos revoliucija. Su; 
kijeliams nesiseka. Daugelį 
jų suėmė. Nežinia, ar jie bus 
karo teismo teisiami. Taftas 
grąsina įsikišti, jeigu Meksi
ke riayfės nenutils. Jisai sa
ko, kad jie nuolat .pereina 
Amerikos sieną ir nuo to nu
kenčia amerikiečiai. ;

UZSIENYJ
Pasaulio Unijos.

Berlynas (2 vasario). Tarp- 
tautiškas profesijonalinių są
jungų biuro išleido atskaitą 
apie darbininkų judėjimą 
1910 metais^ Organizuotų 
darbininkų skaičius siekia 10 
milijonų žmonių.

Ant atskirų šalių išpuola:
Vokietija...........2.668.000.
Anglija............ 2.347.000.
Suv. Valstijos... 1.710.000. 
Fraucūzija.........  977.000.
Italija................. 783.000.
Austrija............. 451.000.
Paskui jau eina mažesnės 

skaitlinės. Čia matyt, 'kad 
pirmoj eilėj eina vokiečių 
darbininkai, kurie turi visa
dos ryšius su politiška soci- 
jalistų partija. Blogiausias 
ūpas tai Anglijos ir Ameri
kos unijų. Bet pastaruoju 
laiku ir čia eina geryn, ypač 
Amerikoje, pradėjus tverti 
Industrial Workers of the 
World.

Anglijoj, Olandijoj, Vokie
tijoj, Austrijoj, Švedijoj, 
Italijoj, Vengrijoj—sąjpngos 
turėjo pelno 148 milijonus 
markių, o išlaidų—140 mil. 
mk. -

Ant pašelpų tose šalyse iš
duota 68 mil., streikams ir 
lokautams.—28 mil. mk.

Chinijoj.
Imperatorius dar vis neat

sisakė nuo sosto. Iš Londo
no praneša, kad jau popiera 
esanti prirengta. Yuan Shi- 
Kai traukia kariumenę į Pe
kiną. Veikiausia, geruoju 
nepasiduos. Tikrų žinių la
bai mažai. Iš Nankingo pra
neša, kad republikos karės 
ministerisjietiki į ramią pa
baigą ir siunčia 5 divizijas į 
Pekiną. Daug republikonų 
armijos yra mieste Cimu. 
Imperatoriaus vyriausias kar
vedys būk davęs telegramą 
republikos valdžiai, kad jisai 
ir jo kariumenė pereis į re
voliucijos pusę. Prie revo
liucijos prisideda dar vienas 
vice- karalius iš provincijos 
Shansi.

- Nanking (3 vas.d.). Res
publikos prezidentas Sun- 
Yat-Set tikisi, kad jie tik
rai laimės. Republikos se
natas išdirba pamatus 
siančiai konstitucijai.

—Berlynas (4 vas.d.), 
kiečių valdžia sako, kad 
ra reikalo įsikišt į chinų
kalus. O jeigu jau įsikišt, 
tai visoms valstijoms sykiu, 
bet tik ne pavieniui.
“Peterburgas (4 vas. d.). 

Mongolų būrys norėjo užpult 
ant chinų garnizono Lubin- 
Šu. Įsikišo rusų kariumenė. 
Užmušta rusų aficierius 
kareivis.

Persija.
Dabar rusų ir anglų val

džia visiškai ten įsivyravo. 
Sakoma, kad tuoj atsitrauks 
ministerių pirmininkas Sam- 
sam es Šaitane.

Tabriz (vasario 4d.). Vie
nas rusų aficieras ir- penkio
lika kareivių padėta ant vie
tos bombos sprogimu.
Dar daugiau sužeista. Bom- 

b/ parengė persai.

bu-

Vo- 
nė- 
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RUSIJOJ
Senatas dirba.

LIETUVOJ

IŠ
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Visuotinas streikas.
"Lisbona (2 vasario). Por

tugalijos sostinėj valdžia 
šiauriai elgiasi su streikuo
jančiais darbininkais. Areš
tuota į 1000 streikuojančių 
darbininkų. Kalėjimai pil
ni. Telegrama nuo vasario 
3 d. praneša, kad karės- lau
ko teismas nuteisė mirtimi 
penkis streiko vedėjus. Pa
sirodo, kad buržuaziniai lais
vamaniai Portugalijoj tokie 
jau, kaip ir Prancūzijoj. Dar
bininkai pradeda mėtyti 
bombas. 

L*

Įvairios žinios.
—Žemės drebėjimas.

Atėnų (Graikija) praneša, 
kad ant Joniškiu salų vėl at
sikartojo žemės drebėjimas. 
Žuvo 22 žmonės. Iš Rymo 
praneša, kad ugniakalnis Et
na vėl pradėjo pleškėti lava 
ir pelenais. Nuo dūmų pasi
darė dideli debesys. Tempe
ratūra pakilo iki vasaros kar
ščių. Žmonės dideliame išsi- 
gandime.

—Karės orlaivis. Iš Ry
mo praneša, kad Tripolyje 
.tūlas italas, skrisdamas or
laiviu, ėmė pienus. Turkai 
į jį šovė ir vos tik kulkos ne
pasiekė aviatoriaus. Jisai 
spėjo pasprukti,( nusileido 
ant žemės ir krito, kaip ne
gyvas. , k •

—Karės laukas. Vargšams 
italams nesiseka Tripoly. 
Jau jiem vėl reikia patf Tri
polį gint, p apie ėjimą į ša
lies gilumą liaujasi nabagai 
besvajoję. Arabai ir turkai 
veda partizanų kovą, tai yra 
vengia didelių mūšių,bet už
klumpa išnetyčių mažais^ bū
riais. Jiems savo šalis žino
ma, oazuose jie labai moka 
slapstytis. Kas skaito laik
raščius, tas pastebėjo, kad 
kaip tik telegrama iš Rymo, 
tai jau italai laimėjo/ kaip 
tik iš Konstantinopolio—tai 
turkams sekasi. Kožnas sa
ve girią. Bet tiesa reikalau
ja pasakyt, kad kolei italams 
saulė užtekės, tai rasa akis 
išės.

—Žmonių skurdas. /‘Vor- 
woerts” laike paskutinių rin
kimų Vokietijoj vedė statis
tiką, kaip pasituri Vokietijos 
žmonės. Pasirodo, kad 87% 
turi pelnį) nedaugiau, kaip 
1.500 markių ($-ketvirta da
lis). Daugelis turi net pasi
tenkinti 900 mk.

O tuo tarpu 1895 m. 10 
turčių valdė 210 milijonų 
markių. O jau 1908 metais 
tos dešimties žmonių turtas 
siekė 316.240.000 mk.

—Turkų krašte. Turkų 
valdžia paleido parlamentą. 
Ji lyg ir nori taikyties su ita-. 
lais. Bet tai dar tik šnekos. 
Pavasariui artinanties, val
džia bijosi maišto Macedoni- 
joj ir Albanijoj. * Tenykščiai 
revoliucijonieriai rengiasi į 
smarkią kovą. Neseniai už
mušta 9 turkų policistai Ra- 
dovicuose. Dabar atėjo ži
nia iš Uskiub, kad turkai už
puolė bulgarų vienuolyną ir 
išpiovė 9 vienuoles.

--Išteisino nužudytą. 1909 
metais Barcelonoj nužudė 
šviesios atminties mokslinin
ką Ferrerą. Dabar augščiau- 
sias teismas perkratė jo bylą 
ir rado jį nekaltu. Pasirodė, 
kad jo tuomet Barcelonoj ne
buvo. Eerr^ro nuosavybę, 
kuri buvo kiWiskuota, grą
žina įpėdiniams? [

'Senatas, augščiausia teis
mo įstaiga, daro visa, kad 
tik turčiai galėtų mindžioti 
įstatymus.

Dabar jisai “išaiškino”, 
kad fabrikantas gali išvary
ti darbininką be pranešimo 
apie tai pirm dviejų nedėlių, 
jei^u darbininkas nenorės 
taip dirbti, kaip geidžia fa
brikantas. Tą paaiškinimą 
išdavė iš tos’ priežasties: 
Elektros kompanija Peter
burge pareikalavo, kad peč- 
kūriai kas diena sukrautų 
ne 300 pūdų, ^et 700. Tuo
met pečkūriai atsisakė klau
syt ir kompanija tą pat die
ną juos paliuosavo. Taikos 
teisėjas išnešė nuosprendį, 
kad tai buvo darbdavių kal
tė ir jie turėję pranešt pirm 
dviejų savaičių”. Senatas at
mainė tą nutarimą ir palai
kė fabrikantus.

Šunų naguose.
Ligišiol nors'ir Rusijoj bu

vo šnipų, bet visgi tai buvo 
žmonės. Bet dabar parsi
kvietė visą galybę šunų-šni
pelių. Tie šunes laksto po 
miestą ir gaudo nusidėjėlius. 
Kartą reikėjo sujieškoti mo
tiną pasmaugto kūdikio. Šu: 
nes surado net dvi ir abidvi 
patupdė į kalėjimą. Tik pas
kui pasirodė, kaitai būta 
nekaltų merginų/ Laikraš
čiai kasdiena rašo apie tas 
šunų medžiokles Peterbur
ge, Odesoj.

O valdžia sako, kad šu
niukai gudrus.

Nori prakeikti.
Synodas— tai būtų kaipir 

kokia pravoslavų bažnyčios 
ministerija. Dabar jisai ren
giasi prakeikti kai- kuriuos 
rusų rašytojus, kurie^visai 
nėra socijalistai, o tik' taip 
sau gana laisvai rašo. Pra
keikti žada Leonidą - Andre
jevą, Merežkovskį, Kūpriną. 
Seniau tasai synodas buvo 
prakeikęs Leoną Tolstojų, 
bet seneliui tatai tiktai gar
bę atnešė.

Paskandino lydeką.
Vienas pravoslavų popas 

už jaunamečių mergaičių iš
žaginimą buvo nuteistas ant 
16 metų katorgos. Tos baus
mės jisai visiškai užsipelnė. 
Bet augščiausia kalėjimų 
valdyba dėl tokių judošių tu
ri labai gerą širdį. Tam po
pui nereikės retežių nešioti. 
Jam pamainė klioštoriaus 
bausme ir tik 5 metais. Žino
ma, tam popui, kuris ir ligi 
kalėjimo buvo klioštoriaus 
užžiūrėtoju, tokia bausmė-- 
tai geriausia malonė. Tai 
visvien, ką nubausti lydeką 
už jos aštrius dantis, paskan
dinant ją vandenyj.

Kamarilč. r

Despotiškose šalyse, kur 
nėra viešumo, dvariškių kuo- 
pos vadinasi kamarilėmis. 
Tokios kamariles veda viso
kias intrigas, pakiša mini- 
steriams kojas ir įtaisoHsiaip 
visokius šposus. Rusijos ca
rą apsupus ir tokia karųarilė. 
Jos vadovė grafienė Tgnat- 
jeva. Ta moterėlė daug ga
lingesnė už ministerius. Da
bar ji nori nuverst Kokovce- 
vą.

TEVYNES garsai.
Stebuklai. Senapilės pav. 

yra bažnytkiemis Sasnava. 
Ten buvo pereitais metais 
šventas šulinys ir pradėjus 
pasirodinėt Motina Dievo. 
Žmonės plaukė išvisių pusių. 
Pelnėsi kunigai,smuklininkai 
ir visi, kurie duodavo pasto
gę ir valgį atkeliavusiems 
pasigydytų žmonėms. O 
žmonių tų buvo begalybė. 
Medelis, kuriame pasirodė 
,šv. Panelė, buvo vainikais 
apkabintas. Sasnavos pra- 
baštėlis garbino Dievą. Tai, 
mat, sako, kad šioj gadynėj 
stebuklų nėra. Kaip tai nė
ra! Ogi Sasnavoj ėmė 
atsirado.

Bet atsiuntė, vyskupas 
vizorius ir tie, nelabieji, 
rado, kad stebuklų nėra.

