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AMERIKOJ
Darbo kova.

Audėju streikas. Padė
jimas maža kuom persimai
nė. Ūpas streikuotoju ge
ras. Tiktai vargas plečiasi. 
Daug alkanu vaiku ir žmo
nių . Bet aukos pradeda gau
siai plaukti ne tik iš Mass, 
valstijos, bet iš visur. Brock- 
tono lietuviai, kaip praneša 
“Post” (6 vasario d.), per
siuntė $300. Siunčia visu 
tautu organizacijos, bet dau
giausia socijalistai.

Prasidėjo varžytinės tarp 
Industrial Workers of the 
World ir Am, Darbo Fede
racijos. Paskutinė nori tai
kyti. Bet Haywood ir jo 

• draugai skelbia, kad visa 
Mass, audimo industrija rei
kale gali sustreikuoti. Tai-

• kytoju randasi iš šalies. Mass.
• Legislature paskyrė komisi

ją streikui ištirti ir, jeigu 
galima, sutaikyti. Komisi
ja turi teisę peržiūrėt sąskai
tas, šaukt liudininkus. Mi
licijos pulkininkas mano, kad 
streikieriai nori taikyties.

Teisėjai eina išvien su ka
pitalistais. Nors yra aiškiau
si prirodymai, kad Ettor ir 
Giovanniti buvo visai kitoj 
vietoj, kuomet užmušta ta 
italė, betgi teisėjas Bral'ey 
jokiu būdu nesutinka paleist 
juos po kaucija. Jisai taip- 
pat atsisako išklausyt kalti
namu ir ju apginėju liudinin
kus. Tarp liudininku yr;

rence’o streiką. Buvo tai pa
sekmė V. Bergerio veikmės, 
kuris įnešė rezoliuciją, kad 
ištirus Woolen kompanijos 
veikimą. Jisai kaltina ją,kad 
įveža pigesnius darbininkus 
ir baisiai juos išnaudoja. Vi
dutinis audėju savaitės už
darbis $5—6, o dar norėję 
numušt 50c.

—Senatorius Reed rūpina
si, kad greičiai peržiūrėjus 
bill'iu, jau perėjusį per kon
gresą, apie tarifu numušimą 
ant geležies ir plieno. Pen
rose ir kiti yra tam priešingi 
ir bill’ius dabar guli stalčiu
je.
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RUSIJOJ

Mexikoje.
Sukilėliams nekaip vyksta. 

Juarec jau pasidavė Made
rai. Sukilėliai kareiviai da
vėsi persi tikrint. Dabar ju
dėjimas auga Chihuahua pro
vincijoj. Praneša, jog ren
giasi sukilti visa Pietų Me- 
xika. Ties miestu Chilapo 
buvo mūšfc, kuriame suki
lėliai pralaimėjo. Ju užmuš
ta 75 žmonės. Apskritai pa
dėjimas neaiškus, bet, mato
mai, Maderos bus viršus. 
Parlamento didžiuma stoja 
už Maderą. Sako, kad suki
lėlius amnistuos, nes su tuo 
sutinka sr atsai Madera. 
Taftas, ne šiaitdįen, tai ry
toj, sius Valstijų k^umenę, 
kuri pereis Mexikos si

—Washington (8 vas. d>). 
Nuo pulkininko E.Z.Steewar 

-1 gauta žinia, kad suareštuo- 
kus. Tarp liudininku £ra to-j ta Texas valstijoj 13 mexi- 
kie, kurie gali prisiekt, kad kiečiu už perėjimą sienos su 
moterį užmušė detektyvai iš'ginklais. Valdžia tikisi gau- 
policmanu. i ti iš belaisviu tikru žinių.

Kalbos atsibūna gana tan- : 
kiai. Viena moteris išrodi-J 
nėjo, kaip svarbu, kad legis
lature būtu darbininku ran-!

' koše. Dabar visi mato, kadikavo 24 mokytojai, kadangi 
Lawrence’o valdyba eina su' 
Woolen Companija.

20 Cambridge universite
to studentu yra milicijoj. Ki
ti prieš tai protestavo. Uni
versiteto rektorius Lowell 
yra Woolen Co. šėrininku.

Ruošiasi streikan. Pitts
burg (7 vas. d.). Tarp kal
nakasiu ir kompanijų turbūt 
neįvyks susitaikymo. Neno
ri sutikti pakelti dienos mo
kesnį ant 20%, pakelti mo
kesnį už kožną iškastą toną 
ant 10c., sutrumpinti darbo 
dieną. 250 tūkstančiu yra 
pasirengę prie pavasario 
streiko; Jeigu streikas bus, 
tai jisai apims valstijas Illi
nois, Ohio, Pennsylvania, 
Indiana.

Atbalsiai McNamaru by
los. Federal Grand Jury 
pasiryžęs patraukt 32 uniju 
viršininku dinamitavimo suo
kalbyje. Ju vardu dar ne
apskelbta, nes neturi dar ga
na aiškiu prirodymu.

Konduktoriai ir motor- 
MANAI Chicagos karu apskel
bė, kad jeigu nebus praša
lintas supperintendentas Ho- 

1 garth, tai jie apskelbs strei-

Įvairios žinios.
—Scran tone 4 vas. d. apie- 

ilinkėse Winton, Pa., sustrei-

11 Metai

nuskendo nuo vieno .tik ja- kos-dailes 
ponu šūvio. \“Gabija”.
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LIETUVOJ
TĖVYNĖS GARSAI.

Kaip žmones šviečiama. 
Vilniaus gub. liaudis labai 
tamsi. Reikia mokėti prie tos 
liaudies prieiti, j jos protą ir 
širdį prašnekėti. Kunigai 
(p. D. Silvestravičius) išleido 
lenku kalboj, o lietuviu dva
sioj, žmonėms skiriamą 
“Lud” Nl. Gražu paskaity
ti, kaip ten žmonėms meluo
ja. Ligšiol lenku bogomazai 
paikino žmones, o nuo ju nei 
per sprindį neatsilieka pat
riotai. Ten Sakoma: “apsi
švietęs ir darbštus žmogus 
gali būti naudingas valdžiai, 
nes nekelia riaušių ir sumiši
mu”. Vadinasi, yra kerpa
ma avelė. Paskui išteisina^ 
ma valdžios žvėriškumai Per
sijoj, nes caro valdžia tai da
ro ne iš piktumo, bet pati 
save gindama, varguolius 
rusu pirklius užstodama. Ta- 
me-pat N-ry pilna visokiu 
davatkišku 'apysakų apie ra- 
rotas ir šventuosius.

ratovo vyskupas Germogenas 
išėdė jau du gubernatorių, 
nors už tuos gubernatorius 
galvą guldė patsai Stolypi
nas. Pernai jisai pagelbėjo pa
mišusiam minykui Iliodorui, 
kada tasai užsidarė cerkvėje 
ir kėlė vainą su policija. Per 
savo pamokslus jisai vadino 
didžiausią rusu rašytoją Tol
stojų judošium, antichristu, 
velnio apsėstu.- Jisai taip- 
pat dalyvauja synode išvien 
su kitais vyskupais. Tenais 
irgi kelia baisius ermiderius. 
Jau visi žinom, kad Rusijoj 
kiti tikėjimai persekiojami, 
o pravoslavija drūčiausia su
sirišus su žandarais. Bet 
Germogenui to neužtenka. 
Jisai kaltina synodą, kad 
esąs perdaug nuolaidus, kad 
einąs sykiu su žydais, kata
likais, kad jisai esąs ere tik iš
kas.' Negana to. Neseniai 
jisai paraše synodo pirminin
kui laišką, kuriame išvadina 
jį visokiais vardais. Tasai 
laiškas buvo viešai perskai
tytas ir vyskupu kantrybė 
plyšo. Germogeną išmetė iš 
synodo ir liepė važiuot į Sa
ratovo vyskupiją.

Bet ar tai pasiduos vysku
pas su ragais. Jisai jau te
legrama pasišaukė minyką 
Iliodorą, kad padėtu jam ko
vot. Už juos stoja grafienė 
Ignatjeva ir visa caro kama- 
rilė. O juk’Rusi jojTaip ka- 
marilė dūduoja, taip činov- 
nikai šoka.

Ištrėmime.
Daugybės geresniu Rusijos 

žmonių randasi tolymame Si
bire arba Archangelsko bei 
Vologdos gobernijose. Ypač 

i daug yra studentu. Ištrem- 
tiemsiems yra užginta davi
nėti lekcijas, mokyti mažus 
vaikus, keltis nors ir į arty- 
miausią sodžių. Daugelis ju 
visai negauna jokios pašel- 
pos, o dirbti nėra kas. Jei 
kas ir galėtu mokytojauti, 
raštininkauti, tai neleidžia. 
Bet ir taip ištremtuosius že
mina, kaip galėdami. Jiems 
uždraudžia lankyties šventė
se, vakaruose. Štai iš Ar- 

| changelsko praneša, jog ten

žinąs paojus. ' Nes tie dva
riškiai, kurie geruoju niekad 
nepasiduotu, lauks tik pro
gos, kad sukilti ir grąžinti 
sbnovę. Savo bernu jie visa
dos turės, nes ju turtai ne
konfiskuoti. Tiktai tuomet, 
jeigu republikonams pavyks 
su šaknimis išrauti sėklą, tik
tai tuomet- republika gy
vuos.

Tokio (Japonija,7 vas. d.). 
Į Mandžuriją pasiusta batali
onas kareiviu. Jie turi ten 
neva daboti, kad nenukentė
tu japonu pavaldiniai.

Tai pirmas žingsnis prie 
Mandžurijos prarijimo. Iš 
Mandžurijos ateina labai ne
ramios žinios. Telegrama iš 
Tokio (7 vas.) praneša, kad 
japonu valdžia ima pinigus 
dėl veikimo Chinuose iš slap
to fondo, kad nereikalaut at
stovu patvirtinimo.

Svetimos šalys, ypač Ame
rikos kapitalistai, jau sutinka 
duoti paskolą republikai. 
Tik ne veltui, bet už didelį 
atlyginimą. Jie nori paimti 
į savo monopolį visus Chinu 
žemės turtus. Paskolę žada 
ir Japonija su Rusija.