Negana to. ‘ “L. Ūkinin
kui” rašo iš Sasnavos, kad 
gruodžio 20 d. 9 valandą va
karo buvo bandoma sude
ginti Sasnavos šulinėlį su 
stebuklingu vandeniu. Neži
nia kas atnešė iš klebonijos; 
kluono, ar iš kur kitur, šiau- j 
dų, sugrūdo šulinėlin, apipy-! 
lė gazu ir padegė. Pasidarė 
gaisras. Pihniausia subėgo 
moterys ugnies gęsintų, pra
dėjo mesti sniegu; bet/igi 
šiaudai nesudegė, ugnies ne
užgesino. • Ant rytojaus ne
galima buvo prieit prie tos 
vietos, taip kvepėjo stebūk- 
lingasai šulinėlis... Kelios 
savaitės atgal ir medelį nu
kirto, kuriame pasirodė Pa
nelė šv. paveikslas... Tikrai 
dabar papaikęs svietas. Ne
tiki į stebuklus ir gana, ką 
tu su juom padarysi.

L. Pelėdai čia būtų me- 
degos naujai “Klaidai”.

Vartotojų draugijos. Šiaip 
ar taip, Lietuvos gyvenimas 
nestovi ant vietos. Auga 
pramonija ir prekyba.

Dabar labai daug rašoma 
apie vartotojų draugijų są- 
jungą^apie bendrą veikimą, 
užperkant prekes. Bet var
totojų draugijos daro labai 
daug klaidų. Apie jas rašo
ma “L. Žinių” Nl. “Šį kar
tą aš pažymėsiu tik vieną 
visoms krautuvėms bendrą 
klaidą: tai krautuvių tarnau
tojų nemokėjimas su žmonė
mis apsieiti. O tas yra to
dėl, kad krautuvių vedėjais 
yra labai dažnai visokie po
neliai, “šlėktos”, arba žmo
nės, pargrįžę iš .tolimų ir di
delių miestų. Suprantamas 
daiktas, kad tokie žmonės 

nenori

ir

re-

dos pav. (Viln. gubj. SaVo 
įspūdžius iš kelionės aprašo 
dabar “L. Žiniose”. Žmonės 
tamsus, baukštųs, sulenkėję, 
nežino, kos tai yra “laikraš
tis”, “pačta”. Tik ten, kur 
žnlonės pradeda atbusti, esą 
kiek smagiau. Tokį kampe
lį keliauninkai aptikę apieč 
Valkininkus (Trakų pav.): 
/‘Ačiū kun. Mirono ir varge -

o Valušio darbštumui

hagali, o kartais i 
žmonių žinoti.”

Bet yra ir kita medaliaus 
pusė:

‘ ‘Kai-kuriose krautuvėse 
užvestas koks tai nepapras
tas mandagumas, ypatingai 
“saldus” su žmonėmis apsiė
jimas. Tokio apsiėjimo žmo
nės irgi nesupranta, jiems 
jis persunkus, varžo juos.”

Apie nemokėjimą biznie
rių apsieiti su žmonėmis ir 
Amerikoj girdėt.

Smagus kampelis. Dai
lininkas P. Rymša pereitą 
vasarą draugėje su keliais 
inteligentais keliavo po ap
leistus Vilniaus, Trakų ir Ly-

m
žymiai čia pakilęs tautiškas 
ir kultūriškas gyvenimas. 
Aukso žiedu galima pavadin
ti p. Valušio vedamą chorą. 
Susideda jis bene iš 100 žmo
nių. Kiekvienas jųjų dai
nuoja iš pasišventimo, nors 
kai-kuriems daktarai ir už
draudė dainuoti. Gražus šis 
pulkelis jau daug sako apie 
Valkininkų jaunimą. Mato- 1 
mai, jie nemėgsta laiko gai
šinti karčemose, bet rišasi 
draugijom Čion ir blaivy
bė pusėtinai klesti. Trejos 
vestuvės šioje parapijoje jau 
apsiėjo be svaiginančių gėri
mų. Valušis yra sutaisęs 
blaivininkų dainelę, kuri su 
pamėgimu yra čia dainuoja- 

i ma.
Vilniaus Naujienas.

—Išėjo jau p. Dovoino-Sil
vestravičiaus lenkų kalboj, o 
lietuvių dvasioj vedamas 
“Lud”. Tasai pats leidėjas 
redaguoja, ir “Litva”, kuri 
daugiau inteligentams ski
riama.

Abudu laikraščiu lietuviš- 
kai-klerikališkos pakraipos. 
* —“Kurjer Litewski”—tai 
seniausias dienraštis Lietu
voj. Jisai ėjo dar francūz- 
mety. Dabar jisai įvedė at
siminimų skyrių iš tų senųjų 
laikų, kas tuomet “Kurjere 
L.” buvo rašoma. Senovė 
minėti gerai, bet 'bloga, jei 
tik senovėje randama susi
raminimas. )

—Tautos Namams ligi sau
sio 1 d. 1912 metų įplaukė 
13,056 rub. 81 į kap. Paste
bėtina,-kad per “Viltį” Tau
tos Namams visuomet ma
žiau suplaukia, nei per “L. 
Žin.” Kunigėliams tie na
mai nelabai terūpi. “Vie
nybė”, kalbėdama apie per
eitus metus, sako, kad daug 
kliudę ir Vilniaus pirmeiviai. 
Jeigu jau dabar kunigams, 
dar ne^rojus, tai geresnių 
dįemYjie nesusilauks. 
/--Ketina įtaisyti Basana
vičiaus darbų paminėjimui 
(60 metų suėjo nuo gimimo) 
viešą susirinkimą. Tenais bus 
suruošta vakarienė, bus 
skaitomas referatas iš “Auš
ros” gadynės ir pasikalbėji
mai.

v-Vilniaus/enkų * dienraš
ty p.Swietlinski sako: “Kau
no gub. žemė turi pabrangti, 
nes ne vienas valstiečių ban
kas jieško tos žemės pirkti, 
bet ir valstiečiai, kurie par
siveža iš Amerikos pinigų. 
Sprendžiant gi sulyg skolų, 
spaudžiančių dvarus, kas 
metai ateityje turėtų tenais 
rastis apie 3.000 dešimtinių 
pardavimui.

—Iš Kauno praneša, kad 
vyskupo sekretorius Žongo- 
lavičius jau daugiau nebe- 
sekretoriaus. Tai buvo di
delis lenkų bičiulis. Jo vie
tą užima lietuvis lain. Šiaų- 
lys. Tai dabar visa žemai
čių vyskupija lietuvių-kuni- *

I •
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Remkit Lawrence 
streikierius!

JLawrence’o streikas nesi- 
mažina, jisai augą. Auga ir 
streikuojančių mūsų brolių 
vargas. Jau daug yra tokių, 
kurie turi badą kęsti, kurie 
neturi pastogės. Pastiprin
kime juos jūjų kovoje. Mū
sų- draugai socijalistai riša 
juos į Uniją, organizuoja jiems 
medegišką pagelbą. Jie stip
rina juos dvasiškai, jie remia 
juos medegiškai. MęsVkvie- 
čiame savo skaitytojus vi
som išgalėm šelpti brolius 
nelaimėje, nesą tik susipra
tę darbininkai tegali darbi
ninkų vargą atjausti. Ne- 
pasilikime šaltais žiūrovais 
iš šalies. Anglai socijalistai 
jau suorganizavo šelpimo da
lyką, neatsilikime ir męs. 
Siųskite pinigų, siųskite 
drabužių, siųskite visa kuo 
galite streikierius paremt. 
Adresas: Boston Socialist 
Club, room 6—14 Place Sq., 
Boston, arba Robert Law- 
rencer^HMason St., Law
rence, Mass.

SPAUDOS BALSAI.
“Vienybei Lietuvninky” 

pasiskaityti:
1) Kalbėdama apie “Vi

suomenės” sustojimą “V.L.” 
aiškiai pamelavo, nes p. 
Širv. ir jo sėbrai labai gerai 
žino koksai yra spaudos pa
dėjimas caro šaly ir apskritai 
liet, spaudos padėjimas. Ant 
mūsų nurodymy de facto ji 
žodžio negali atsakyt. Jeigu 
tai buvo padaryta bloga va
lia, męs turime pavartoti žo
dį “pamelavo”. 2) Apie barš
kantį olšauskinį patriotizmą 
“V. L.” nutylėjo... 3) Apie 
pono Širvydo fotografiją... 
Mums ypatiškai tasai žmo
gus labai maža terūpi. Bet 
mums rūpi jo visuomeniškas 
veidas, kaipo renegato vado
vo, kaipo gyvo siaučiančios 
renegatų orgijos įsikūnyji- 
mo. 4) Kas sako: pieškite 
pirmiau kitą fotografiją, tas 
patsai pripažįsta", kad ir jo 
kaleina turi ateiti. Gražus 
pasiteisinimas, ar ne tiesa! 
5) Dėlei Šeiny vyskupo p. 
renegato organas gali baimės 
nekęst. Tai buvo pletka. 
Vyskupas liksis ant laimės 
Šeiny davatkų, pono Širvydo 
ir jo sėbry. Kaslink kunigy 
turtų, tai męs, griešni, ma
nėm, kad jie žūva bankuose, 
ąr kliūva kunigų gaspadi- 
nėms. Dabar p. Sirv. apreiš
kė, kad kunigų pinigai eina į 
žmonių kišenių. Kuomet tė
vas Olšauskas atvyks dar 
kartą į Ameriką, jisai drąsiai 
galės p. Sirvydą po krikštui 
ir pabirmavoti. 6) Teatlei
džia mums p. Sirvydas, bet 
mums daug maloniau kalbė
ti su idėjos priešais iš “Drau
go”, negu su visokiais šikš
nosparniais. Prancūzai so
cijalistai laike rinkimų sako: 
tegul praeina vely juodžiau
sias kunigas, negu socijalis- 
tas-renegatas Brianas, ki
viam ir kiti. Tai visai su
prantamas pasišlykštėjimo 
jausmas, nes tokių žmonių 
metrikuose surašyta labai ne
skanus dalykai. 7) Iš mūsų 
tono “Vien. L.” turbūt į am- 

’ žį nereikės pasitiešyt. Pelė
da, Sirvydas, Smetona, Jur
gelionis liks, kaip ir buvę dėl 
mūs renegatai, Stolypinas 
bus, kaip ir buvęs budeliu, o 
klerikalai irgi liksis juoda
skverniais. Tegul “V. L.” 
tai būna prakilnus vyrai! Bet 
už-tai męs niekados nepilsim 
pamazgų d rankos ant socija- 
lizmo, ant savo vakarykščių 
draugų, niekados nekviesime 
žmones eiti olšauskiniais ke
liais, niekados nesinaudosi
me didžia žmčniu nelaime 

Lawrence’e, kad išlieti ypa- 
tišką savo tulžį. Tuo keliu 
beeidamas, Sirvydas sublizga 
visoje savo “doroje.”

Turbūt tai teisybe: kada 
žmogus pradeda dardėt į pa
kalnę, jisai jau nudarda su ra
tukais, su mažiukais, su šy
vąja kumele. Juk “V. Liet.” 
tik tiek dar “pirmeiviška”, 
kad joje nėra evangelijų ir 
jog kun. Kaupas ne taip jau 
išskėtęs glėbius, arba vėl 
kaip kun. Dambrauskas su 
Jurgelioniu.

Čia jau, gerbiamieji, ne 
baubai, čia gyvenimo trage
dijos tinklas, į kurį įsipainio
ja visi Brianai, visi Sirvydai, 
visi Menšikovai.

Na, ar dabar jau bus gana?

Vardan kultūros. Auklėjimas ir 
mokslas.

uz

nes

Senasis pasaulis savo gele
žine kumščia grąsina nau
jam pasauliui. “Jūs norite 
suardyti netik mūsų gerovę,” 
sako jisai, “jūs naikinat visos 
žmonijos kultūrą. Savo kum
ščia męs apginam ne tik sa
vo, bet ir dauguomenės rei
kalus.” Taip kalba senasis 
pasaulis.

Kas gi yra ta kultūra?
Tai mokslas, dailė, žmo

nių gerovė, kasdieninio gy
venimo patogumai. Mums 
užmeta, kad męs einam prieš 
tą kultūrą.

Geras mokslas, nėr ką sa
kyti, kada didelė dauguma 
vargšų vaikučių turi kiaules 
ganyt, arba į fabriką eit.. 
Kiek žūva ten talentų. Mok
slo šviesa žaibažvilgsniu nu
šviestų pasaulį, jeigu tie mi
lijonai, kurie išleidžiami ka- 
riumenei, būtų mokykloms 
skiriami. Męs nekovojame 
už nosių ir ausų lygybę, bet 
mums rūpi, kad kožnas žmo
gus, įeidamas per gyvenimo 
angą į pasaulį, gautų1 į ran
kas lygų su visais galėjimą 
lavinties, parodyti, kur link 
jisai linksta ir, ant kokios 
vietos stovėdamas, būtų nau
dingiausias žmogus.

Taigi męs . stojame 
mokslą! z

Žmonės mėgsta dailę, 
mėgsta grožę. Artojas dau
giau myli gamtos grožybę, 
negu žmonės tarp keturių 
sienų esantieji. Liaudis su
tvėrė dainų galybes, ten ap
sireiškė jos skonis ir instink- 
tyviškas dailės atjautimas. 
Kapitalistiškoji dailė šian
dien skursta, nes dailininkas 
virto amatninku. Jis rengia 
tavorą, kurį parduoda už pi
nigą. Be pinigo jisai negali 
lavinties. Kapitalizmas mėg
sta madas, sensacijas; dailės 
amžinumą pakeičia reklama, 
šiandien viena, rytoj kita.

Bet paskendusiuose dū
muos miestuose-milžinuose 
gema nauja dailė, nauja po
ezija.

Iš jos krūties dvelkia ga
lybės jiega. Ją gimdo dar
bo genijus, jos rankose kūjis, 
kuris kala- naujos žmonijos 
rūmą. Tai darbo dailė, ir, 
nors ji vystykluose, bet jos 
ruožai primena geriausias 
dailės dienas, kuomet dailė 
ir žmogus vienu oru kvėpa
vo.

Męs stojam už dailę, nes 
suprantam grožę. Męs skir
sime dailei plėtot; milijonus, 
o ne kareivių durtuvams, ne 
policijai, ne kalėjimams.

Ar reikia sakyti, kad męs 
galvą guldom už žmonių ge
rovę?

Ant pasaulio skritulio, kur 
tik šiandien liejama žmonių 
kraujas, tai vis liaudies, tai 
vis proletary kraujas. Pas 
mūsų priešus nėra pasišven- 
tiipo. O kur nėra įsitikėji- 
mo į savo darbo šventumą, 

By tik 
by tik 
Jai tik

ten su laiku tik varnai skra
jos. Francūzų karalius Liud
vikas XV pasakė: “po mūsų 
nors tvanas teužlieja pasauk 
lį!” Kitaip tariant diduo
menei nerūpi ateitis.' 
šiandien jai gerai, 
šiandien ji linksma.
rūpi, kad tą “šiandien” pra
tęsti koilgiausiai.

Kuomet kįla kova už kelis 
centus duonai nusipirkti, ta
da vilkai pradeda staugei: 
žiūrėkite, jie ardo pasaulį,- 
jie ardo civilizacįįą!

Pasakykite, ranką ant šir
dies padėję,- ar męs ardom 
žmonių gerovę!

Ne, tai mūšy priešai pavydi 
žmonėms duonos.

yra 
kad 
abu 
Juk

Auklėjimas su mokslu 
taip surišti tarp savęs, 
reikalinga būtu juodu 
pavadinti vienu žodžiu, 
vaikas nuo pat savo užgimi
mo dasižino vis naujus apsi
reiškimus. Jis, taip sakyt, 
mokinasi. Ir jo pastojimas 
į mokyklą reiškia tik toli
mesnį ir daugiau sistematiš- 
ką auklėjimą, nes ten jis 
bus supažindinamas vis su 
naujais dalykais.

Žmogus be auklėjimo ir 
mokslo pasiliktu gyvuliu. 
Teisingai tai pastebi William 
T. Harris: “Jei žmogus pasi
liktu vienas, jis liktu bež
džione, kokia sykį yra buvęs. 
Bet maža to,—jei beždžionė 
pasiliktu viena, ji liktu tokiu 
sutvėrimu, iš kurio išsivystė 
pirmoji beždžionių veislė.”

Auklėjimu ir mokslu išto
bulintos smegenys laiko žmo
niją ant progreso kelio.

Auklėjimo metodos ir mok
slas yra ištobulinti pirmiau 
gyvenusiu gentkarčiu. Esan
čioji gentkartė gali tik pa
gerinti tą, kafe yra pagimdy
ta praeities.

Kaip ir kiekvieno dalyko 
ištirimui ir išradimui atsi
randa gabios ypatos, taip- 
pat atsitiko ir su auklėjimu 
ir mokslu. Svarbiausią už
duotį šitose kultūros šakose 
atliko Plato “Respublika”, 
Spencerio “Auklėjimas” ir 
Rousseau “Emile”. Ypač pa
starojo veikalas yra svarbus 
ir nuoseklus, ir kiekvienas 
tėvas ir motina turėtu jį 
perskaityt. Kiti gana svar
bus auklėjimo ir mokinimo 
rankvedžiai yra: Aristotelio 
“Politika”, Pestalozzi’o 
“Kaip'Gertrūda mokina savo 
vaikus” ir Froebelio “Žmo
gaus mokinimas”. Visas virš- 
minėtas knygas galite**gaut 
angliškoj, francūziškoj ir vo
kiškoj kalbose. Visos jos yra 
ir rusiškoj kalboj. Ypač ne
praleiskite neskaitę Rousseau 
“Emile”, kuri viršija visus 
kitus ikišiol išėjusius auklė
jimo ir mokinimo rankve- 
džius.

Kaip negalite statyt namo 
be pieno, be žinojimo, kuo 
kur pradėt ir kur užbaigt, 
taip lyginai negalite auklėt 
vaiką ir mokint, nežinodami 
tinkamos metodos.

Ir kadangi mūsų gadynėj 
augštesnį mokslą gali 
siekt vaikas ne pagal 
smegenų sutaisymą ir 
balinimą, o pagal 
kišenių,pagal miesto valdžios 
nutarimą, pagal užsisenėju- 
sias tradicijas ir kvailą idė
ją, būk mokslas neatneša 
medegiškos naudos, tai na
mai ir pradinės mokyklos 
turi būti geriausiomis įstai
gomis augančios gentkartės 
auklėjimui ir mokinimui.

Tiems, kas nepripažįsta 
mokslui galybės, reikia nu
rodyt buvusiąją vergiją pie

pa
savo 
išto-

tinėse valstijose šioj šalyj ir 
kituose pasaulio kampuose. 
Vergijos palaikytojai draudė 
vergams skaityt ir mokintis, 
nes jie gerai suprato, kad ži
nojimas ir vergija negali tai
kytis tame pačiame žmoguje. 
Dabar dar tūlos valdžios ir 
kunigija draudžia savo ver
gams skaityt, nes žino, jog 
apšviestas protas pasiliuo- 
suos iš Vergijos ir atras tin
kamus kėlius tam pasiliuosa- 
virinlR Taigi tėvai, nesutei
kianti vaikui mokslo, palie
ka jį vergu.

Tūli žmonės tvirtina, būk 
mokslas nesuteikia medegiš- 
ko turto. ' Tiems žmonėms 
patartina perskaityt Herber
to Spencerio veikalus, kur jis 
faktais darodo, kiek turto 
prarijo tamsumas. Jis pasa
koja, daleiskime, kaip viena 
skaitlinga angly kompanija 
galutinai susibankrutino, be- 
kasdama urvus anglims suras 
ti ten, kur visai jų negali būt. 
Jie nežinojo geologijos ir kasė 
po tokiu žemės sluogsniu, po 
kurio niekur angliy būt ne
gali. Kiek pinigy jie būty 
sutaupę, jei būty buvę apsi- 
pažinę su geologija!

Jei žmogus nori būt geru 
artistu, jis tūri žinot anato
miją ir mechanikos principus, 
nes ne piešėjas, nė skapto- 
rius be to žinojimo nebus ge
ras.-

Kas nežino biologijos, tas 
dės daug vargo ir turto gy
vuliu nupenėjipiui. Žinantis 
gi tą mokslo šaką, greitai pa
daro gyvulius riebiais.

Milijonai aviy liko išgelbė
ta nuo dvėsimo, kada liko at
rastas taip vadinamas “en
tozoon”, gaivalas, buvęs jy 
dvėsimo priežastim.

Mokslas ištobulina smege
nis; jis pagreitina žvalumą, 
rangumą, veiklumą; jis pa
deda ąpsąugot savo protiškas 
ir fiziškas apeigas. Svarbiau- 
sis visuomenės veikėjas yra 

„mokytojas. Didžiausis šalies 
kriminalistas yra darbdavis, 
traukiantis iš mokyklos vai
kus ir statantis prie darbo. 
Jis ne tik vaiky sveikatą nai
kina, o sykiu stabdo ir žmo
nijos progresą.

K. Stulpinas.

MAXIM GORK1J.

ir

Rojus ant žemes.
Apie tai jau Kristus pra

našavo. Bet jo kaip nėra, 
taip nėra.

Valdžia jau išleido paaiški
nimą apie nelaimingus prie
puolius 1911 metais. Tai la
bai įdomios skaitlinės.

.1911 metais pabaigė gy
vastį saužudyste 8.590 žmo
nių. Nuo nelaimingu prie
puoliu 48.606. Išpuola po 
90.3 ant šimto tūkstančiu. 
Sulyginant su 1909 m., (apie 
ką jau minėjom) priepuoliu 
skaičius pakilo ant 5%.

Pakartu ir užmuštu yra 
3.190; nuo gaisru žuvo 4.182; 
pasiskandino 4.818. Kasyk
lose žuvo 2.48^. Plieno išdir- 
bime žuvo 7.877. Gatveka- 
rai užmušė 1.949, automobi
liai—980, šiaip žmonių suva
žinėta 1.940. Prie namu sta
tymo žuvo 8.305. Kas čia 
daugiausia žuvo? Gi darbo 
žmonės.

Alavo dirbtuvėse nuo nuo
du mirties sulaukė 1.384.

Tai dar ne apima visu Su
vienytu Valstijų. Čia maž
daug skaitlinės paliečia tik 
pusę valstijų ploto.

Tikrai galima sakyti, kad 
didesnė pusė žuvusiu žmonių 
pripuola ant netikusio surė
dymo fabrikuose, statant na
mus, laike gaisru ir t. t. O 
kiek dar tose skaitlinėse nu
vogta, kiek sumeluota. Juk 
tai pačios valdžios surašai. 
Bet ir jie gana duria į akis.’

Paskui dar* šaukia, ant raz- 
baininkų ir banditų'.' Razbai- 
ninkai tai aniblaį palyginus 
su ponais geradėjais.'

Pavasaris. Saulutė skaidriai šviečia 
žmonės tokie linksmučiai; net langų 

stiklai dideliuose mūro namuose maloniai 
šaiposi.

Gatvėmis mažutėlio miestelio linksma 
banga plaukia šventadieniškai pasirėdžiu
sį minia,—čia susirinko visas miestelis, 
darbininkai, kareiviai, buržua, kunigai, 
valdininkai, žūkliai,—pavasario grožė juos 
apsvaigino; minia balsiai šnekučiuoja, 
juokauja, dainuoja, nelyginant tai būtų 
vienas sveikas kūnas, gyvenimo džiaug
smu prisotintas.

Spalvuoti skėčiai, motery skrybėlės, 
raudonos bei melsvos įstabingos gėlės ir 
visur, kaip blizganti akmens ant puikios 
pasakų karaliaus mantijos, žėri, spindi 
vaiky veidai, tų linksmyjų žemės valdo
vų.

Šviesiai žalsva medžių lapija dar ne
išbujojo; pumpurai vos bepradedą skleis- 
ties ir gerte-geria šiltus saulės spindulius. 
Tolumoj muzika griežia ir savęspi masina.