Airija.
Iš Airijos miestu ateina ži

nios apie suirutes, kurias ke
lia unionistai. Jie priešinasi 
Airijos autonomijai (Home 
rule). Liberalai, ypač lordas 
Churchill stoja už autonomi
ją. Visi geresnieji anglai ne
nori persekioti airius. Bet ai
riu parlamentas rūpinsis tik
tai vietiniais reikalais. Apie 
kariumenę, laivyną, krantu |sterio parėdymas, 
nušvietimą, religijos dalykus, 
rūpinsis bendras parlamen
tas, į kurį ir airiai sius savo 
atstovus. Kadangi daug ai
riu uolus katalikai, tai kons- 

mokesčiu, daugiau vaisko, ! 
tai bus tėvynės unaras. Šitas 
vokiečiu parlamentas paro
dys, kad tik vieni socijalistai 
užtaria žmones. Nes visos 
kitos partijos, (visvien kaip 
jos nesi vadina, sutinka kelti 
mokesčius ir didinti laivyną. 
Vokietijos žmonėms dar reiks 
pakovot.

Chinijoj.
Paskutinios žinios iš Chini- 

jos skamba gana gerai dėl 
jaunos republikos. Impera
toriaus giminė likosi lyg kad 
visai be vilties ir būk jau pa
siduoda Yuan-Chi-Kai, tasai 
chiniškas Bismarkis nori lik- 
ties republikos prezidentu ir 
taip-pat rūpinasi, kad Man- 
ču dinastija atsisakytu.

Nanking (7 vas. d.). At
stovu namas priėmė Yuan- 
ČhPvKai’jaus pienus. Susi
rinkimas sako, kad Mancu 
dinastija turi atsisakyti nuo 
sosto. Užtai imperatoriui ža
da mokėti algos $2į milijonu. 
Sostinė respublikos liksis Pe
kinas. Patvirtinta, kad ka
rėje turi būti pertrauka.. Se
noji karalienė irgi nustojo 
vilties. Bet ji dar stato visą 
eilę išlygų: visi imperatoriaus 
titulai turi likties, taip-pat 
dinastijai atiduodama visi 
palociai, net imperatoriaus 
^gvardija, kurią turi republi
ka užlaikyti.

Matomai, labai daug nori. 
Jeigu atstovai sutiks su tais 
reikalavimais, tai Chinijos 
republikai ateityje gręs am-

“Raudonasis” * parlamen
tas.

Berlynas (7 vas. d.) Šian
dien atverta parlamentas 
(reichstagas), kurio rinkimai 
sukėlė tokį baisu triukšmą. 
To atvėrimo nekantriai bu
vo laukiama. Nors val
džia per rinkimus baisiai 
prakišo, bet Vilhelmas II, 
atidarydamas parlamentą, 
pasirodė visoje savo puikybė
je. Jisai buvo iš visu pusiu 
apsiaustas žilagalviu genero
lu ir heraldu, kurie nešė ka
rūną, valstijos kardą ir kitus 
monarchijos ženklus. Atsto
vai buvo pasirėdę savo uni
formose. Nebuvo tik vienu 
raudonųjų socijalistu, kurie 
tyčia* nedalyvavo tame atvė
rime. Tuomi jie parodė, kad 
nenori skęsti kodylu smilka
luose, kad nuo ceremonijų 
galva neapsvaigtu. Vilhel
mas perskaitė savo kalbą. 
Nieko gero dėl žmonių joje 
netai. Ketina dar padidint 
mokesčius, nes karaliui rei
dą daugiau kariumenės ir 
ai vyno. Tai reikalinga, anot 

Vilhelmo, dėl tėvynės garbės. 
Paskui kaizeris išgiria, kad 
Vokietijospinigynas esąs pil
nas ir kad bankrūto nėr ko 
bijotis. Valdžia ir toliaus 
palaikys muitus, kad pakėlus 
oramoniją ir žemdirbystę. 
Ant galo karalius kviečia at
stovus eiti su valdžia išvien, 
kad pakėlus tėvynės unarą. 
Esą su visomis šalimis gyve
nąs sutikime, su Francūzija, 
Rusija, Austrija, Italija. Nu
tylėjo tik apie Angliją. Tai 
ir visa jo kalba.

Sena tai giesmele: daugiau

įvyko sekantį 
Tai 22 sausio

Tik vienos dienos naujie
nėles.

Kam neteko būti plėšrio
sios caro valdžios naguose, 
tas beveik netikės, kad tik 
viena diena 
nusidėjimai, 
diena.

Šreierbuše, Rygos prie
miesty, buvo darbininku de
monstracija iš priežasties pa
minėjimo Kruvinojo Nedėl- 
dienio. Nešė raudonas vė
liavas ir dainavo revoliucijos 
dainas. Užpuolė gauja po- 
licistu ir žandaru. Prasidė
jo žudynė: trys sunkiai su
žeista, lengvai sužeistu dau
gybė. Keli policistai nudėti. 
Dabar eina baisios kratos ir 
daugybės suiminėjama.

Nubausta trys laikraščiai: 
Saratove kapeikinis dienraš
tis už straipsnį “Badas Chi- 
nijoj”—500 rub., Kievo dien
raštis ant 300 rub., Orenbur- 
ge ant šimto.

Išleidėjas moksliškos kny
gos “Istorijos Materializ
mas” patupdytas kalėjiman 
trims mėnesiams.

Neregys-savamokslis už 
išleidimą tikėjimiškos kny
gos traukiamas į teismą. Jį 
paliuosavo po kaucija 15,000 
rubliu.

Už krasos apiplėšimą nu
tarta pakart du žmones.

Kieve išmesta iš advokatu 
tarpo 71 žmogus, j u tarpe 52 
žydu. Tai “teisybės” mini- 

I 1 • — 1

i jiems dar ligišiol neužmokė
ta algos už gruodžio mėn. 
1000 vaiku susilaukė vakaci- 
jos, nes visos mokyklos už
darytos. ‘

New Yorkas (7 vas. d.) 
Daugelis žmonių New Yorko 
kalėjimuose smarkiai apšalo, 
nes nekūrenami pečiai.

Apskritai, kalėjimuose di
delės betvarkės. Chicagos 
kalėjimuose daug kaliniu sė
di virš termino ypač visokie 
skolininkai, nes apie juos 
teisėjai užmiršta. Tokia be
tvarkė iškilo eikštėn laike 
bylos tūlo Tomo Provesto.

—Milijonierius vagia duo
ną. Woodcliffe milijonie
rius Mathew Harbeson nu
teistas ant 30 dienu už duo- 

. nos vogimą. Jį nutvėrė vie
nas krautuvės savininkas, 
kuriam kas rytas pražūdavo 
keli duonos kepalėliai.

—Niagara Falls, N. Y. (5 
’ vas.). Vakar trūko ledas vi

sai netoli nuo Niagaros kriok
lio ir trys žmonės žuvo. Ro
dėsi, jog ledas buvo visai 
stiprus. Kitiems keturiems 
pavyko perbėgt ant kranto.

—New Yorkas (8 d. vas.). 
Šiandien iš New Yorko išėjo 
daug paliepimu su varentais, 
kad areštuoti daug ypatų, 
įpainiotu dinamitavime. Ke
tina suareštuot suba to j. Teis
mą ves teisėjas Anderson 12

titucija neleis airiu parlamen
tui atiduoti pirmenybę kata
liku religijai Airijoj. Atsto
vybė susidės iš žemesnio ir 
augštojo rūmo. Didžiuma 
bus priešinga žmonėms, nes 
rinkimai nekokie.

Dublin (6 vas*.). The Call 
korespondentas praneša, kad 

Airijos sostinės magistratą 
(miesto atstovus) pakliuvo 3 
darbininku vadovai ir mote
ris Harrison. Vienas iš ju 
redaktorius “Airijos Darbi
ninko” sėdėjo ilgai kalėjime 
ir buvo kapitalistu persekio
jamas. Žmonės labai džiau
giasi, kad pavyko išrinkt so- 
cijalistą, nes airiai baisus 
tautininkai-šovinistai.
Karalius - vandrauninkas.

Išvytas iš Portugalijos ka
ralius Emanuelis ilgą laiką 
gyveno Londone. Iš tenais 
jisai rengė sukilimus, siuntė 
pinigus, papirkinėjo laikraš
čius, kad meluotu apie Por
tugalijos respubliką. Jisai 
turėjo ryšius su Vilhelmu, su 
Ispanijos karalium Alfonsu 
XIII, su Austrijos princais. 
Bet dabar portugalu valdžia 
užprotestavo prieš buvimą 
Emanueliaus laisvoj Angli
joj. Ir anglu valdžia davė 
jam suprast, kad išsikraus
tytu. Jisai dabar apsigyve
no Paryžiuj. Per savo gimi
nes stengiasi gauti pinigu 
nuo Amerikos milijonierių.

Kada karalius milijonais 
žarsto, tai rodos, kad jisai 
didis ir garbingas, bet kur 
dingsta ta puikybė, kada rei
kia ubagauti.

Varšavoj uždrausta Vienos 
geležinkelio stotyse lipyt ap
skelbimai lenku kalba. Seni 
tarnautojai išvyti. Juos pa
maine tamsus kacapai.

Plocke uždraudė skaityti 
gaspadoriams lekcijas apie 
tai, kaip geriau ūkininkauti.

Peterburge užklupo darbi
ninku draugijos susirinkimą 
“Apšvietos ir Mokslo Šalti
nis” ir 41 žmogų nutempė į 
kozą.

Rygoje vienos latviu drau
gijos turtus pavogė ir neati
duoda.

Mitavoj (Latvijoj) moky-|buvo surengtas koncertas, 
toju seminarijos inspekto
rius išleido parėdymą, kad 
mokiniams nevalia skaityt 
knygų ii’ laikraščiu.. Kad 
barzdą skustis ir plaukus 
kirptis turi kas savaitę, po 
vieną kartą. Kitaip išvys iš 
mokyklos.

Dorpate uždraudė įkurti 
kriaučių draugijos skaityklą.

Odesos universitete visą 
laiką tvarkos daboja policija, 
už ką universitetas turi užsi- j 
mokėti.

O ką, ar gerai dabar Rusi-1 
joj? O kunigu vadovas Dam
brauskas iš Kauno sako, kad 
ministeris Stolypinas, kuris 
įrengė Rusijoj tą peklą, bu
vo “garbus ministeris”. O 
kunigu “Viltis”, “Šaltinis”, 
iš kuriu gudrybes semia da
vatkų patriarchas Sirvydas, 
ar ne su purvais drabsto tuos 
žmones, katrie eina prieš 
tą valdžią.