Pagauna įspūdis, tarytum, žmonės bū
tų išvargę nelaimes, ir vakarykštė diena 
būty buvus paskutinė diena sunkaus, gė
dingo, visiems įkyrėjusio gyvenimo, o 
šiandieną visi nubudo ramus, kaip vaikai, 
drūtu, linksmu įsitikėjimu į save, į savo 
valios stiprybę'" prieš kurią visakas turi 
nusilenkti iš štai dabar draugiškai, be abe
jonės krislelio, žygiuoja ateitin.

Ir keista išrodė—klaiku ir liūdna,— 
pastebėjus tojoj gyvoj minioj susikrimtusį 
veidą: paėmęs už pažasties jauną mergi
ną, praslinko augštokas, drūtas vyras, 
veikiausia, nedaugiaus trisdešimties mėty 
turįs, bet jau žilais plaukais. Skrybėlę 
laikė rankoje, jo apskrita galva buvo, nei 
sidabras, balta, veidas sudžiūvęs, bet svei
kas ir visam amžiui ramus ir liūdnas. Di
delės, tamsios, antakiais pridengtos, akys 
žiūrėjo taip, kaip tegali žiūrėti akys žmo
gaus, kuris nebegali užmiršti, niekuomet 
neužmirš sunkaus, jį slėgusio sopulio.

—Atkreipk atydą į šitą žmonių porą, 
šeptelėj man mano draugas,—ypatingai 
įsitėmyk vyrą: jisai turėjo pakelti vieną 
iš tųjų dramų, kurios vis dažniau atsitin
ka tarp darbininkų šiaurės Italijoj. *

Draugas man papasakojo to žmogaus 
istoriją.

—Šitas vyras—socijalistas, redakto
rius vietinio darbininkų laikraščio. Jisai 
pats iš darbininkų kilęs, maliorius. Tai 
vienas iš tų žmonių, kuriems žinojimas 
virsta tikyba, o tikyba sukursto dar dides
nį žinojimo alkį. Žiaurus ir protingas kle
rikalų priešas,—matai, kokiomis baisio
mis akimis jį veria juodieji kunigai.

Penketą metų atgal, būdamas pro
pagandistu, kartą, jisai susidūrė savo kuo
pelėje su mergina, kuri tuojaus atkreipė 
jo atydą. Čia moterys išmoko tikėti giliai 
ir be žodžių: kunigai ilgais amžiais išplė
tojo jose tą gabumą ir atsiekė, ko - taip 
geidė;—Kas tai teisingai pabojo, jog ka
talikų bažnyčia pastatyta ant moterų kru
tinės. Madonos kultas ne vien stabmel
diškai gražus, tai visupirma protingas kul
tas; Madona prastesnė, nei Kristus, ji 
širdžiai artimesnė, joje nebėr priešginy- 
bių, jinai negrąsina ugnimi—jinai tik my
li, gailisi, atleidžia—jai lengva sužavėti 
moteries širdį visam amžiui.

Ir štai, jisai pastebėjo mergaitę, kuri 
moka protauti, moka uždavinėti paklau
sas, ir visuomet josios klausimuose jisai 
mato ne tiek nusistebėjimą iš jo idėjų, 
kiek nepaslepiamą juomi neįsitikėjimą, o 
dažnai net baimę ir neapykantą. Italui 
socijalistui tenka dažnai kalbėti apie reli
giją, aštriai atsiliepti apie popiežių ir ku
nigus,—kožną kartą, jam bekalbant apie 
tuos dalykus, jisai matė merginos akyse 
žybčiojant pasipiktinimo ugnelę ir aiškią 
dėl jo neapykantą; jeigu-gi jinai užduo
davo jam klausimą, jos žodžiai skambėjo, 
kaip priešo pajuoka, ir lipšnus balsas bu
vo persisunkęs nuodais. Buvo žymu, jog 
jinai buvo susipažinus su katalikų litera
tūra prieš socijalizmą ir kad socijalizmo 
priešų kuopose jos žodis buvo didžiai bran
ginamas.

Čionais į moterį žiūrima daug pras
čiau, daug žiauriau, nei, leiskime sau, 
Rusijoj, ir ligi-pat puskutinio laiko mo
ters bodėdavos vyrų kultūros darbu. Jos 
nesuprato to darbo reikšmės, joms terū
pėjo vienatiniai bažnyčios reikalai..

Jo, kaipo vyro, savymeilė pasijuto 
esanti užgauta, jojo garbė, kaipo nepaly
ginamo agitatoriaus, daug ko nustodavo 
tuose su mergina susikirtimuose. Jisai

pykdživb,*sūsieržindaVo',* kbTe^karttllJą 
šauniai pajuokė, bet ir jiji atsimokėjo jam 
lygiu užmokesniu, nejučiomis gimdyda-' 
ma jo širdyje dėl savęs pagarbos jausmą. 
Jisai turėjo geriau įsigilinti i savo mokslą, 
kad apgynus kuopelėje savo nuomones.'

Bet jisai patėmijo, jog kiekvieną kar
tą“ j am prabylant apie šiy dieny niekšu- 
mus, apie tai, kaip dabartis slegia žmo
gaus kūną ir sielą, piešiant ateities pa
veikslus, kuomet ♦ žmogus nutrenks pan
čius,—jisai pastebėjo, kaip jos išvaizda 
ūmai keičiasi: ji klausėsi jo kalbos su stip
rios irlprotingos moters piktumu, mpters, 
kurį patirė gyvenimo retežių sunkumą. 
Ji klausėsi jo kalbos, kaip akylas' vaikas 
klausosi pasakos apie burtininkus.

Jisai nujautė josios atvirtimą; atvir- 
timą stipraus žmogaus, kuris ateityje ga
lės virsti drąsiu ir ištikimu draugu kovo
je už šviesesnę ateitį.

Beveik metus tęsėsi dvikovė, o jie vis 
dar šalinosi vienas nuo kito. Akis į. akį 
jie dar niekad nesusirėmė. Ant galo, ji
sai pirmas žengė žingsnį.

—Siniorina,—mano amžinoji prieši
ninkė,—tarė jisai, -ar nebūty geriau-dėl 
mūšy pačių bylos arčiau pasipažinti.

Ji noriai sutiko su jo propozicija ir 
jiuo-pat pirmyjy žodžių jie jau pradėjo 
kovą: mergina aršiai gynė bažnyčią, kai
po vienatinę įstaigą, kur susisielojęs žmo
gus gali paguodą rasti... kur prieš gero
sios Madonos veidą visi yra *lygųs,—visi 
lygys ir visi vargdieniai, nors ne visy vie
nodi rūbai: jisai atsakė, jog žmonėms ne 
poilsio, bet kovos reikia, jog neįvyks pi
lietiška lygybė, kol nebus pilnos materia- 
lės lygybės ir jog už Madonos pečių slap
stosi žmogus, kuriam pravartu artimo 
skurdas ir kvailumas.

Nuo to laiko panašus ginčai pripildė 
jų gyvenimą, kiekvienas susitikimas pra
tęsdavo nepabaigiama ginčą, kurin abudu 
dėjo visą savo širdies karštį. Aišku buvo, 
jog nuomonių pjaešginybė buvus perdaug 
aštri, perdaug gili.

Gyvenimas jam išsirodė, kaipo kova 
už naujų žinių įgijimą vardan nuveikime 
gamtos spėkų; jisai norėjo, kad visos pa
slaptingos spėkos pasiduotų žmogaus ga
lybei, o žmonės, išeidami ant’ gyvenimo 
vieškelio, būty vienodai apsišarvoję. Jo 
gilaus įsitikinimo, jog žmogus galų-gale 
laimės, nedrumstė joksai abejojimo še
šėlis.

Merginai gi išrodė mūšy gyvenimas, 
kaipo nepasibaigiąs atnašavimas tajai pa
slaptingai pajiegai, kurios tikslus ir kelius 
vien kunigas težino. v

Nustebęs, jisai klausė:
—Kokiuo tuomet tikslu lankote mano 

lekcijas; benesitikite ko -nors iš socijaliz- 
mo? į

—Teisybė, aš suprantu, jog priešta
rauju sau,—prisipažino jinai liūdnai.—Bet 
man smagu klausyti, kaip Tamista užsi
degi ir svajoji apie tariamąją ateities 
žmonijos laimę.
~ . Nepaprastos grožės joje nebuvo. Ji 

buvo' laibo sudėjimo, protingu veidu, 
didelėmis akutėmis, kurios galėjo ir ma
loniai ir rūsčiai žiūrėti; ji buvo šilko fa- 
brikos darbininkė ir gyveno kartu su se
nute motina, bekoju tėveliu ir jaunąja se
sute, kuri mokėsi amatų mokykloje. Tar
pais, ji visa nušvisdavo, tiesa, netriukš
mingai, bet pritraukiančiai; mėgdavo lan
kyti muzėjus, senas,. pakrypusias bažny
čias, grožėjosi vaizdais ir šiaip jau link
smais matymais. Tuomet ji. stebėda
vosi: .

—Kaip keista manyti, kad visi tie 
puikus daiktai buvo devyniais raktais už
rakinti privatiškuose namuose ir tebuvb 
vieno kurio-bent žmogaus nuosavybe. * 
Kas gražu yra; reikia visiems parodyti;- 
tiktai tuomet grožės širdis beplasti.

Josios žodžiai tankiai keistai skambė
jo. Jam rodėsi, jog jie išsiveržia iš ko- 
kios-tai gilios sielos praryties, primeha 
sužeistojo atdūsius. Jisai nujautė tą mer
giną mylint žmones ir gyvenimą gilia mo
tinos meile, kuri kupina užuojautos: jisai 
kantriai laukė ateinant tos valandos, kad 
jo tikėjimas sukurs merginos širdyje mei- • 
lės liepsną dėl naujų idėjų; jam rodėsi, 
kad mergina vis atydžiau klausydavosi jo 
kalbų ir širdies gilumoje jau virtusi jo 
vienamane.

. Jisai vis karščiau išrodinėjp jaį kovos 
reikalą, vardan žmogaus laimės ir gero
vės, vardan žmonijos ušliuosavimo iš se- 
nyjy retėžiy, kurių rūdys įsiėda į mūsų. • 
sielas ir jas užnuodija.

(Pabaiga bus).

4



LAISVE
A

Mokslo Galybe. Moterims Naujienos.Biednr žmortes.

Apie darbus.

Korespondencijos

Zinių=Žineles.

TELEGRAMOS.
(Prisiuntė: Pypkiy-cibuky agentūra).

—Tai dabar jau aš pas te
tą visuomet gyvensiu? Man 
nabašninkė mamytė ir tėve
lis sakydavo, kad teta labai 
bagota, bet tik rūsti ir aš te
tos didžiai bijojau. s

—Aš vis sakiau, kad tavo 
nabašninkai buvo prasti žmo
nės. Kaip tai galima sakyti, 
kad aš bagota. Dievulėli tu 
mano! Kelios eilės drabužė
lių, keli tūkstantėliai ir šitas 
namelis. Bene tai daug. Ak, 

• žmpnės vis ant manęs prišne
ka. Turteliai* tie mano' vi
siem rūpi. Bet tik aš, Ma
tildėle, dar nesena/ dar ne 
metelius pagyvensiu:

—Aš misliu, kad* tetai‘bus' 
jau' per penki^sdėširtifrmetų •

—O Jėzau Marija! Ar pa
dūkai! Žiūrėk tu man, aš’ta
ve laukan su mazgote išgin
siu, jai drįsi mane* taip nė- 
guodot. Liežuvį tau nupilu
siu. Ak, tik ir išaugino ta
ve tie bedieviai. Nei Dievo 
baimės, nei senesnių pašėna- 
vonės.

—Bet, teta, pasakyta, kad 
reikia tėvelius guodot, o tu 
juoš-visaip išvadinai. Man 
net širdį skauda.

—Ar matai tu ją, kokia 
gailinga. DėF Dievo: garbes 
galima peržengt ir jo prisa
kymai1, jeigu jiė tdu pd kdjiįr 
paihiojasi. Bet tik ne to
kiem, kaip tu ir tavo nabaš
ninkai. Tą gali daryti'kuni
gėliai ir tokios guodotinos 
moterįs, kaip aš. Ko tik man 
reikia dėl dūšios išganymo, 
aš tuoj bėgu pas kunigėlį.