Vyskupas su ragais.
Visokiu ir pas mus yra 

vyskupu, ale tokiu piemenų, 
kokiu dabar yra Rusijoj, tur
būt sunku būtu surasti. Sa-

Kalbos dalykus tvarko. 
“Viltis” (N5) rašo, kad sau
sio 3, 4 ir 5 dieną buvę susi
rinkę žymesni kalbininkai p. 
p. Jablonskis,Šlapelis, Būga, 
Balčiukonis, kun. Laukaitis, 
Smetona. Jie tarėsi apie pa
šomosios kalbos reikalus n* 
žada savo pastebėjimus iš
leisti Lietuviu Mokslo Drau
gijos firma. Jie po kelis sy
kius peržiūrinės “Vilties” 
straipsnius ir iš ten sems me
džiagą savo tardymams ir iš
vadoms. Tą darbą jie pasi
dalino tarp savęs ir žada dar 
susivažiuoti, kad plačiau ap
tarus rūpimuosius dalykus.

Vilniaus naujienos. Ne
paprastai mėgsta rusu juo
dašimčiai Gedimino- sostapilį. 
Neseniai čia skaitė praneši
mą grafas Bobrinskis. Da
bar skaitys apie Dūmos vei
kimą prokuroras Zamislov - 
skis. Puriškevičius padova
nojo Mykolo Arkaniolo Są
jungos skyriui vėliavą. Trijų 
karalių dieną vyresnysis vys
kupas Agafangelas pašventi
no tą vėliavą Sobore.

Nubaudė kunigų laik
raštį. “Rygos Garsas” nu
baustas ant 250r. už straipsnį 
“rusu kariumenės veikimas 
Persijoj.”- Valdžia rado ta
me straipsnyje nupeikimą 
kariumenės viršininku veiki
mo. Jeigu redaktorius ne
turi 250 rub., tai gali ^atsė
dėti šešias savaites. Taigi ii’ 
savuosius baudžia.

Pabėgo kaliniai. Iš Vil
kaviškio praneša, kad čia ne
seniai pabėgo iš kalėjimo ke
li kaliniai. Dabar ju uoliai 
j ieškoma. Neseniai policijai 
pavyko vieną iš pabėgėliu 
užklupti. Nabagas, norėda
mas ištrukti, leidosi tekinas 
per laukus- Policija nenorė
dama paleisti savo aukos, 
šūviu pakirto jį ant vietos. 
Nors negyvą, ale vistik suė
mė. c

Nauja draugija. Suvalkų 
gubernatorius leido įsteigti 
Mariampolėje lietuviu muzi- 
kos-daįlės-<lainu draugiją

Kongrese.
Washington (7 vas.). Wil

son, darbo komisijos pirmi
ninkas, pasakė, kad jieškos 
progos, ar negalėtu federa-
liškoji valdžia įsikišt į Law-' kovo.

>

Įspruko keli ištremtieji: tuoj 
paliepta, kad jie pasišalintu. 
Kitaip uždraus patį vakarą. 
Reikėjo nusileisti. Bet iš va
karo išėjo ir daugelis “lais
vu piliečiu”, protestuodami 
prieš tokį žmonių žeminimą.

Iš Kansko pav. rašo, kad 
ten uždrausta ištremtiem- 
siems dirbti prie tiešimo nau
jos geležinkelio linijos. Mat, 
vagys buvo pranešę, kad po
litiški žada dinamitu išardy
ti tiltus, sandėlius, stacijas. 
Tai tokios tokialės “šventoj” 
Maskolijoj.

Laivus stato.
Pereitą vasarą pastatė ke

lis drednoutus (didžiulius ka
ro laivus). Išleido daug mi
lijonu. Dabar vėl paskyrė 
pusdvylikto milijono nau
jiems laivams statyti ant 
Juoduju mariu. Nereikia bū
ti nei pranašu, kad nuprana- 
šauti, jog jeigu tie laivai tu
rės su kuom susiremtįr^tai 
jie suirs, kaip seni panta- 
pliaL Ties Cusima ir buvo 

I net me viena eskadra, o visa
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(Pabaiga).
Kartą, lydėdamas ją namo, prisipaži- 

jog į ją įsimylėjo. Jisai stačiai pasa-

MAXIM GORKIUI.

PASAKA
Audėjų kova.

Męs audžiam be poilsio, audžiam per 
[amžj, 

Tebūna prakeiktas karalius turtuoliy, 
Širdis jo apkurtus dėl kančiy varguoliu. 
“Sušaudyti tuos nelabuosius šunis!” 
Jis liepė kareiviams. Tai mūšy dalis! 
Męs audžiam be poilsio, audžiam per x 

[amžj.
Iš H. Heines “Audėjy dainos”.

Ar darbininkas yra katali
ku, ar protestonu, ar jisai ti
ki ar netiki, visvien jisai lie
kasi išnaudojamuoju darbi
ninku. Karalius-kapitalas 
visus vienodai spaudžia: vi
siems brangu įgijus daugiau 
duonos, iškovojus kiek laiko 
poilsiui. Vienodai visus sle
gia trustų globa, ‘gyvenimo 
pabrangimas. Lawrence’o 
audėjai buvo ramiausi darbi
ninkai, bet ir jie neišvengė 
klesų kovos. Visa darbinin
kų klesa, stoja prieš visą ka
pitalizmo klesą. Tai pirmoji 
gyvenimo lekcija ir ji daug 
ko išmokina. Ji išmokina au
dėjus veikti išvien, ji paro
dys, kur jų priešai. Bet ji pa
rodys ir kame audėjų drau
gai, kas už juos galvą guldo, 
kalėjimuose'Sėdi. Nėra nei 
vieno darbininkų reikalavi
mo, kuriam priešintųsi soci
jalistai, nėra nei vieno soci- 
jalistų reikalavimo, su ku
riuo nesutiktų kiekvienas 
darbininkas. Katalikai dar
bininkai, jeigu nori,tepasilie
ka sau religiją. Bet tebūna 
tai jų sielos reikalas, jų ypa- 
tiškas reikalas. Tegul jie sto
ja į kovą su kunigija, kuri iš
naudoja bažnyčią turčių rei
kalų apgynimui.

O męs remkime audėjus, 
kiek tik galėdami. Tepama
to, kas jais daugiausia rūpi
nasi. Taisykime prakalbas, 
mitingus, rinkime aukas!

SPAUDOS BALSAI.
Apie dorą daugiausia mėg

sta šūkauti tie, kurie ant 
kožno žingsnio su dora prasi
lenkia.

Rodosi prasčiausias daly
kas. Susivienyjimas L. A. iš
rinko komisiją naujai konsti
tucijai išdirbti. Ten buvo 
žmonių visokiais persitikrini
mais. Reikėta jų išklausyti. 
Dabar pasirodo iš komisijos 
narės drg. Račiutės laiško, 
kad ją norėta išstumti iš ko
misijos, jog su jos nuomonė
mis net nesirokuota, o “Ko
va” (N5) dar priduria:

“Mums žinoma ir tai, kad Mikolai- 
nis su Račkausku paskirdavo posė
džiams tokj laiką, kuriuo Račiutė nega
lėdavo išlikti nuo savo darbo.”

Ir tai dar neviskas. Drg. 
Račiutė rašo laišką Prūselai- 
čiui, kame tik pasakoja apie 
savo vargus komisijoj ir kvie
čia, tuo tarpu, nekelti jokio 
triukšmo.

Tąjį laišką kokiu tai keliu 
nutvėrė... tik ne adresatas, 
ne Prūselaitis, o kokia tai 
tamsi ypata. Nėra taip-pat 
reikalo sakyti, kad tuo laiš
ku pirmiausia pasinaudojo 
renėgatų lizde, “Vienybėj 
Lietuvęinkų”. Iš pavogtų 
laiškų, tai smagiausia semti 
medegą skandalams.

P-s Račkauskas, prispir
tas prie sienos, vadina tą 
skandalą “negeistinu daly
ku...”

Laikraščiai dabar gana 
daug rašo apie vaikų laikraš
tį. Ketina jį išleist sudėti
niais pinigais.

“Laisvoji Žmonija”, anar
chistų laikraštis, ketina eiti 
kas mėnuo.

.■ J. M»...... .. ................................................

Tilžės “Jaunimas” prane
ša, kad Prūsų Lietuvoje įsi
kuria nauja draugija jaunuo
menei šelpti, p. Vidūnas pa-, 
skyrė draugijai 50 markių. 
Draugija šelps Prūsų jaunuo
menę. Taigi dabar turėsime 
jau “Žiburėlį”, “Motinėlę”, 
“Paramą”, “Aušrą” ir “M. 
Pask. Ratelį” prie L. S. S. 
Amerikoje.

Kalnakasių unija.
Indianapolio suvažiavimas 

jau pasibaigė. Ten buvo su
važiavę per tūkstantį delega
tų, kurie atstovavo netoli pu
sę milijono organizuotų kal
nakasių. Bęt smagu yra pa
žymėti ne tik unijos augi
mas, bet ir jos ėjimas kairyn. 
Iš suvažiavimo darbų ir rezo
liucijų matyties naujoji dva
sia, kurios ligšiol nėra buvę. 
Suvažiavimas priėmė visą ei
lę nutarimų apie kalnakasių 
būvio pagerinimą, apie mo
kesčių pakėlimą, apie darbo 
dienos sutrumpinimą. Dabar 
dėlei to eina derybos ir gir
dėti, kad trustininkai geruo
ju nelabai tenori pasiduoti. 
Gal būt, neužilgo mums teks 
matyti didelę kovą.

Čionais mums rūpi pabrėž
ti ta naujoji dvasia, apie ku
rią minėjom. Amerikos uni
jos nelabai tenori klausyti 
“klaidingų” pranašų, bet no
riai klausosi tų savo vadovų, 
kuriems daugiaus rūpi kapi
talistų reikalai, negu darbi
ninkų. John Mitchel, buvęs 
kalnakasių vadovas, plačiau
sia pagarsėjo, kaipo trustų 
draugas. ‘ Ligšiol kapitalis
tams vykdavo užmauti api- 
nasrį netik Johnui Mitcheliui, 
Gompersui, bet ir daugybei 
kitų. Jie moka gerti bend
roj kompanijoj šampaną ir 
valgyti pietus, bet darbo rei
kalai jiems galvos nekvarši
na. Į darbininkų unijas bu
vo lengva įsisprausti paper
kamiems agentams. Jie bu
vo pasiųsti ir į kalnakasių su
važiavimą, bet turėjo prikąs
ti liežuvį. Kalnakasiai nuta
rė, kad tiktai vyrai, išdirbę 
kasyklose 5 metus ir 3 metus 
priderėję prie unijos, gali už
imti unijoj urėdą. Tasai nu
tarimas nubaidys ne vieną 
šnipą, nes kasyklose sunkiau 
dirbti, negu imti nuo kapita-

Chinų tauta išauklėjo se
niausią pasaulyje civilizaciją. 
Paskui tos civilizacijos švie
sa pradėjo blėsti. Bet būtų 
klaidinga manyti, kad chinų 
gyvenimas apmirė ant vie
tos, kad tauta pavirto stabu, 
kaip Loto žmona pavirto 
druskos stulpu. Teisybė, jie 
apsitvėrė didžiausia siena iš 
šiaurės pusės, iš rytų jų kran
tus plovė Ramusis vandeny
nas, iš pietų ir vakarų buvo 
didžiuliai kalnai. Ryšiai su 
svetimžemiais kaipir nutrū
kę, bet namieje nesiliovė gy
venimo pulsas plakęs. Daug 
kartų mainėsi šalies valdo
vai. Chinus buvo paglepižę 
totoriai, paskui mongolai, o 
dabar ant jų sprando sėdi 
mandžūrai. Visi jie daug 
žemiau > už chinus stovėjo, 
bet buvo daug karingesni, 
plėšresni. Kova su antplū- 
dėliais drumstė ramybę, mai
nė papročius, naikino senus 
supratimus apie mokslą, dai
lę. Vienos provincijos kil
davę, kitos puldavę žemyn, 
nuolat mainėsi sostinės.

Mandžūrai užplūdo chinus 
septyniolikto amžiaus pabai
goj. Nors jie ir pasidavė se- 
nesniajai, augštesniajai chi
nų kultūrai, bet įgabeno ir 
savo supratimus,savo tvarką. 
Nors jų tik 20 dalis tarp visų 
šalies gyventojų, vienok iš 
jų tarpo perdėm kildavo im
peratoriai, ministerial, aug- 
štesnioji dvasiškija. Tronas 
buvo iš visų pusių apsiaus
tas mandžūrų diduomene; 
chiniečių ponijai beveik ne
galima buvo pasiekti augš- 
čiausių * vietų. Mandžūrai 
taip-pat perdėm pakliūdavę 
gubernatoriais, kurie vadi
nasi vice-karaliais. Būda
mi toli nuo dvaro ir ministe- 
rių akių, jie buvo beveik 
vienvaldžiai.

Aišku, kad toksai svetimų 
šeimininkavimas labai neti
ko chinams. Juos skyrė nuo 
mandžūrų visai skirtingo gy- 

tai pripažinimas, kad darbi-1 venima siena. Net miestuo

Ligšiol svarbiausia kalna
kasių užduotis buvus ekono
miškoji kova, t.y. kova už dar
bo dienos sutrumpinimą, al
gų pakėlimą ir 1.1. Į poli
tiką buvo draudžiama kištis. 
Tai, girdi, ne darbininkų rei
kalas.

Taip mokino vadai, visi tie 
Mitcheliai, Gompersai ir kiti. 
Bet gyvenimas ką kitą sakė. 
Darbininkai matė, kad val
džia, teismai, miestų legisla
tures, kariumenė—visi eina 
už kapitalistus. Nuo politi
kos čia neišsisuksi. Čia rei
kia turėti savo atstovai, ku
rie visur gintų darbo reika
lus. Ir suvažiavimas išmetė 
iš savo statuto tą netikusį 
punktą, kuris draudė kišties 
į politikos kovą, kviesdamas 
kalnakasius toje kovoje da
lyvauti. Tuo tarpu, kalna
kasiai dar nepripažino soci- 
jalistų partiją už savo parti
ją. Jie dar atsistojo vidur
kely tarp senųjų pažiūrų ir 
naujų reikalų. Bet jie žen
gė žingsnį į socijalizmo pusę. 
Ketvirta kalnakasių^alis aiš
kus socijalistai, ko dar nie
kuomet nebuvo; didelė di
džiuma visai palinkę prie so
cijalizmo. Toji didžiuma tik
tai todėl nebalsavo už aiškų 
ryšių užmezgimą su socija- 
listų partija, kad nenorėjo 
nubaidyti nuo savęs tamses
niuosius. Jie dar nori padir
bėti metus-kitus, kuomet ga
lės aiškiai pasigarsinti esą 
socijalistai. "Socijalistai kal
nakasiai nutarė likties dar 
Amerikos Darbo Federacijoj, 
kad toliau varyti socijalizmo 
darbą. Nesiskaldyti, bet 
šviesti tamsesnius, kad įgyti 
aiškią didžiumą. Tai nesun
ku atlikti, nes čia padeda 
patsai gyvenimas.

Labai svarbus nutarimas, 

ninkams turi priderėti visas 
jų darbo produktas, o ne vien 
kokia tai ‘ ‘teisinga dalis/’ 
Kas viską išdirba, tas viską 
ir turi gauti. Ne pavienio 
žmogaus reikalai turi rūpėti, 
bet visų labas ir visų gerovė. 
Matomai, kalnakasiai jau ki
taip pradeda šokti, negu va
dovai dūduoja.

Iš kitų nutarimų reikia pa
žymėti pripažinimas moterų 
teisių, sutikimas su Bergerio 
įnešimu apie senatvės pensi
jas, reikalavimas, kad kasyk
los pereitų iš privatinių ran
kų į nacijos rankas ir 1.1.,net 
buvo įnešimas, kad Federaci
jos vadovas Gompers būtų 
išmestas iš Amerikos Darbo 
Federacijos.

Šituos visus nutarimus ga
lima sveikinti. Sveikas dar
bininkų protas ir gyvenimo 
reikalai verčia tą didžiąją 
žemės kurmių minią stoti ar
čiau prie socijalizmo. Gal 
būti jie dar padarys vieną 
kitą klaidingą žingsnį, bet 
dabar aišku, kurlink jie kryp
sta.

Kad kupitalistams suva
žiavimas buvo baisiai neska
nus, kad jų šnipai ten nieko 
negalėjo nuveikti, tai labai 
suprantama. Dabar pakilo 
jau kalbos apie patraukimą 
teisman daugybės unijų vir
šininkų. Plepa apie McNa
maras, apie dinamitus, apie 
pasikėsinimus. Tai viskas iš 
piršto išlaužta, tai biaurus 
melas. Tas tik parodo, kad 
jie baisiai įpykę.

O jeigu kapitalas ant ko- 
nors pyksta, tai socijalizmas 
iš to gali tiktai džiaugtis.

Chinų revoliucija.
(Pluoštelis žiniy iš praeities). 

se kožna tauta gyveno kas 
sau; o kariumenėj buvo at
skiri mandžūrų pulkai. Dar 
tai reikia neužmiršt, kad tų 
mandžūrų buvo daug mažiau 
ir jog jie iš kultūros atžvil
gio kur tai žemiau stovėjo.

Mandžūrų Jetėna negalėjo 
prislėgti viso gyvenimo. Per
daug plati buvo šalis, per
daug gilias šaknis buvo įlei
dę sėni įpročiai.

Mandžūrams daugiausia 
rūpėjo, kad išplėšti mokes
čius. Ir mokesčiai buvo plė
šiami be pasigailėjimo. Dau
giaus jiems rūpėjo, kad bū
tų atiduodami pagarbos žen
klai karalių giminei. Už pra
sižengimus prieš tą “Dievo 
sūnų” ant žemės smarkiau
sia bausdavo.

Bet, taip sakant, patsai 
chinų gyvenimo branduolys 
likosi nepaliestas. Žmonių 
minios tvarkėsi savaip. Kož- 
nos provincijos gyvenimas 
ėjo savais keliais, kožnas 
kaimas, miestelis turėjo sa
vo ypatingumus, kožna šei
myna turėjo savo senus įpro
čius, kurių vienat teklausė. 
Šeimynos galva turėjo teisė
jo tiesas. Jo valia buvo šven
ta, ką jisai nubausdavo ir 
net mirtin pasmerkdavo, tai 
niekam nebuvo galvoj—nei 
teismui, nei valdžiai. Man
džūrai tepalietę gyvenimo 
paviršį. Vidurys nebuvo 
Kliudomas.

Taigi savytarpis valdymo- 
si buvo labai gajus, nes bu
vo nuo senovės priimtas ir 
labai parankus. Savytarpėj 
tvarkydavo religijos, doros, 
ūkio, mokyklų ir tt. dalykus. 
Tuo tikslu, kaip grybų po 
lietaus, buvo pridygę viso
kių draugijų. Vienos reng
davę visuomeniškas šventes, 
kitos rūpinosi ūkio reikalais; 
vienose buvo“susirišę ūkinin
kai, kitose—pirkliai, darbi
ninkai, kokia-nors pramonės 
kompanija, kokia-nors reli
giška bendrija. Į tuos rei
kalus valdžia nesikišo. Tos 
draugijos, bendrovės, kuopos 
turėjo savo nuosavybę, savo 
namus, turtus. Ten susiei
davo jų nariai šnekėties apie 
savo reikalus. Nereika ai
škinti, kad tai buvo visiškai 
ramios draugijos, anaiptol ne 
priešvaldiškos. Bet visvien, 
kuomet plačiai visuomenei 
parūpi kokie-nprs reikalai, 
šalyje kįla kokis judėjimas, 
ir tosios draugijos pradeda 
su vandeniu plaukti, ir jas 
pagauna banga. Kiekviena 
susirišus žmonių kuopa tolei 
rami, kolei- aplinkui ramu. 
Bet kada aplinkui siaučia 
audra, ir toji kuopa turi nu
krypti vienon, ar kiton pusėn.

O visokių reikalų-reikalė- 
lių buvo labai daug. Atplū
do mandžūrai: reikia su jais 
kovoti. Pradėjo spraustis 
svetimtaučiai: reikia jie iš
vyti. Ministerial su impera
torium krauja mokesčius: 
reikia bunt as kelti. Svetim
taučių kompanijos eikvoja 
žemių turtus, o ministerial 
jiems tai parduoda: reikia 
irgi rodą daryti. Kariume
nė silpna, reikia taip-pat pa- 
gelbos jieškoti. Tokių rei
kalų atsiranda didelės krū
vos. Kožna gadynė tur sa
vo vargus.