Tik neužmiršk! Pas mane 
augdama, turi visuomet prieš 
mane nusilenkt, guodot, aug
ti Dievo bainiėje.1 Šiaip aš 
tave su šluota išginsiu.

-O, teta, aš taip nepapra- 
tus davatkauti. AŠ mėgstu 
mokyties, laikraštėlius skai
tyt, bėgiot.

—Bet už tai dūšią prabė- 
giosi ir praskaitysi. Aš ir 
tave pamokysiu ir duosiu 
skaityt, bet tik išganingų 
knygų, o ne truciznos.

—Bet. aš, teta, ir gana 
smarki. , (
t —Matau, matau! Dėlto aš 
iš tavęs ir turiu išvyt tą pa
sislėpusį špieruką. Aš turiu 
išaugi n t gražią merginą, do- 
tą! Skaityt aš tau duosiu ir 
apie mūsų garbingos tautos 
reikalus. Taip, Matildėle, 
reikia mylėt savo tautą, o 

, ypač jos didvyrius. Dieve, 
mano, < kaip mažai ta Lie

tuva turi .didvyrių. Tik keli 
šventi kunigėliai ir dabar 
toksai garbingas vyras, kaip 
Gabrys. Jam visokie nevy- 
donai užvydi, ąle tu neklau
syk, tai vis nuo dvasios pik
tos įmokinti. Tik vienų kal
bų tas Gabrys kiek moka. Su 

- mįnisteriais šnekasi, knygas 
net frąncūzų anglų kalbose 
rašo. Ar tu girdėjai... Aš 

’ jajfe, Matildėle, iš savo krai
telio ir po dolerinę siunčiu. 
Tik šiukštu apie tai tylėk, 
niekam nei žodžio! Bet ne
laiminga ta Lietuva. Dabar 
skaičiau, kad jį pakvietė pro
fesoriauti.' Tai veikiausia, ir 
pinigus francūzai mokės. Na
bagėlis, neturės nei laiko 
apie Lietuvą rūplnties. Kaip 
tik męs kokį garbų vyrą tu
rimi, tuoj svetimi paveržiu.

—O dar gali, teta, į fran- 
cūzę įsimylėt!

- Tegul Ėievas nuo to ap
saugoja.

IMM

Nauji išradimai.
Kada męs užsakom ar nu

siperkam kokį-nors daiktą,’ 
tai mums rodosi, kad su judJ 
mi turėjo vargo tik darbinirt- 
kas, pakol jį padarė iš žalios 
medegos. Apie kitokius var
gus męs visai nė nepamislija- 
mė. Bet jeigu pradedame 
atydžiau svarstyti apie nu
pirktą ar padarytą daiktą, 
tai tuomet mums prisimena 
pats didžiausias vargas —tai 
išradimas to daikto.

Nekurie išradimai pavyk
sta labai greitai atidengti ir 
jie tuojaus tampa tobuli; bet! 
su nekuriais dalykais reikia 
pavargti ne vieni ar dveji 
metai, bet keli ir, kartais,ke
liolika. Suprantamas daiktas,1 
jeigu prisieina sėdėti keli ar 
keliolika metų ir vis tik apie 
vieną daiktą mislyti, jis tyri
nėti, dėl jo'smegenįs džio
vinti, tai toks darbas yra la
bai sunkus ir bile kas jo at
likti negali, nors jo protas ir 
pajiegtų.' Čia jau reikalin
ga'1 apart'proto ir energija

Rrfe tokių išradimų męs 
galirhė'priskaityti ne lengvą 
paskutinį išradimą—tai spal
vuotas fotografijas. Męs ži
nom, kad jau seniai mokama 
nutraukti fotografijos, t. y. 
žmogaus, ar kokio-nors daik
to paveikslas; bet tas paveik
slas'išeina nė spalvuotas, t. 
y. ne toks, kaip jis yra, ne
pilnai naturališkas. Pavyz
džiui, jeigu žmogus būs ap
sivilkęs žalitąar raudonu siū
tu, tdi’. j is'niekuomet: ant fo
tografijos neiŠėisz raudonas, 
at žalias?

■ . Kad nufrahkti’ šifruotą 
fdtdgrafįją, jau nūbš'ėniai 
moksliniai suKd saW^lvas. 
l'iesa'/ riiW®ikimui 
spklvuofr fotdįfrafijij', seniai 
išrado, vienok negalėjo iš
rasti tam tikros* popiėros, 
ant kurios^galima būtų tokią 
fotografiją atspausdinti.

Da 1903 m. I. G. Smit’as 
Ciuriche bandė daryti tokią 
poįsdifrą, he t tas ja'm nepavy
ko.' Nuo to laikė jis nepa
liovė darbavęsis" ir išaikvojo 
ant' to kelis' tūkstančius įvai
rių produktų, pakol neišrado 
tokio sustatymo/ kuriUomi 
aptepūs popierą/ galima at
spausdinti nuo negatyvo 
spalvuotą fotografiją.

Tokią popierą’ Sfnit’as pa
vadino' ‘ ‘Utokolbfr” ir*. Pary
žiaus apielinkfėjė atidengė 
dėl jos išdirbihiib' fabriką. 
Vadinasi,- greitu' laiku* tokia 
popiera bus pardavinėjama 
ant rinkos ir gal hė po ilgam 
išvysime spalvuotas fotogra-

Spalvuotų fotografijų nu
traukimas ir atspausdinimas 
visiškai paprastas, taip, kad 
kiekvienas mylėtojas - foto
grafas galės jomis užsiimti.

Spalvuotos fotografijos tu
ri da nekuriuos nedateklius, 
bet tie nedatekliai supranta
mi tik tiems, kurie susipaži
nę su paprastų fotografijų 
traukimu, bet visi kiti jokių 
nedateklių jose rasti nebega
li, išskiriant truputį tamses
nės spalvos nuo naturališko 
daikto.

Tokis išradimas galima 
priskaityti prie stambesnių
jų. V. Paukštys.

Įvažiuodamas į New Yor- 
ką ateivys išgirdo kanuolės 
šūvį leidžiantis saulei.

“Kas tas?” klausia jis jū
rininko.

“Kas, ugi saulėleidis.”
--“Saulėleidis?” stebėjosi 

ateivys. “Ar galimas dąig- 
. tas, kad šit&m krašte t saulė 
‘I leistųsi su tokiu trenksmu?

Paryžiuj eina laikraštis 
“Mon Dimanche”., Tame 
laikrašty pasakyta, kad, nors 
ir turtingi Amerikos milijo
nieriai, bet ligi Rotšildų tur
tų jiems dar toli šaukia. Rot
šildų familija jau sęniai gar
si pasaulyje, kaipo pinigin
giausią familija; apie ją gir-, 
dėjo žėdnas be vienas skaitąs 
laikraščius;

Jų turtai siekia 200 mili
jardu frankų. Anglijoj, pro
vincijoj Lancachire jie turi 
didžiausiai audimo fabrikas, 
Schefilde didžiausias plieno 
dirbtuves, kur dirbama pei
liai ir šakutės. Anglijoj, Bel
gijoj; Francūzijoj- ir Vokieti
joj jie pridera prie stambiau1- 
šių angliakasyklų savininkų: 
Pusė visos Francūzijos gelž- 
kelių pridera irgi jiems. Bra
zilijos respublikoj beveik pu
sė kaučukų girių irgi tai šei
mynai pridera. Tos girios 
užima plotą 300 tūkstančių 
kvadratinių kilometrų. Be
veik visos alavo ir švino ka
syklos Ispanijoj—tai R-ų nuo
savybė. Pietų Afrikoje jie įgi
jo milžiniškas aukso ir brili
antų vietoves. Visam pasau
liui yra žinoma, kokios mil
žiniškos Sibiro girios. Nese
niai jię/hupirko didžiausius 
tų girių plotus. Indijoje jiems 
priguli tokios * didelės ry- 
žiaus plantacijos, o Ceylone 
(sala šalę Indijos) tiek kavos 
plantacijų, kad jas akia ne
galima apmesti. Viena iš di
džiausių jų nuosavybių, tai 
Australijos žemė, kurios be
veik visa penkta dalis, tai 
Rotšildų “dvaras”.

įdomu būtų suskaičius, kiek 
milijonų darbininkų turi kę
sti vargą, kad pripildžius Rot
šildų kišenius. Visi jie yra 
kilę iš žydų, bet dabar su- 
francūzėjo.

Pasakoja, būk 1848 me
tuos, laike vokiečių.revoliu
cijos, vienais skurdžiui pasi
tiko Rotšildą (tik nė dabarti
nį, o jo tėvuką) ir pa’sakė, 
kad dabar būsianti lygybė. 
Rotšildas ištraukė savo maš- 
ną ir pasakė: “PrūšuOse yra 
tiek ir tiek milijonų žmohių, 
o aš turiu tiek ir tielęmilijo
nų markių, taigi taūf brolau 
išpuola šitas varinis pinigas 
Tokiu būdų Rotšildų “tėtu
kas” padarė ant svieto lygy.- 
bę. Nuo to laiko Rotšildų pa
žiūros nei kiek nepersimainė.

Jų galybė politikos reika
luose nepaprastai didelė. Ru
sų valdžia labai daug nuo jo 
malonės pridera, ir visos tos 
valdžios, kurios turi reikalus 
su Paryžiaus bankieriais, ku
rių didžiausias vėlei tasai 
pats Rotšildas. .

Rotšildai būtų . lygir žydų 
patriarchai. Kaipo visi mi- 
ijonieriai, jie mėgsta iš di

džiausios puikybės jausmo 
išmesti labdaringiems tik
slams kelis grašgalius. Jie 
užlaiko daug labdarybės in
stitucijų ir remia žydų krau- 
stymąsi į Palestiną, kur no
rima panaujinti žydų kara
lystė.

Tai kokių biednų žmonių 
yra ant žemės! O juk, jeigu 
pasiklausyt, tai ir Rotšildas 
turėtų dėlko pabėdavot.

Verks rytoj.
Vagis, išeidamas iš namų, 

nešėsi pavogtus daiktus. Jį 
sustabdė žmonės ir ėmė klau
sinėti. Jis paaiškino, jog na
muose mirė žmogus ir jis ne
šasi palaikus.

“Bet ten negirdėt nieko 
verkiant!”

“Tai nieko, jie verks ry
toj”, atsakė vagilius. ,

Nepadarys skriaudos.
Svečias: — “Kaip tu man 

gali paduoti zupę su muse”.
Tamas:-— “Ji tamistai ne

padarys skriaudos, nes ji ne
gyva”.

. Šveicarijos moterys. Toj 
laisvoj šalyje moterims be
trūksta tik balsavimo teisių. 
Pereitą mėnesį ten išleisti, 
parėdymai, jog moterų padėJ 
jimas visukuom susilygina 
su vyrų teisėmis. Jos turi 
lygias teises persiskirti, vy
rui milus, būti turto ir'vaikų 
globėjomis, visuomet gali 
turėti savo palikimą ant sa
vo vardo užrašytą, nors vy
ras ir gyvas būtų.

Tik .dvylika senatorių. 
Švedijoj žemasis atstovų rū
mas (nelyginant mūsų kon
gresas) jau sutinka duoti 
moterims lygias teises. Ant 
kelio stovi tik 12 senatorių iš 
ponijos rūmo. Jeigu tik 12 
senatorių balsuotų ir už md- 
terų teises, tuomet ir Švedi
jos moterys galėtų balsuot. 
Dabar jos daro,visa, kad tik 
sumušus tų vyrų atkaklumą.

%
Lietuvoje’. Kaunietės stei

gia savo kooperatyvišką 
krautuvę “Gražybė”. Leidi
mas jau gautas. Tenais bus 
pardavinėjama tarp kitko 
ir sodžiaus moterų išdirbi
niai, mezginiai ir audimaį.

—Vabalninkuose Moterų- 
katalikių dr-jos skyrius steL 
gia savo audimo bei verpirpo 
fabriką, pirmą Lietuvoje.