Čia jau reikia ne tik viešų, 
ne draudžiamų susirinkimų. 
Čia atsiranda didelis reika
las turėti slaptos draugijos. 
Tų slaptų draugijų chinuose 
yra labai daug, o nekurios iš 
jųjų turi po kelis šimtus me
tų. Dabar pas mus yra at
viros politiškos partijos. Se
novės žmonės, kada pritrūk
davo kantrybės, irgi tvėrė 
slaptas kuopas, visokias ti- 
kėjimiškas sektas, kėlė maiš
tus. Europos istorija turi 
daugybę toKių pavyzdžių.

no 
kė norįs matyt ją savo žmona ir dideliai 
nusigando, išvydęs, kokį įspūdį padarė jo 
žodžiai. Jinai vos nesukrito ant vietos ir 
atsirėmė mūro siena. Išplėstom akimis 
ji žiūrėjo į vyrą. Jos veidas nublanko, ji 
išgąstingai įbedė akis j jo veidą ir pratarė:

—Aš nujutau tą valandą ateisiant, 
nes pati jau seniau Tamstą myliu, bet— 
Dieve mano!—kas-gi dabar bus?

—Prasidės mudviejų abiejų bendroji 
laimė! Męs išvien dirbsime bendrąjį dar
bą,—sušuko jisai.

—Niekuomet—prašnabždėjo mergi
na, palenkusi galvą.—Niekuomet! Mums - 
nereikėjo kalbėt apie meilę.

—Kame priežastis?
—Ar tu sutiksi imti vinčių bažnyčio

je?—tyliai paklausė mergina.
—Ne!
—Tuomet—likis sveikas!
Ji sparčiai paėjėjo šalin.
Jisai ją pasivijo, mėgino pertikrinti; 

ji tyliai klausėsi jo kalbos, nieko neatsa
kydama, paskui pasakė:

—Ašai pati, mano motina ir tėvas gi
liai tikime. Męs tokiais ir mirsime. Vin- 
čius valdžios įstaigoje dėl manęs, tai jok- 
sai vinčius: jeigu po tokiam vinčiui gimtų 
vaikai, aš žinau, kad jie liktų nelaimingi. 
Tiktai bažnytinis rišys apgaubia jauną po
rą meilės vainiku, tiktai jisai suteikia ma
lonę ir rimtį.

Jam paaiškėjo, kad - jinai negreitai 
dar nusileis. Jisai pats jokiuo būdu ne
galėjęs žengti atgal.

Jiedu padrožė kiekvienas savais ke
liais. Atsisveikindama, mergina pratarė:

—Nekankįsime vienas kito. Mums 
reikia vengti susitikimų... Ak, kad tu iš- 
važiuotumei kur-nors kitur! Aš pati ne
galiu, aš taip varginga,...

—Aš neduodu jokių pasižadėjimų,— 
atsakė jisai.

Tuomet prasidėjo milžiniškos dviejų 
i žmonių, dviejų tvirtų žmonių, imtynės: 
jiedu vistik susitikdavo, net tankiau, nei 
pirmiau, susitikdavo, nes*abudu trokšda
vo matyties, šnekėti; kiekvieno širdyje 
teberūsėjo vilties kibirkštis, jog kitas ne
išturės, pasiduos tajai galingajai, vis 
smarkiau tebeliepsnojusiai, meilės ugniai. 
Juodviejų pasimatymas sukeldavo ilgėji- 
mos ir nusivylimo audrą; susitikęs su ja 
ir pasišnekėjęs, jisai jautėsi esąs nukan
kintas, pabaigtinai sudužęs. Ji, 
dama gausias ašaras, ėjo j ieškoti 
nimo išpažintyje. Jisai žinojo 
jam rodėsi, kad siena iš juodųjų
kuri juos skiria, vis eina didyn ir platyn 
ir tolydžio parengs jiems amžiną persiski- 
rimą.

Vieną kartą, gražų šventadienį, be
vaikščiojant ažumiestyj, laukuose, jisai 
pratarė ne tai rimtai, ne tai juokais.

—Žinai, man rodosi, kad aš galiu 
ve užmušt.

Ji tylėjo.
—Girdėjai, ką aš pasakiau?
Maloniai pažvelgusi į jo veidą, ji at

siliepė:

šluosty- 
surami- 
tatai ir 
žmonių,

ta-

ir tik sukinėjosi aplink jos gyvenamąją 
vietą. Kartkartėmis jisai slaugydavo ją, 
sėdėjo prie jos lovos ir tėmijo, kad ligos 
šmėkla kasdieną vis baisiau varsto jos kū
ną, kaip šviečia josios akyse ligos atspin
džiai.

—Kalbėk man apie gyvenimą, apie 
ateitį,—maldavo mergina.

Jisai nagrinėjo dabartį, išrodinėda- 
mas mūsų dienų ydas, kurios žmones nai
kina, prieš ką jisai nenuilsdamas kovo
siąs. Jo nuomone, reikia išmesti iš pa
saulio niekšus žmones, kaipo supuvusius, 
juodus skarmalus.

Ji klausėsi jo kalbos ir, kuomet krū= 
tinėj nepakenčiamai susopėdavo, rankos 
mostelėjimu perki rsdavo jo šneką ir gai
dai vėrė jį akimis.

—Aš—mirštu?—paklausė jinai, jau 
daugeliui dienų praslinkus nuo tos valan
dos, kada daktaras jam pranešė, kad 
cientės liga—tai greitoji džiova ir jog 
są prieš tą ligą vaistų.

Jis neatsiliepė į jos klausimą ir 
nuleido akis žemyn.

—Aš jaučiuosi greitai mirsianti,— 
prašneko mergina,—duok man savo ranką.

Ir kuomet jis ištiesė jai savo ranką, 
ji karštomis lūpomis ją pabučiavo ir pra
tarė:

—Atleisk man, aš nusidėjau prieš ta
ve, aš suklydau, nuvarginau tave. Aš 
matau dabar, kad mano tikyba—tai tik 
išgąstis prieš tai, ko aš negalėjau supras
ti, nežiūrint į savo troškimą į tavo įtiki
nimus. Tai būta išgąsties, bet ji įsišak- 
nėjusi mano širdyje, mano kraujuos, aš 
su ta išgąstimi gimiau. Aš turiu savo— , 
o, rasit, ir tavo —protą, bet svetimą širdį 
tu teisus, aš tai suprantu, bet širdis 
galėjo su tavim susitaikyti.

Po kelių dienų ji amžinu miegu 
migo. O jisai žilo plauko įgijo per 
palyginant, trumputį laiką, nors dvide
šimts septynius metus teturėjo.

Neseniai jisai vedė vienintelę nabaš- 
ninkės draugę, savo mokinę; tai jiedu da
bar žygiuoja ant kapinių tos merginos. 
Juodu kožną nedėldienį atlieka tą kelionę 
ir apkaišo jos kapą kvepenčiom gėlėmis.

Jisai netiki į savo pergalėjimą, jisai 
persitikrinęs y ra, kad sakydama jam anuo
met—tavo teisybė!—ji nepasisakė, ką šir
dies gilumoje manė. Ji pamelavo, kad jį 
suraminus. Jo žmona taip-pat galvoja. 
Bet jiedu abudu šventai gerbia jos atmin
tį ir ta liūdna istorija apie žuvimą gero 
žmogaus, sukuria jų širdyje troškimą at
keršyti už tą jauną gyvastį. Ta atmintis 
suteikia jų darbui spartumą, pastūmėja 
juos pirmyn, kad atlikus gražią gyvenimo 
užduotį.

Saulės atakaitoj liejasi ta banguojan
ti minia, šventadieniškai skaidri. Link
smas gaudėsis veržiasi oran, tarytum ly
dėdamas tos upės bėgimą: tai vaikai kryk
štauja ir klega; ne visiems, veikiausia, 
linksma; ne vieną širdį, turbūt, gniaužia 
tužmaščio replės; bet visi męs žengiam prie 
liuosybės, prie laisvės!

Petys į petį stokime! Męs sparčiau 
atliksime savo žygį.

1 

ne-
V uz-

Tarptautiški žodžiai.

Tuomet jisai suprato, kad ji grei
čiaus numirs, negu jam pasiduos. Ligi 
to žodelio “taip”, jisai ją maloniai glosty
davo, bučiuodavo: jiji, nors ir kovojo, bet 
rodėsi, jog jos stiprybė tirpsta, ir jisai 
svajojo apie galutino laimėjimo valandą, 
kuomet moteries instinktas suardys tą di
džiąją sieną. Dabar jam paaiškėjo, jog 
tai nebūtų buvęs kovos laimėjimas, bet 
vien pavergimas, ir nuo to laiko liovėsi 
kurstęs joje moteries geismą.

Ir jisai vaikštinėjo su jąja, tarytum 
po užburtą ratą josios pažiūrų į gyveni
mą, uždegdavo prieš ją visas ugnis, ko
kias tik įjiegė uždegti, bet jinai, kaip ne
regė, klausėsi jo kalbų su švelniu nusišyp
sojimu ant lūpų ir nieko nematė, į nieką 
netikėjo.

Vieną sykį ji pasiaiškino:
—Aš suprantu tarpais, kad visa, ką 

tu išrodinėji, galima yra įvykinti. Bet 
tuomet aš pati save pagaunu: tai dėlto aš 
tikiu, kad tave myliu. Aš suprantu, bet 
netikiu, negaliu tikėti. Kuomet tu nusi
tolini nuo manęs, tad rodosi, kad tavo 
idėjos nuskrenda su tavimi.

Šitoji drama du metu tebesitęsė. Pa- 
galiaus mergina neišturėjo ir susirgo; ji
sai per pirštus žiūrėjo į savo darbą, liovė
si lankęs organizacijas, visais galais prisi
skolino, vengdavo susitikimų su draugais

gyvena 
pridera

į slyvas

Č e r e m i s a i—tautelė, kuri 
Rusijos rytų-šiaurėje. Tautelė 
finų (suomių) šakai.

Čerešnė—medis, panašus 
(didžiosios kryklės); auga Kaukazo kal
nuose. Dabar užveistas ir Lietuvoje.

Čerkesą i—tauta, gyvenanti Kau
kazo vakaruose, ties Juodosiomis jūromis 
ir netoliese Krymo. Seniau jie užėmė ir 
rytų dalį Azovo pajūrės. Dabar juos iš ten 
išstūmė rusai ir totoriai. Muhamedo ti
kėjimo. Šiuo laiku daugiausia susispietę 
kalnuose. Atsižymi narsumu ir nepapras
tu kerštingumu. Taip-pat atsižymėjo sa
vo patvaria kova prieš rusų valdžią.

Čerokezai—Amerikos indijonų ša
ka.

^etos—kovos kuopos Macedonijoj. 
Macedoniečiai kovoja su turkais, norėda
mi susivienyti su tautiečiais—bulgarais. 
Po visą šalį pasklydę četos. .

Č e c h a i—slavų kilmės tauta, gyve
nanti Austrijos vakaruose, Bohemijoj. Ce
chų septyni milijonai. Seniau turėjo sa- . 
vo karalystę, paskui tautiškai ir politiškai 
apmirė. Cechų atgijimas prasidėjo devy
nioliktame amžy.

Č i 1 i—respublika Pietinėj Amerikoj.
Č i n a s—pasižymėjimo ženklas tar

nystėje Rusijoje.
Činšą s—teisė valdyti žemės, ar gi

rios plotą svetimam lauke už tam tikrą 
atlyginimą.

/<i n i fin*
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Žinių-Zineles.Šalin su paša 
komis!

Nors pas lietuvius pasakos 
turi daug didesnę svarbą, 
negu pas kitas tautas, vie
nok ligšiol mūšy laikraštija 
dar nebandė išaiškinti žmo
nėms j y vertės. Man rodo
si, kad pasakos šių dičny gy
venime ir yra tuomi piktu, 
kuris palaiko žmoniją tamsy
bėj ir neduoda pažinti gyve
nimo pilname jo tikrume. 
Ypatingą atydą turime at
kreipti į tai, kaip pragaištin
gai atsiliepia pasakos ant kū
dikiu auklėjimo.

Kiekvienam, beabejonės, 
yra žinoma, kad vaikas nuo 
12 mėty, arba dar ankščiau, 
meta lėles į šalį ir pradeda 
gyvenime j ieškot ką-nors 
tikresnio, teisingesnio. Jo 
mintys tokiuose metuose pra
deda smarkiai veikti. Todėl 
šis periodas yra svarbiausiu 
ir opiausiu auklėjimo perio
du. Ir kaip tik tokiame lai
ke yra siūlomos skaityt pa
sakos. Tokiu būdu, vaikas 
neranda knygoje nieko tikro 
ir teisingo, apart visokiy ra
ganių, ant šluotos jodinėjan
čiu ragany, dauggalviy sma- 
ky, požeminiu kunigaikščiu, 
šventu j y gyvenimu ir t. t. 
Ir viską tą jisai persistato, 
kaipo tikrą ir teisingą. Iš 
priežasties smarkaus minčiy 
dirbimo, vaiko nervai palieka 
įtempti iki augščiausio laip
snio, iš ko jisai tankiausiai 
gauna nervy ligą. Vėliaus 
vaikas, kad ir paaugęs, bijo 
eiti į tamsy kambarį, pasi
likti vienas namuose, bijo 
nepažįstamy žmoniy, ir vis 
tai yra todėl, kad prieš akis 
iam stovi išskaitytos iš pasa- 
kų baisenybės.

Fantastiškos pasakos, ku- 
kbsiu, ką andai skaičiau. Aštriose perstatomos baisenybės 

ir stebuklai, yra blėdingos ir 
iš kito atžvilgio: jos įauklėja 
vaikuose tikėjimą į ką-nors 

Už stebuklingo, viršgamtiško. 
tuos pinigus jaunikiui reikė- Daug kas mano, jog vaikai 
‘d *tik susjvinČiavoti vai- yra ant tiek sugabys, kad 
džios įstaigoj ir tuoj po vin- mokės atskirti teisybę nuo 
r1U1 ..Pairn^ Persiskyrimą. fantazijos. Bet tas tai ir yra 

paojingiausia. Vaikas visa-

—Žinai ką, Rožyte, aš su- 
mislijau, kad tau bus gana 
vėjus gaudyt.

—Kas-gi man reikia dary
ti?

—Aš tau išrinksiu gerą 
jaunikį ir galėsi ištekėti.

—Tai jau mano reikalas, 
mama. Kada norėsiu, tai ir 
be jūsy ištekėsiu.

—Žiūrėk tu ją, kokia man- 
dra! Ant galo gerai, rinkis 

y pati. Jau aš ir pristosiu prie 
tos naujosios mados. Bet 
kad jau madas varinėt, tai 
reikia varinėt iki galui.

—Ištekėjimas tai meilės 
dalykas, o ne mados.

—Su meile tai ir gausi ko
kį nuskurėlį. Bet, aniolėli 
mano, reikia, kad galvoj bū- 
ty protas.

—Kur meilė ten ir protas, 
tiktai doras, neapgavingas.

—Kaip tik atbulai. Tu 
vis eini už naują gadynę, o 
dabar aiškiai parodai, kad tu 
atgaleivė. Na, kas iš tokios 
meilės, kur visokios ten čiu- 
lia—liūlia, rūty sodnelis, aly- 
vy darželis, jaunas bernelis. 
Tokios meilės turi žiūrėti vi
sokie ponai, kurie neturi ką 
veikti.

—Kaip tik tie ponai žiūri, 
kur auksas kvepia. Nors tarp 
darbininky ir4visokiu esama, 
bet ten meilės daug daugiau.

—Et, ką čia su tavim gin
čytis. Aš tau velyk papasa-

ką skaitau, tai jau ir nutėmi- 
ju. Viena pana iš Vienos 
miesto kreipėsi į jaunikly 
kontorą Londone. Ji'žadėjo 
jaunikiui 1000 doleriy.

Moterims Naujienos.

Seniau ir dabar. Žinoma 
moteris-veikėja Hamilton 
rašo:

“Seniau moterįs perdėm 
namie sėdėdavo ir rūpinosi 
tik šeimynos reikalais. Vy
ras gi dirbo už narny sieny. 
Bet dabar, kuomet pasaulis 
pilnas mašiny ir pramonė iš
bujojo, viskas žymiai persi
mainė. Naminė pramonė, 
kuria užsiimdavo moteris, 
dabar persimainė fabriko 
pramone. Vyry žmonos ir 
dukters turėjo apleisti narny 
žydinį ir jieškotis darbo dirb
tuvėse ant lygaus su vyrais. 
Moters šiandien atlieka tą- 
pat darbą, ką ir vyrai... Mo
tery skaičius fabrikose nuo
lat kįla, nes fabrikantams 
naudingiau naudotis piges
niu darbu. Galima drąsiai, 
tvirtint, kad visos moterįs 
šiandien sau duoną užsipel
no, išėmus mažą motery bū
relį iš turtingy šeimyny.”

Rengiasi į kovą. Vasario 
mėnesį turės pabaigtinai bū
ti išrištas klausimas apie mo
tery balsavimo teises Angli
joj. Jeigu moterims atsisa
kytu suteikti teises, tai jos 
ketina kelti riaušes. Jau 
dabar ruošiasi prie dideliy 
susirinkimy, kurie atsibus 
visoje šalyje. Taip-pat tve
ria savo kariumenę-sargy- 
bą iš vyry, kurie turės apgin
ti sufragistes nuo policijos. 
Ketinama užpult ant atsto
vu namo, jei šitas pasiprie
šintu motery teisins.

Persijos moterįs. Ligi re
voliucijos jos neturėjo jokios 
laisvės. Persy moterįs gy
vena atskiriai nuo vyry, savo 
haremuose. Dabar jos pasi
žymi kovoje už tėvynės lais
vę. Neseniai persės išleido 
atsišaukimą į viso pasaulio 
moteris, kad protestuoty 
prieš kazoky žudymus Persi
joj-

Juk tie tarartieji bedie- 
viai, tai yra susipratę darbi
ninkai, o gerieji katalikai— 
tai alkani, nukamuoti, nesu
sipratę darbininkai.

Pradėjau dar smarkiau da
boti laikraščius. Pamačiau, 
kad darbininku susipratimas 
platinasi, jy galybė auga, 
kovotoju skaičius eina didyn. 
O kapitalistu bernai: dvasi- 
škija su davatkų rojum ir so- 
cijalistu pragaru turi kraus
tytis į Aziją ir Afriką.

Tokį sveiką supratimą apie 
pasaulio reikalus man sutei
kė darbininkams skiriami 
laikraščiai. Męs skaitome ir 
kitu pakraipų laikraščius 
“Draugą”, “Vien. L.”, ku
riu antgalviai gražiai skam
ba, bet turinys, kaip tik ad- 
verniškas.

J. Klimavičius.

Kokia tauta daugiausia 
skaito.

Iš visy skaitančiu tauty 
pirmą vietą, kaip pasirodo, 
užima islandiečiai. Ant tos 
salos, kur gyvena nedaugiau 
80.000 žmonių, išleidžiama 
knygy, sulyginant su gyven
toju skaičiumi,85 kartus dau
giau, negu pas kultūriškiau- 
sias Europos tautas. Reiki- 
avike (Islandijos sostinė) iš
eina 12 savaitraščiu ir 24 
“apžvalgos” (Review). Sity 
laikraščiu krūvas raiti laiš
kanešiai išnešioja po toli
miausius tos' šiauriu salos 
kampučius, ir nėra nei vieno 
kaimelio, neaprūpinto litera-

priežastis štai kokia. Nese
niai vienas anglas įstojo ka- 
riumenėn su tikslu skleisti 
socijalistišką agitaciją. Iš 
pirmos dienos pradėjo jo ne
apkęsti, o tūli ir gyvastį no
rėjo atimti. Vargšas nete
ko kantrybės ir rašė raportą 
kariškam sekretoriui. Už sa
vaitės jį atleido su pažemi
nimu. Bet jeigu šviesiam 
žmogui čia nėra vietos, tai 
užtai gerą biznį daro kar- 
čemninkai. Jy čia yra be
veik 200. Lietuviu kariu- 
menėj irgi yra. Bet ir tarp 
j y maža apšvietos. Daugiau
sia laiką praleidžia smuklėse 
ir bepaleistuviaudami.

Leo Gechus.

1° Laisvoji Sakykla

Jaunikis gauna tūkstantį do- 
eriy ir liuosas, o pana tik at- . .... . , .. . . .
ieka savo reikalą. Pasakyk, da tiki į tai, ką jisai skaito, 
ar tai neišmintinga. Ar čia Jis tiki, kad yra ant svieto 
kas nuskriaustas? stebuklai ir stebukladariai.

—Bjauresnio daj^to negali Tą vaiky įsitikėjimą palaiko 
mūšy tėvy tamsumas, nes ir 
jie buvo tokiu-pat būdu iš
auklėti.
ka ant viso amžiaus pasaky 
šalininku. Aš čia nekalbu 
apie tuos vaikus, kurie turi 
laimę lankyti augštesnes mo
kyklas. Pas tokius vaikus 
įsitikėjimas į pasakas tuo- 
jaus pranyksta. Bet kas da
ryt su tokiais vaikais, kurie, 
užbaigę “pasaky mokslą”, 
papuola po globa “svieto ga
nytoju?” Tokie jau iš tamsy
bės atklaniy neišbrenda, o 
palieka per visą gyvenimą 
visokiy apaštalu išnaudojimo 
įrankiu. Ir tokie tai dvasios 
vergai labiausiai trukdo žmo
niją nuo pirmyneigos, nuo 
progreso.