Moterų švente. Socija- 
listų partija švęs šiemet mo
terų šventę 25 vasario. Tą 
dieną bus padaryta daugybė 
mitingų, kad išplėtus agita
ciją už moterų teises, v

Brangiausia pasauly vir
tuvė.

Brangiausia pasaulio vir
tuvė yra Persijos šacho vir
tuvė. Ji apkainuojama sy
kiu su indais, virimo puodais 
ir kitais rakandais ant 2.650. 
000 dolerių. Visi virimo puo
dai daromi iš brangiųjų me
talų ir viduj galvanoplastiš- 
ku būdu paauksuoti.

Visi karalių-dkaraliaus (ša
cho) ypatiškai vartojami in
dai, nulieti iš gryno aukso. 
Peilių ir šakučių rankenos 

dėtos emaliniais paveik
slais ir prisagstytos brangak
menių.

Ispanijos karaliaus virtuvė 
taipgi labai brangi. Vieni 
tik virimo puodai kainuoja
mi į 65.000 dolerių. Jo prin
cų virtuvės įrankiai apsiėjo į 
40.000 dol.

Kaipo kurięzą reikia patė- 
myti, kad Persija ir Ispani
ja, tai labiausia nuvargusios 
šalįs. Kur žmonės bėdines- 
ni, tai valdovai užtai turtin- 
gi- !

Priešistoriškas miškas.
Sale Minsko tęsiasi Balta

rusijos kalvuota ežė—lieka
nos seniausio Skandinavijos 
ledyno. Dabar palei Bresto 
geležinkelio stoties, dalis vie
nos kalvos nukasta. Vieno
je vietoje gilumoje 9—10 
mastų, atrastas moliu ir smil
timis užneštas priešistoriškas 
miškas. Aiškiai matoma 
/ 

milžiniškos medžių šaknįs, 
liemens ir šakos, išdalies vi
sai supuvę,o išdalies suakme
nėję. Suakmenėjimuose ge
rai atskiriama žievė, sluog- 
sniai ir širdis. Aiškiai taip
gi matyti, kaip augo medžių 
šaknįs. Tarp suakmenėji
mų atrasta kaulas, kurį tū
las mašinistas tiek skuto, 
gramdė ir šveitė, koleik iš jo 
nieko nebeliko. Žmogus no
rėjo padaryti kokį tai daiktą: 
Taip elgties su senovės lie
kanomis jokiu būdu negali
ma. Iš “Pi. L;”

Peterburgas. Atstovas 
Kuzma, išgirdęs kad katali
kų partija nestato jo kandida
tūros į IV Dūmą, gailiai ap
siverkė : ‘ Tai nedėkingumas, ” 
pasakė jisai. ‘ ‘Argi aš nesi- 
storavojau. Ir garbę prara
dau ir kapitalo neįgijau.”

išgirdęs, kad “Birutė” griežė 
“Bbže caria chrani” iš 
džiaugsmo net nušvito: 
“Viešpatie, tai dar aš nepas
kutinis.”

Philadelphia. Vyskupas 
Mundelein atlankė “Žvaig- 
ždės’Tedakciją ir pasakė:“tu 
Miluke, gabiausias kunigas. 
Reikia tik, kad katalikai tau 
pusę milijono dolerių sumestų 
ir įsteigtų katalikišką biuro, 
o tave vadovu aprinktų.” Mi
lukas nurijo seilę ir prašnab
ždėjo: kad tavo žodžiai, o į 
Dievo ausį! Ir nusispiovė, 
atsiminęs Kaupą.

Grand Rapids, Mich.
28 d. sausio atsibuvo pra

kalbos su deklamacijomis ir 
dainomis, kurias parengė lie
tuviai socijalistai (51-mos 
kuopoš). Kalbėtojai buvo 
du, vienas anglas, kitas lie
tuvis. E. K. Evans (angly 
socijalistų partijos) ir C. J. 
Majauskas, lietuvis-studen- 
tas iš Valparaiso universite
to. Žmonių susirinko dide
lis būrys, daugumas neturė
jo nei sėdynių, bet užsilaikė 
geroje tvarkoje. Pirmiausia 
padainavo dainą Tėv. Myk 
D-jos dainoriai. Po tam kal
bėjo anglas ant temos apie 
privatišką nuosavybę. Kal
bėjo puikiai ir aiškiai, bet 
ne visiem buvo suprantama, 
nes ne visi mokėjo angliškai.

Po tom vėla padainavo. 
Antruojb kalbėjo C. J. Ma
jauskas ant temos: tikrasai 
socijalizmo siekis. Pradžio
je kalbos kalbėjo visai kuni
giška nata ir balsu, atskirda
mas žodį nuo žodžio; klausy
tojai pradėjo po vieną eiti 
laukan ir nevienas prasitarė, 
jog nemoka kalbėt. Bet kal
bėtojas žinojo ir mokėjo vis
ką nurodyt aiškiai, kaip ka
pitalistai išnaudoja darbinin
kus ir nurodė, jogei reikia 
turėt darbininkams tarpe sa
vęs vienybę ir broliškumą. 
Kad lengviau kovoti su ka
pitalu liepė būti visiems so- 
cijalistais ir jieškoti laisvės. 
Kurie klausytojai buvo iki 
pat pabaigos prakalbų ir gir
dėjo visą C. J. M. kalbą, tai 
tie kuopuikiausia išgyrė pra
kalbą, nes ir vertas pagirimo 
tokis kalbėtojas, kuris neuž
gavo nei bažnytinio, nei be
dievio, bet tiktai parodė sa
vo jautrumą, kaip dirbo dėl 
žmonių gerovės ir kaip kitus 
nori pabudyt iš gilaus miego. 
. Po prakalbų vėl sudainavo 
dainoriai, po dainai dėklė- 
mavo B. Blusiūtė ir paskui 
užbaigta vakarėlis paskutine, 
daina.

W. M. Rinkevyčius.

Grand Rapids, Mich.
20 d. sausio apleido mus 

visų gerbiamas draugus a. 
a. Antanas Banionis 31 me
tų, paėjęs iš Gyviškių kaimo, 
Skriaudžių par., Senapilės 
pav. Amerikoj paliko sese
rį, o Lietuvoj tėvą. Palai
dotas ant katalikų kapinių 
su bažn. apeigom.

Neseniai pribuvo į čia iš 
Chicagos, kur priderėjo prie 
Si kp. L. S.1 S. Velionis mo
kėjęs dailiai ant smuiko 
griežti. Tebūnif jam lengva 
stos šalies žemėlė.

Paterson, N. J.
Sis miestas stovi .dailioj 

vietoj. Čia didžiausia šilko 
(Sylk City) išdirbystė.

Lietuvių randasi apie 600, 
apšvieta jų labai žemai s£o- 
yi. Ažuot liuosą laiką su
naudoję skaitymui, jie beve
lija einikį ir girtuoklystę. 
Pastaruoju laiku susitvėrė 
parapija ir mano statyti baž
nyčią. Daug lietuvių neno
ri prigulėti prie parapijos, 
bet randasi tokie, kurie nori 
priversti ir gązdina mušimu.

28 d. sausio L.S.S. 65 kp. 
surengė prakalbas. Kalbėjo 
J. Šaltys iš Brooklyn, N.Y. 
Kalbėjo apie šių dienų dar
bininkų gyvenimą, kaip varg
sta per nesusipratimą ir lau
kia pomirtiniam ’ gyvenime 
dangaus rojaus.

Moteris kvietė reikalauti 
lygių teisių politikoj ir auk
lėti vaikus tvirtesniais drau
gijos nariais. Linkėjo mo
terims stoti’ kovon su visais 
sykiu.

Paskiaus’ buvo užduodami 
klausimai. Aiškino supran
tamai.

Publikos buvo neperdau- 
fgiausia, bet ramiai užsilaikė.

Prie kuopos prisirašė 2 na
riu. Zuikis.

Collinsville, III.
20 d. sausio vietinė teatra

liška kuopa sulošė du veika
lu: “Kerštinga Meilė” ir 
“Netikėtai.” Teatras nusi
sekė neblogai. “Kerštingą 
Meilę” sulošė visai artistiš
kai, ypač pasižymėjo mergi
nos. Publikos buvo nedau- 
giausia, bet toji nors ramiai 
užsilaikė.

24 d. sausio lietuviai ati
darė kooperatyvišką krautu
vę mėsos ir kitokių valgomų 
daiktų. Gražus užmanymas! 
Akcija apsieina $20. Geisti
na būtų, kad daugiaus žmo
nių prisidėtų. ... Kiekvienas 
turi lygiai teises/

Matukas.
Springfield, III.

Bevaikštinėjant su knyge
lėmis ir šiaip visokiais maž
možiais, jau užėjau 233 lie
tuvių šeimynas. O • tai dar 
toli ne visi. Pastebėjau ne
kuriu moterų baimę, neno
rinčių įsileist į grįčią ir pasa
kyt, kas kaimynijoj gyvena. 
Kitur vėl tyčia nuduoda, būk 
ten nesą lietuvių. Bet visgi 
yra ir daug moterų, kurios 
nusiperka ne tik laikraštį, 
bet ir knygučių vieną-kitą.

Yra tokių vyrų ką sako: ar 
tai tau nėra ikvalios maldų 
ir žinių, o maldaknygė kam 
liks! Tai mat, kokia dar ap- 
švieta. * A. Čekanauskas.

Chicagos chronika.
—Gyvenimas baisiai brang

sta. Ypač brangsta kiauši
niai; už tuziną ręikia mokėti 
jau per 50c. Nekurie taria
si net... boikotuoti kiauši
nius... Turbūt visoj Ameri
koj tas pats.

—“Lietuvoj” (N5) įdėta 
atskaita “Aušros” draugijos, 
mūsų jaunuomenę šelpian
čios. Jos iždas eina tuštyn. 
1909 m; įplaukė $704.93; 1910 
—$696.89; šiemet tik $255.20.

Draugija šelpia ' 6 moki
nius, kuriems daugiaus iš
leista, negu buvę įplaukų.

“Lietuva” teisingai pabo- 
ja, kad nemokame dėti aukų 
tajai jaunuomenei, kuri juk 
yra mūsų viltis.

—Šiukšlynai, kurie vadi
nama “teatrališkais persta
tymais”, neapleidžia mūsų 
scenos. Sausio pabaigoje 
chicagiečiai regėjo “Gražią 
Magelioniją.” Ją rodė Mo
terų Apšvietos draugija. Ge
novaitė, Magelionija, ir ki
tos šventablyvos komediju- 
kės žemina mūsų ^cėną.

—Dabąr jąti tikrai paaiš
kėjo, kad “Bože caria chra-

ni” buvo griežiama, p.
pūtis “Lietuvoj” patsai sako: 
“Jeigu bučiau apie jį žinojęs 
pirmiau, bučia atmetęs... 
Maršas buvo, kaip maršas:., 
tik kaipo akompanimentas 
figūravo, ta prakeikta, bet 
muzikališkai labai graži mc- 
liodija “Bože caria chr^ini...1 
Tasai paskutinis išsitarimas 
stačiai nepalyginamas. Gn - 
ži meliodija, tik prakeikta. 
Galime tik atkartoti, ką pa
sakėme pereitame “L-ės” 
N-ry. Dailė be idėjos nu
veda prie “bože caria chra- 
ni.” Laisvietis.

Springfield, III.
Anglių kasyklose dirba ge

rai. Galima *sakyt, turbūt 
prieš bedarbę ateinančią. Tik 
veik visi žmoneliai dejuoja, 
jog maža tegali kasyklose 
uždirbti per žmonių prisigrū- 
dimą. Bet ką padarysi. 
Kožnas be vienas nori duoną 
pelnyti, yt vabalėlis uoloje 
landžiodamas. Pasakoja, būk, 
darbas dabar sunkiau gaut, 
ypač viršinėse šapose.

A. Čekanauskas.
Paterson, N. Y.

Darbai šilko audinyčiose 
eina nekaip., Dviejose dirbtu
vėse streikuoja apie 600. 
Streikieriai laikosi drūčiai. 
Patartina, kad kol kas į čia 
žmonės nevažiuotų, nes ir 
taip daug yra bedarbių

“LAISVEI.“
“Laisvę” mūs’ drąsioji 
“Laisvė” numylėta, 
Nepagailėk vargšams 
To turto žadėto.