Jeigu pažvelgsime į mūšy 
literatūrą, tai atrasime, jog 
didesnėji jos dalis susideda 
iš pasaky ir prasčiausiu, že
miems žmoniy jausmams pri
taikintu blevyzgų. Į tą svar
bu dalyką mūšy laikraštija 
turėty atkreipti daugiau aty- 
dos. Juk kiekvienas laikraš
tis yra žmonijos veidrodžiu 
ir todėl turėty nurodyt mi
niai, kokias knygas reikia 
skaityti, o kokias mesti į sąš
lavyną. J. Kelmutis.

Jis tiki, kad yra ant svieto 
stebuklai ir stebukladariai.

būti, mama. Juk čia už dole
rį žmogus savo sąžinę par
duoda. Kas gi iš to išėjo?

Žinia, išėjo kuogeriausia. 
Už keliy dieny.pana turėjo 
tūkstančius fotografijy, ir 
seny ir jauny, ir kreivy, ir 
kuogražiausiy. Ji galėjo tik 
grožėtis. Kožnas, kaip įma
nydamas, piršosi. Tai matai 
kokios naujoj gadynėj ma
dos vestuvių reiKaluose. Se
niau buvo piršliai, vėdliai, o 
dabar tam tikros įstaigos.

—Žinai ką, mama, tik tu‘ 
ant manęs nepyk! Tai ir tu 
galėtum nusiyst kokį šimtą 
doleriy ir prie tavęs prilipty 
keli tūkstančiai vyry.

—Gana jau gana, nepraust- 
burne; jau visai motinos ne
gu odoj i.

—Aš tik dėl palyginimo 
imu. Paskui gavus tuos tūk
stančius fotografijy, išsirink
tum sau vyrą. Žinoma, kokį 
žlibakį nesirinktum. O kas 
iš to išeity, pati numanai. 
Juk tai veikiausia būty kvai- 
lys-parsidavėlis ir tu jį po 
batu turėtum.

—Taip ir reikia, o kaip tu 
misli!

—Palauk, palauk! Matai, 
jau tau kvepia. Tik aš už
baigsiu. Bet gali išeiti, jog 
tai būty koks besąžiniškas 
vyras, ir jisai tave senę dar 
spėty gerai apkuldašyt. Te
gul su ana pana vyrui nerei
kėjo gyvent. Bet ir kitokio 
šimtai atsirastų. Jie tik tavo 
turto laukto, kol tu kojas pa- 
kratytum.

,—Aš pradėjau visai apie 
kitą, o ji apie mane.

—Ant savo kailio patirt 
neteisybę visugeriausia.

ie-

Nuo Redakcijos: Daug kame galima 
sutikti su gerb. J. Kelmučio nurody
mais. Bet yra pasakę visokiu. Didžiau
sias pasakę rašytojas danas Andersen 
pasakė: tos pasakos geriausios, kurias 
gyvenimas paseka. Deja! Tokię pasa
ką rinkinėlio, iš kurio vaikučiai, dar pa
sakas skaitydami, jau iš mažumens mo
kytasi atjausti svetimą vargą, tokio rin
kinėlio męs dar neturime. O tokię pa
saką randasi gana daug. Lengvoj pa
sakos formoje ten atsispindi ir vaikui' 
suprantama neteisybė...

Kuo buvau ir kuo likau.
.. .Kada aš pribuvau į Ame

riką, tai kaip tik pasitai
kė visi įnamiai bedieviai. 
Man buvo net baugu... Rods, 
nereikia nė sakyti, koks be
dieviu gyvenimas. Užtenka 
pasakius, kad jie nėjo bažny
čion, išpažintin, kunigu ne- 
guodojo, net namie nesimel
dė. Tiesa, maldaknyges ir 
šiaip šventraščius tankiai 
skaito. Bet ar dėl Dievo gar
bės jie tai daro? Anaiptol. 
Jie j ieško ten fakty dėl kri
tikos. Negana to. Pas juos 
matosi dar daug įvairaus tu
rinio knygy ir laikraščiy vi- 
sokiy pakraipy, tarp kitko ir 
dėl kritikos. Tik pagalvoki
te, kaip geras katalikas gali 
j aus ties tokioje draugijoje! 
Jo sąžinė slegiama neapsa
komai. Dar Lietuvoj būda
mas, žinojau, jog Amerikoj 
bedieviu esama. Buvau skai
tęs, jog ir tikry kataliky yra.

Ką -jau bepadarysi! Pa
kliuvęs pas bedievius, netu
rėdamas ką su jais šnekėt, 
ėmiau laikraščius skaityt. 
Skaitau, skaitau ir kožnam 
beveik laikraštyj užeinu: vie
nur kunigas merginą nunuo
dijo, kitur kunigą su mergi
na viešbuty suareštavo, tre
čias kunigas parapijos mo
kykloje irgi “šposą iškirto”. 
Tai laike mišiy policistai klap
čiukais tarnaujamai parapijos 
iždą apvogė, tai kunigas 
{skundžia policijai streikie- 
rius ir t. t.

Aš pamačiau tokius fak
tus, kurie man buvo visai ne
žinomi. Turėjau imti valan
dą laiko, kad pagalvoti, o 
pagalvojus pasakyt: kur ma
no protas?

Žinių rašytojams.
Tariame žodelį tiems; ku

rie rašo mums žinias.
Rašykite tankiau, bet 

trumpiau. Kožna žinelė iš 
mūšy gyvenimo yra brangi, 
bet nereikia ją taip ištęsti, 
kad ji nebūty nuobodi. Žy
mėkite blogas ir geras gyve
nimo puses. Bet aprėpkite- 
apimkite visą gyvenimą, kaip* 
jisai platus ir gilus. Dabar 
daugiausia žirny turime apie 
teatrus, prakalbas. Tai svar
bu, be abejonės. Bet tai dar 
tik dalis gyvenimo. CK kur 
dar draugijy gyvenimas, pa
rapijų reikalai, mokyklos, 
santikiai su kitomis tauto
mis, darbai. Jeigu ir šiaip 
kas nors svarbaus atsitinka 
svetimtaučiu gyvenime ir tai 
reikia žymėti. Tik trumpai, 
sumanomai ir tai, kas žmo
nėms gaiety rūpėti. Dideliy 
pamokslu vely nedėkite, nes 
tai nuobodu. Svarbu faktai, 
patsai gyvenimo branduolys. 
O pamokinimas pats savaimi 
išdygsta.

Dar, meldžiamieji, neuž
gauliokite ypaty. Tiktai ten, 
kur to reikalauja visuome
nės labas, kur be to nega
lima apsieiti, galite peikti. 
Bet tiktai tuomet, kada bus 
stipriausi prirodymai, kad 
teisybę galėsite apgint. Su 
tuščiom rankom negalima ei
ti į kovą. Kaslink vakary ir 
prakalbu, tai daugiausia kįla 
ginčai dėl pačiy mažmožiu. 
Kas nors parašo, kad tas ir 
tas blogai lošė, blogai kalbė
jo. Tuoj pasipila atšaukimai. 
Ir pasirodo: kiek galvy tiek 
proty. O visy ty rašiniu ne
sutalpinsi, nes lapus užimty. 
Iš mažo debesio didelis lie
tus. Tuo tarpu, teatro ir pra
kalbu reikaluose geriausia, 
jei to užsipelnė, veikėjai pa
girti, o ką negalima pagirti 
vely pro šalį praeiti, nekliu
dant. Visuomenė dėlto ne
nustos. »’

Rašykite atsargiai ir svar
stykite žodžius. Žiūrėkite į 
dalyką ne savo akimis, bet 
visuomenės akimis.

Atsižiūrėkite ir į redakci
jos padėjimą. Koksai sma
gumas, jei tankiai dėl tuščio 
nieko kįla baisys ginčai, ir 
laiškai bįra, kaip iš maišo. 
Laikraščiui turi rūpėti visy 
skaitytoju reikalai ir kores
pondentai turi tai suprasti ir 
atjausti.

Męs jau turime krūvą gė
ry korespondenty. Męs kvie
čiame juos daugiau lavinties 
ir sekti šituos mūšy nurody
mus.

Męs kviečiame taip-pat ra
šinėti ir visus mūšy skaityto
jus. Po sunkaus darbo ne
mikli ranka, bet ant atviru
tės telpa keli žodžiai apie 
darbus, apie vargus. Ir to 
užtenka.

Tiktai dar kartai prašome: 
įsiskaitykite į mūšy nurody
mus, kad nereikėtų išmeti
nėti,'

Taip-pat karštai palaiko
ma žmonėse teatro meilė. 
Nežiūrint to, kad profesio
nališki aktoriai yra tik dvie
juose didžiausiuose miestuo
se Reikiavike ir Akureiri’je, 
Islandijoj lošiami visi geres
nieji dramatiški veikalai, 
ypač vokiečiu rašytoju. Lo
šia juos paprasti mylėtojai- 
valstiečiai, kas nekenkia žiū
rėtojams tėmyti perstatymo 
su nepaprastu jautrumu.

Iš ko daromi dirbtiniai 
kiaušiniai.

Paryžiuje išeina laikraštis, 
kuris perdėm pavestas falsi
fikacijoms (apgavimams). 
Paduodame iš jo aprašymą, 
kaip išdirbami netikri kiau
šiniai. Trynį tokio kiauši
nio daro iš produkto, jau se
niai vartojamo suminkštini
mui skūriniu pirštiniu. Tas 
produktas—nudažytas kazei- 
nas. Jį suspaudžia tam tik
roje formoje ir taip padary
tą trynį apsupa sluoksniais 
išdžiovinto baltymo, imamo 
iš šiltųjų kraštu paukščiu 
kiaušiniu. Kiaušinio lukštas 
padaroma, mirkinant padirb
tą kiaušinį rūgščioje titna
ginės druskos maudynėje.- 
Suprantama, kad gudrios 
gaspadinėš tokiais kiauši
niais neprigaus, bet ačiū j y 
pigumui, jais gali naudotis 
visokį šukei ai-restauratoriai.

• Iš “Pi L.” surinko J.S.

Korespondencijos
Arnold City, Pa.