Nesiliauk mums švietus, 
Kaip saulė šviesioji, 
Rodyk laimės vartus, 
“Laisvė” malonioji.

Rodyk šviesų kelią 
Prie šventos teisybės, 
Kuriuomi varguoliai 
Žengtų prie liuosybės.

Ir mes darbininkai 
Turėsime laimę,
Kad “Laisvė” kasdieną 
Lankys mūs padangę.

J. P. Jodakis.

RED. ATSAKYMAI
V. A. Rėmas. Kairiuo

sius laikraščius valdžia bai
siai persekioja. Jie tai pasi
rodo, tai išnyksta. Gana 
žmoniškas tai .“Sovremenno- 
je Slovo” eina kas diena Pe
terburge (ulica Žukoyskavo 
N21). Kama užsieniuose 12 
rb. Girdėjome, jog pradėjo 
eiti kapeikinis dienraštis ga
na geros pakraipos, bet jo 
dar nematėme. Galėtumėt 
patirt per Vilniaus lietuvių 
laikraščius. Yra du geru mė
nesiniu laikraščiu “Ruskoje 
Bogatstvo” ir “Sovremeny 
Mir”. Pirmas liaudiečių pa
kraipos, antras socijaldemo- 
kratų. Pirmo adresas: Bas
kova N9, antro—Nadeždin- 
skaja N35 k v. 5. Kaina, ro
dosi, metams 12 rb. Beto

“Zviezda (nedėlinis), Raz’- 
ezžaja N10. N-rio kaina 5 k. 
Jisai perdėm konfiskuoja
mas. Užsieniuose socijalistai 
turi dar slaptų laikraščių. 
“Prawda” (Wien. XIX. 5 
Sieverning, Postfash 3.) Aus
trijoj. Numerio kaina apie 
10 kap. Ten galima papra
šyt ir kitų laikraščių '(drau
džiamų). .Tamsta galėtumei 
i^žeit į redakciją.

J. Dementis. Talpiha- 
me pirmiau gautą žinią. Męs 
'labai nemėgstame tokių 
smarkių užsipuldinėjimų, juo 
labiau, kad kitose korespon
dencijose atbulai kalbama. 
Antrą koresp. sunaudojam, 
o pirmą siunčiam “Tėvynei”.

W. Rinkevyčius. Rei
kėtų ne, taip plačiai rašyti. 
Meldžiame daugiaus.

V. J-is. Talpinanie ank*- 
ščiau gautą žinią.

G era ši rd žiili. Kadku 
nigėlis geras, Dievui dėkui 
daugiaus neperprantame.



Vietines Žinios
eriausias Kalendo-

■kai

s

Telephone Fort 11 III 504

ADVOKATAS

Jau pradėta rūpintis pasel- 
pos sutvarkymu Lawrence’o 
srreikieriams. Čia negali bū
ti jokių partijų, jokių sriovių. 
Čia visi lygiai turime nešti 
pagelbą. 4 vasario atsiliepė 

. dvi draugiji: L. S. S. 60 kuo
pa ir Vytauto pašei pine drau
gija. Sosijalistų • svetainėj 
įrengtas koncertėlis davė 12 
dol. 70c. Pėtnyčioj bus toj- 
pat svetainėj ’ mitingas, per 
kuri kalbės vietiniai žymesni 
oratoriai. Bus renkamos strei- 
kieriams aukos. Kuopa nu
tarė pasiųsti Lawrence’an sa
vo agitatorių. Vytauto drau
gija paskyrė iš savo iždo 25 
dol. ir dar sąnariai suaukavo 
14 dol. 7c. S. L. šv. Kazimie
ro draugija Raikytame susi
rinkime 28 sausio paskyrė iš 
iždo 25 dol. ir sąnariai suau
kavo 11 dol. Nedėlioj, 11 d.

#vasario Vytauto dr-stė ren
gia prakalbas streikierių nau
dai. Socijalistų kuopa išrin
ko iš savo tarpo J. Neviacką 
ir Raulinaitį prakalboms su
rengti, o J. Undžių, kaipo 
kasierių./Taigi, visi į darbą! 
Dabar jau žinosite, kur kreip
tis.

11 d’ vasario 7 vai. vaka. Pasiskubinkit nusipirkti 
“Lietuvos Ūkininko” 

1912 m. Kalendorių.
Tai geriausias Kaiendo- 

kokie tik yra atspausti 
J ’ J. Viršeliai 

re®®s? žs? s Pa‘ &a veitUL ^tymeliy. Turi 130 puslapiu,
rs • • ’ . , .. o kaina tik 25c. Užsisakv-

lietuvius nes^atsftikuį To- mOs siŲS^ šiu0 ad.resu; : 
kiam-nors reikalui, patar- “LAISVE”
nauja arba suteikia rodą už 242 Broadway, So. Boston, Mass. 
dyką.

Tamošaitis ir Yurgeliūnas 
233 Broadway, So. Bostone.

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

re salėj 7 Burleigh st., Cam
bridge Mass, bus iliustruota 
paskaita ant temos,, Džiova”.:
Skaitys D-ras F. Matulaitis.1 : kokie tik vra 
•Prieto bus dainos, monologai netuViškoi kalboi ir eilės. Kveičia lietuvius atsi-; JA;???:

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

DAKTARAS
13. U. BERNARD

Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tą ar no to laiko tele- 
fonuokite 160 Šoutn Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

Pajieškojimai

Dr-stė Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu 
L,. K. Gedemino IN o. 1 
Ant Town of Lake, Chicago, Ill.

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas K. K. Strzyneckis, 

4602 So. Ashland Ave., Chicago, Ill.
Vice-Prez. St. Ragauskis,

4612 S. Wood st., Chicago, III.
Protokoly Rašt. A. A. Poška,

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

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

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

VADOVAS KELIAUJAN
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

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

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

paniias, kokie yra laivai, iš kur jie iš
plaukia ir kur priplaukia, kiek kur yra 
mylių, kur randasi didieji kompanijų

S
S

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare, g Nedaliomis iki 3 vai. po piet. 
Zc)»<c)4c)4c)4|c)4Sc>4c)49«c)«c)4S4c)'4

ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

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

KALBU RUSIŠKAI 
LATVIŠKAI.

IR

Morris Katzeff

TIKRA DEGTINE
Jeigu jus kada reikalausite

TIKROS RUGINES arba BOURBON DEGTINES
Tai ateikite pas mus, nes mus DIEGTI INE yra išsistovėjus medyj ir 
užpečėtyta Jungtiniu Valstijų sandėliuose, taipgi užpečėtyta bonkose po 
priežiūra Jungtinių ValstijŲ valdžios vientik del mys.

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

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

Parduodame gorčiais už visai žemas kainas.

Ji 
M 
&k

£
M 
Ji

DIDŽIAUSIAS
DARBININKŲ 
SĄVAITINIS 
LAIKRAŠTIS

“KOVA LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

1
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Pajieškau savo draugų Povilo Masiu- 
ko ir Stanislovo Vaičiūno, abudu Kauno 
gub., Vilkmergės pav., Troškūnų par. 
Stanislovas iš Vaidloniy sodžiaus, o Po
vilas iš Troškūnų vakzalo. Turiu svar
bių reikalą. Atsišaukit.

John Binkus
Box 1133, . South Hill B. C., Canada.

Pajieškau savo draugo Domininko 
Malakausko, paeina'iš Telšių pav. 1910 
metais persiskyrėm New Yorke 10 mo- 
jaus. Jis nuvažiavo Newarkan pas se
serį, o aš į Bostoną. Vėliaus kiek susi
rašiau, bet paskui pamačiau antrašą. 
Žinantiejie apie jį praneškite šiuo ant
rašu:

Visi žinom kad labdarystes 
Dr-ja puikiai gyvuoja ir jos 
turtas, kasdien auga. Kolek
toriai pinigus renka o žmonės, 
suprantą tautos namo reika
lingumą, neivienas neatsisako 
sušelpti. Nuo rengiamų ferų ir 
vakarų visuomet lieka pelno 
keletas desėtkų dolerių. 
Daugšiuom žvilgsniu padeda 
jaunuomenės ratelis. Kada 
tik atspėdami, jie rengia va
karus, koncertus ir pelną ski
ria labdarystės dr-jai.

Dabar jaunuomenės ratelis 
sumanė, parengti vakarą ir 
šokius Užgavėnių vakare. 
Tuoiaus ir kitas balius ap
skelbtas, neva parapijos var
du. Kunigėliui nelabai te
patinka, kad be jo mylistos 
viskas puikiai, sekasi, tai su
manė kelti suirutę.

Po kalėdų tai špitolninkai 
norėjo pakišti koją savo kas 
subata rengiamais šokiais: 
tie užmanymai vien deficitą 
davė. Jaunimas tų šokių 
nelankė, nes tai buvo aiški 
konkurencija Jaunuomenės 
Rateliui. Dabaršpitolninkus 
pavadavo kunigas ir pats ant 
Užgavėnių parengė balių var
dan parapijos. Kunigas ne
gali aiškintis, kad tai parapi
jos darbas, nes męs gerai ži
nom, kad jokių mitingų pa
rapija neturėjo^ ir tokiu dar
bu niekas nebūtų užsiėmęs.

Sausio 28 d. iš sakyklos 
buvo pasakyta, kad jei para
pija (tai yra jisai pats Red.) 
ką nors rengia, tai kitoms 
dr-joms nevalia užbėgti už 
akių, nes tai būtu ėjimas 
prieš pačią bažnyčią. Ir dar 
pridūrė, kad rengs fėrus ba
landžio 19 dieną ir kad kiti 
jam už akių neužbėgtų. Na, 
ar tai gerai taip žmones vie
nus su kitais pjudyti. Ir dar 
tokiomis pasakomis. Juk ku
nigas gerai žino, kad ta salė 
ęaimta jau nuo spalių men. 

ai jisai pats kitiem koją 
pakiša ir dar šaukia, rodyda
mas kapucino kryžių.

Tai tik vandens drumdi- 
mas, nes dar yra tokių, kurie 
įtikės, jog kunigo taisybė.

Parapijonas.

J. Matejunas,
Box 190, Steger, Ill.

Pajieškau Jono Kriuziaus ir Juozo' 
Edziukevičiaus, abudu Naumiesčio pav., 
Sintautų parap. Atsišaukit šiuo adre
su. Dom. Gribinas,
Box 83, Dorrisville III.

Pajieškau Elzbietos Smailaičios, Kau
no gub., Panevėžio pav., Upitčs par., 
Plančgaliy vienasėdijos. Pirmiau gy
veno Cleveland, Ohio, o dabar, nežinau 
kur. Turiu svarbų reikalą, todėl mel
džiu atsišaukti šiuo adresu.

K. Naglevič,
130 Tasker St., Philadelphia, Pa.

Pajieškau savo pusseserės Onos Na- 
vickiutės po vyru Raudoniene. Apie 8 
metai kaip apsivedė Sheboygan, Wis., 
o vėliaus gyveno Waterbury, Conn, ir 
taipgi pajieškau Frank Judeiko, apie 12 
mėty kaip Amerikoj ir gyvena Philadel- 
phijoj. Jie patys ar kas kitas meldžiu 
duoti žinią šiuo adresu: r

J. Judeikis,
186 Elizabeth St-, o Gd. Rapids, Mich,

Pajieškau savo pusbroliu Juozo Grin
kos ir pusseserės Zuzanos Grinkiukės, 
paeina iš Kauno gub., Panevėžio pav., 
Krekenavos apielinkės, Zideliu sodz. 
Girdėjau, kad gyvena Pannsylvanijoj, 
bet rašytas Jaiškas sugrįžo. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu: , .

Petras Karneckas, į 
4421 So. Marshfield Ave., Chicago/Tl1.

Pajieškau patogios merginos apsive- 
dimui nuo 18 iki 22 mėty senumo. Aš 
esu 21 m. Mergina mananti apsivesti 
turi but laisva ir bent kiek susipažinusi 
su mokslu, arba norinti mokintis magi
jos, taipgi galinti kalbėt angliškos kal
bos. Norinčios dasižinot rašykite šiuo 
adresu:

Ch. S. Urbaitis, 
1101 Chene St., ■ Detroit, Mich.

Brooklyniečių atydai.
Referatai, Diskusijos ir Deklamacijos 

surengta Siuvėjy Unijos 54-to skyriaus, 
Lietuviy Apšvietus Dr-stės ir L.S.S. 19- 
tos kuopos. Šie refaratai bus skaitomi- 
Palace Hall, 91-93 Grand St., Brooklyn, 
N. Y. Nedėldieniais nuo 3 vai. po pie
ty. Įžanga dovanai. Programa:

1) Vasario 4 d. “Vaiky penėjimas.” 
Skaitys Daktaras J. J. Kaškevičius.

2) Vasario 11 d. “Darbininky unijos 
senovėje, viduramžiuose ir dabar.” 
Skaitys drg. J. Perkūnas.

3) Vasario 18 d. “Kaip Amerikos 
Jungtinės Valstijos rėdosi ir tvarkosi.” 
Skaitys drg. A. U. Herman-Purvis.

Tolesniy referatų, t. y. per visą gavė
nią kas nedėldienį, programa bus ap
skelbta vėliaus.

Sujungty organizacijy referatų rengi
mo KOMISIJA.

Skaitytojams
vės”'skaitytojy, kurių preitu? 
merata jau pasibaigė ir ku
rie gavote nuo Administra
cijos paraginimą panaujinti 
ją, kad pasiskubintumėte at- 
naujint, nes mes būsim pri
versti Jums “Laisvės” siun
tinėjimą sulaikyti.

“L.” Admininistracija.

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra saulė, planetos ir kometos, 

tai skaitykit knygą

“Pasaulių Ratas”
Su paveiksi. Kaina

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

skaitykit kningą

“Meiles Karštlige”
Kelinei 2()c.

Reikalavimus ir pinigus adresuoki! taip:

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

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
APTIEKA

Sutaisomi Receptus su didžiausia 
atyda, nežiūrint ar iš Lietuvos atvež
ti ar Amerikoniški. Gyduoliy galite 
gauti, kokias tik pasaulyj vartoja, 
taipgi visados randasi lietuvis aptie- 
korius K. ŠIDLAUSKAS.

EDVARDAS DALY 
Savininkas

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

męs prisiysime gyduoles per expresą.

294 Washington St.
Room 738 BOSTON, MASS

Kataliogas Visiems Dykai!
IKožnas žmogus mokantis skaityti 

privalo turėti musų Kataliogą, kuriam 
atras dai ;elį visokių daiktų. Musų 
Banka priima pinigus užčedyjimui ir j 
moka 4-tų procentų. Siunčia pinigus I 
ir parduoda laivakortes į visas dalis 1 
svieto, pigiaus kaip kiti. Spaudinam 
Arisokius drukoriškus darbus greitai, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami kata- 
liogo prisiųskite 2C markę ant adreso:
GEO. A. Pupausky & @

2342 SO. LEAVITT ST. CHICAGO. IUl.

' Užlaikom didelę

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

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

Washington Street 
BOSTON, IM/AiSiS.

Mūsų agentai:.L A. Peldžius, J. Pocius 
J. Pociūnas ir Liudvikas Davalga.
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Vienatinis Lietuvys Kostumeriškas
KR1AUČIUS BOSTON E

Siuvu visokius siutus, overkotus ir šiaip 
visokius rūbus pagal naujausią madą. 
Išplaunu, išvalau, išprosinu ir sutaisau. 
Darbą gvarantuoju. Iš toliau atvažiavu- 
siem apmokant lėšas, neviršiaus $1.00.

JULIUS BUKANTIS
77 a Endicott ęt., Boston, Mass.

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

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

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

“KOVA” tikriausias darbininky laikraštis.
“KOVA” paduoda žinia/'iš viso svieto.
“KOVA” metams čfiSjJpO Amerikoj ir kitur.

Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujy mėty “Kova” išeis tokia kaip “Keleivis”.

* E* Moyamensing Ave.
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RAŠYK man šendi, o rytoj gausi mano lietuviSką iliustruotą Katalogą: 
puikiausią armoniką, koncertinkų, klemctą, smuikų, triubą ir tt. Lietuviškų 
knygų fontaniniu - 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 prekystč, kuri nuo 1902m. teisingom prekem išpildo užssakymus (j 
visus Suv. Valst. Miestus ir miestelius ), per pačtą ir ekspresą. Nepamiršk adreso:

M. J. DAMIJONAITI^, 
812-814 W. 33 rd St, Dept. 111 CHICAGO, ILL.

XoofeOut? You’d better 
take care of Adurseif

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

; sunkų padėjimą jeigu vartosi

Dr. Richter’io
PAIN-EXPELLERI 
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake
lių; 25c. ir 50c. už bonK^. Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas. 
F. AD. RICHTER & CO./ZIS Pearl St., New York.

Ricbter’io Pillės yra R'Tqs nuo viduriu 
bukietėjium. 2ūc. irūuc. ’10) u 
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75c.

Vardas

BUK 
VYRAS

10c.
10c.

$3.50 
50c.
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Adresas:

A.G. Groblewski
COR. ELM & MAIN 

SAVININKAS
Garsių LietuvišNAUJIENA, KOKIOS DA 

NEGlRDEJOTE-
Męs varome biznį šiame mieste per 12 

mėty ir jau-ištaisėme tūkstančius namų 
puikiausiais rakandais, kurie buna ge
rais 7 ftr 8 metus, ir, jei atsitinka par
duot, da galimu- ant jų pelnyt. Kodėl 
taip? Todėl, kad męs neišmokam tokios 
dideles randos nuo $7.000 iki $8.000,kaip 
kiti štorai, ir nelaikom supirkėjų, ku
riems išmoka nuo 3 iki 4 tūkstančių al
gos ant mėty, taipgi nelaikome mana- 
džerių, nes męs galime tą atlikt patys, 
kad sumažint išlaidas, iš ko turi pelną 
męs kostumieriąi. Aš ištaisysiu jus na
mą 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 tą patį 
pasakys. Męs pristatome rakandus į 
namus už 50 myliy nuo Bostono. Kalba
me lietuviškai, lenkiškai ir angliškai. 
Atsilankykite po šiuo numeriu:

13. CAININI3R
338 W. Broadway, So. Boston, Mass, 

tarpe E and D sts.

50,000
KNYGŲ

Akušerka
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Steltas

$1.25
'd

ang-

$1.25

OLSELIS
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$2.00
$2.00

$50
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OFFISAS RANDASI:
30 W. Broadway -

SO. BOSTON, MASS
O)
p 3VF. DV.-MVIN, g

A e) 
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21-23 Cross St.. Katn^8y^rTeott^ut;irer,et0n Boston, Mass

25c., 50c.
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HAJRRISON GATVES

DISPENSARE
Jau 20 metų nuo (stciKimo.

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 visokius ligas Vyru, Mo
terų ir Vaikų irTaisome DANTIS.

Ateidamas atsinešk šį apgarsinimą.

g
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So. Bostono Lietuvių Lab
darystės Draugija rėngia fė- 
rus, kurie prasidės 12 d. va
sario (Feb.) ir trauksis ištisą 
savaitę, svetainėj Maynard 
Hali, kampas D ir Silver Sts. 
Kiekvieną dieną fėrai prasi
dės 7 vai. vakare. Kiekvie
ną vakarą bus dainos, kalbos 
ir muzika. Visi lietuviai ir 
lieuvaitės turėtų aplankyti 
fėrus bent vieną syki.

Po illiam Kasnow, gy
venanti ant Harvard place, 

-----imde 
gaivom. 

► didumo 
mažesnė. 

Daktarai yra labai susirūpinę 
tuomi atsitikimu

Cambridge, Mass., pagi 
mergaitę su dviem gah 
Viena galva paprasto 
o antra daug n

APTIEKA somos atsakan- 
------------ čiai pagal viso

kius receptus perregistruotą aptiekorių. 
Užlaikome Cigaru, Sodos ir Visokių 
Saldumyny (kendžiy). Kalbame lietu
viškai. Atsilankykite!

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

Perkant žiūrėk, kad butiį ta m irke, 
o Kausi teisingai.

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

NAMINĖ MOKYKLA
GRAMATIKA angliškos kalbos 

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

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

NAUJAS B Op A S mokytis ra
šyti be mokytojo................... 10c

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

Pinigus siyskit per M o n e y O r- 
de r šiuo adresu:

P. MIKOLA1NIS
Box 62, New York City.

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. *
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gaunamos “Laisves” spaustuvėj.

Čenstakavo klioštoriaus 
SLAPTYBES arba kruvini Do- 
mazo Macocho darbai. Su pav.. 15c

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
SOCIJALDEMOKRATŲ PAŽVAL- 

GOS IR REIKALAVIMAI.. 10c

Taipgi galite gauti įvairiausiy laiš
kams popiery su gražiausiomis kviet- 
komis ir pasveikinimais. Tuzinas 
25c., šimtas—70c., tūkstantis—5 dol.

Ką-nors užsisakydami visada ad
resuoki t taip:

“LAISVE”
242 Broadway, So. Boston, Mase.

LlETUVlSKAl-LENKIŠK ai-rusišk as

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

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

Telephone Richmond 1967-R.

s § ft

Tel. 1990 Roxbury
DR. M. J. KONIKOW 

548 Warren Street 
Prieš Elm Hill Ave.

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

Nedėliomls 2-4 . M.
Kalba rusiškai, vokiškai ir 
liškai.
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DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA
Vyno, Visokių Likierjų, Degtines, 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 adtesu: 
Taipgi duodame kalendorių ant torielkų su prezidentų paveikslais. Kurie 
negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, o męs prisiųsim 
orderius per expresą. Rašykite lietuyiškai.

WILLIAM ZAKON & CO.

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepy Balsamas 
Antylakson dėl Vaiky 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

,, nuo Kirmėlių del suaugusių 
i 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) 
Gyduoles nuo Grippo 
Plaukų Apsaugoto)as 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėnąų Drabužiuose -- 
Rožės Balsamas 
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai -
Švelnintojas - - - -
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas - -
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus
Groblevskio Pleisteris 
. (Kaštavolo) - 
Pamada Plaukams - 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesne) 
Inkstų Vaistas (didesne) 
Akinės Dulkelės - 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Škorbuto f 
Gyduoles ir Mostis nuo Parkų 

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

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip- 
?i privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
.ietuviškas gyduoles savo Storuose ant 

pardavimo, kad musų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi- 
Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
ovanai kokiems nors apgavikams tose 

apielinkese. 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. 

ir $1.10 
35c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
25c. 
35c. 
25c. 
25c. 
25c.

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

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

$2.00 
$1.00

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

$1.(0
25c.
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Vysai Dykai Del Vir
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vyru. 

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip ga‘ 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo uznuodijima kraują 
arbasypili,nubiegima siektos, patrotitu stypribe, pučku> 
ir kitus išmietinius, negroniulavima, patroiliu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruui - 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas B g as, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidoinas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. ?

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir’kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvS žinios, katrus turo žinoti kožnas vodes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Dakta>a, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu. tu, specijalisku 
lygu. Tctnykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
tižmokani už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa am 
šeiniaus paduotu kuponu, katra siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 906 22 Fifth Avenne, CUcaro:

Godotinas Tamista: Pagal Tanilstos prižadiejma, aš noriąja u 
jogTaiuistaprisiustumei man vysai dykai v6na jusu kny^adel vyra.

LAIVAKORTES
Kam gi Laivakortes pirkt pas kokį ten žydelį, kad galima gaut pas lie 
vį agentą atvažiavimui ir išvažiavimui net 9-nių kompanijų 1-mos, 2- 
ir 3-čios klesos laivais?

Čia ir IIN U R S jums pasiunčia į visas pasaulio dalis greitai ir pi
giau negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus paš- 
portus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimes nėra pereit rubeŽiy 
(gronyčią). Važiuojančius patinku ant stočiy Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigy siyst ir pirkt SifkorČiy, pra
šykit aplikacijos, pridedami už 2 c. stempą iš jums artimiausio offiso.

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