Iš visy Amerikos kampy 
randi žinutes tai šiokias, tai 
tokias, o apie Arnold City 
nieko negirdėt.

Tuo tarpu, mūšy mieste ir 
apygardose yra labai miš
raus svieto. Lietuviy irgi 
randasi apie keletą šimty. 
Apšvietimas tarp jy, jeigu 
spręsti iš laikraščiu skait- 
liaus, nėra žemiausias, nes 
laikraščiy pareina daug ir 
visokiy pakraipy. Gaila tik, 
kad jokiy draugijų čia nėra. 
0 jeigu kas ir pridera prie 
draugijos, tai daugiausia 
prie slovakiškos draugijos 
(narodova spulka). Man ro
dosi, kad tai yra .dėlto, jog 
niekas nesuorganizavo, tei
singiau, nėra kas suorgani
zuotu, ar tai dievišką, ar be
dievišką draugiją (tam tikrai 
bedievišku draugijų nėra, jei 
neskaityt laisvamaniu. Red.) 
Lietuvio kunigo čia ir nėra, 
yra tik airys ir slovakas.

Petras Angliakasys.
Vancouver, Wash.

Čionais stovi pulkas pės
čiu kareiviu, trys baterijos 
artilerijos, batalijonas inži
nierių, dvi kapelijos muzi
kantu ir kompanija ligonbu- 
čio. Tarp kareiviu nėra jo
kio apšvietimo ir jiems ne
duoda moksliškos literatū
ros skaityti. Juos maitina 
monarchiškais (atgal ei viškais 
ir 
O

Philadelphia, Pa.
L. S. S. 1-ma kuopa suren

gė visą eilę paskaity, kurios 
atsibūna kas antras nedėl- 
dienis. Vasario 4 d. skaitė 
drg. Gaigalas ant temos: 
dėlko žmogus gyvena? Tema 
svarbi ir reikalauja daug 
apkalbėjimo, ko su viena pa
skaita negalima išrišt.

Po paskaitos prelegentas 
atsakinėjo ant klausimy. At
sirado studentas, kuris pra
dėjo klausti: kodėl saulė 
šviečia? kodėl lietus ir saulė 
yra? Prelegentas atsisakė 
jam aiškint, nes tai nesirišo 
su tema. Studentas pakėlė 
triukšmą, pradėjo išmėtinė
ti, kad socijalistai tik laiką 
gaišina ir tt. Pagaliaus pu
blika atidavė kreditą prele
gentui (20 balsy prieš 0).

Tą pačią dieną įvyko 6 vai. 
vakare gaisras rūby dirbtu
vėj, kuri randasi tarp 8-tos 
ir 7-tos gatviy North pusėj. 
Gaisras buvo gana smarkus. 
Liepsnos liežuviai neprileido 
ugnagesius artyn, kurie vien 
tik stengėsi apgint šalę sto
vinčius namus. Nuostoliy pa
daryta ant $1,000,000, 3 ug- 
nagesiai sužeista, apie 1000 
darbininky neteko darbo.

9999.

Vancouver, Wash.
Čia yra pašelpinė draugija. 

Lietuviy yra pasiturinčiy. 
Yra ir gerai apsitrinusiy, tik 
gaila, kad mažai teskaito 
progresyvišky laikraščiy ir 
knygy. Publiškame knygy
ne užtėmijau ir lietuvišky 
knygy ir laikr. “Lietuva”. 
Merginy čia mažai ir todėl 
vaikinai neperlabai rimsta 
ant vietos.

Leo Gechus.

daug, rodosi į 20 seimyny 
ir pavieniais koksai 100. Ap
švietimas tarp nevedusiu že
mas, yra 3 liet, smuklės,

Gana neblogai uždirba mer
ginos, į mėnesį $20—25 su 
valgiu ir butu.

L. Gechus.
East Pepperell, Mass.
Darbai pas mus eina ge

rai. Yra popieros dirbtuvė 
po vardu Nashua River Pa
per Corp. Dirba dienomis ir 
naktimis. Dienomis dirba 10 
valandy ir gauna $1.50. Nak
timis dirba 13 valandy ’ ir 
gauna $1.8tf.

Yra dvi dirbtuvi, kur mu- 
levoja popierą. Dirda 10 vai.
— $1.50. Yra dar dvi čeve- • 
ryku dirbtuvi. Ten lietuviy 
visąi nedirba, tik airiai ir 
francūzai. Iš kitur pribuvu
siam sunku, gauti darbas. 
Žiemos laike kožnas savo 
darbą laiko.

A. Komik.
Philadelphia, Pa.

Čia daug yra darbaviečiy, 
kur darbai labai silpnai eina, 
atmetus tik restoranus, ko
telius ir doky darbus. Dau
gumas dirba tik 3—4 dienas 
į savaitę. Daugelis darbi- 
ninky visai atleidžiama nuo 
darbo. Bedarbiu armija skait
lingai išaugo.

APIE DARBUS.

tuščiais. Red.) raštais, 
socijalizmo bijo ištolo.

9999.

Dr-stė Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu

SU

Paj ieškojimai.
Pajieškau Vinco Kalesinsko ir Olesio 

Šulco, abudu iš Suvaikę gub. ir pav., 
Punsko parap. Atsišaukite šiuo adresu:

Michal Gryškievič,
109 Bowen St., So. Boston, MasŠ.

Klaidos atitaisymas.
Straipsnyje “Remkit Law- 

rence’o streikierius!” “Lais
vės” Nil padarėme stambią 
klaidą. Siųsdami aukas per 
Bostono Socijalisty Kliūbą, 
dėkite adresą: Boston Soci
alist Club, room 6, 14 Park 
Sq., bet ne Place Sq.

Arnold City, Pa.
Daugiausia čia dirbama 

angliakasyklose, kuriy esa
ma ir apielinkėje gana daug. 
Darbai tuo tarpu eina gerai 
ir dirba visomis dienomis. 
Pratęsiama naują geležin
kelį, tai dar naujy uždarbiu 
atsirado.

Petras Angliakasys.
Vancouver, Wash.

Darby čia beveik nėra, 
tariu lietuviams kol-kas
silaikyti nuo važiavimo į čia.

L. Gechus.
Portland, Ore.

Miestelis nedidelis, guli 
ant kranto Kolumbijos upės. 
Žiemos beveik nėra. Darbai 
eina blogai. Teisybę sakant, 
žiemos laike jy beveik ir nė
ra. Nekuriu dirbtuvių dar
bininkai streikuoja jau ke
lintas mėnuo. Daugiausia 
dirbama giriose ir ant gele- 
žinkeliy, o žiemos laike to
kie darbai nepergeriausiai 
eina. Tat šimtai bedarbiu 
vaikščioja gatvėmis. Na
muose beveik badas viešpa
tauja. Daugiausia čia gy
vena finai. Bet yra ir len
ku, kurie čia-turi dievnamį; 
randasi ir lietuviu

RED. ATSAKYMAI.
ROŽEI KANČIUTEI. Labai susivėli

nusi žinia. Meldžiame rašyt, tik trum
piau ir aiškiau.

BEDIEVIUI A. M. Meldžiame pasi-l 
rašyti Šituo slapyvardžiu. Žinosime.

ŽILVIČIUI. Reporteris atsako ne 
Tamstai. Tiek tepasakyta, kad rašinė
jate “atžagareiviy laikraščiuose”. Dau
giau Tamstai nieko neužmetama. Dė
lei rašinėjimo į “atžagareivię laikraš
čius” nėra ko aiškinties, nes tai ne mū
šy reikalas.

P. LAPINSKUI. Tinka. Daugiaus 
ir vis tik trumpai, kaip šį kartą.

LEOGECHUI. Kur apie darbus, at
skirkite. Kaslink užklausimę, tai kiek
vienas save gano, kaip išmano. Ar gi 
jau nuo kiekvienos merginos pamatymo 
atsiranda meilės liga?

J. KLIMAVIČIUI. - Dedame, pralei
dę vietą kur mus išgiriate. Suprantate 
kodėl. Rašykite tankiau, bet aiškiau.

ST. GR1TENU1. Žmonię pasakoji- 
mę nesuvaikyti. Net negražu, kad klau
siate apie šnibždėjimy “macj”. Apie 
kalendoriy padėsime kada nors straip
snelį.

S. NORKŪNUI. Tasai knygynas ir 
yra špitolninky pakraipos įstaiga. Apie 
deficitą dar patįs nežinote, taigi nėra 
reikalo nei rašyt. Kada suskaitysite, 
tada galite ir atšaukimus dėti. Kad neno
rėjot Rateliui kojos pakišt, pranešime.

Ant Town of Lake, Chicago, Ill. 
ADMINISTRACIJA:

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

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

Prolokolę Rašt. A. A. Poška,
4623 S. Marshfield Ave., Chicago, Ill. 

Finansę Rašt. F. Yaugel,
4606 S. Paulina st., Chicago, Ill. 

Iždininkas A. J. Beržynskis,
4600 S. Paulina st., Chicago, III. 

Organo užžiūrėtojas A. M. BarČius,

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- 
kundę, su paveikslais (apdary
ta)................................................35c

Pinigus siuskit per Money O r- 
d e r šiuo adresu:

R MIKOLAINIS
“Box 62. New York City.
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Vietines-Zinios
Primename, jog pėtnyčioj, 

9 vas. socijalistų svetainėj 
bus mitingas Lawrence’o 
streikierių naudai. Kalbės 
visi žymesni vietiniai orato
riai. Priedermė kiekvieno at
silankyti.

Nedėldienį rengia prakal
bas Vytautinė draugija. Taip 
-pat neužmirškite pribūti.

Pinigai, kurie surinkta nuo 
Vytauto draugystės $39.07 ir 
Socijalistų kuopos $12.70, vi
sa $51.77, jau perduota ang
lų Socijalistų Kliubui. Žiu- 
rinskas paaukavo du žiupo- 
nu. Jie taip-pat perduoti. 
Neužmirškite remti streikie- 
rius.

Sziandie perszalai
Rytoj turėsi pneumonija

Sunkios plaučiu ligos tankiai pasidaro iš to, kad peršalus nesirūpina 
pasigydyti. Delto-gi pats dėl savo naudos, jeigu tik esi peršalęs,imk

Severos Plotkeles nuo Peršalimo ir Slogos
(Severa’s Cold and Grip Tablets).

Šitos plotkelės pagydo peršalimą ir neleidžia įsiskverbti sunkesnei 
ligai. Pabandyk jv šiandien—rytoj būsi sveikesnis. Mokestis 25c 
už skrynutę.

V Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.
Nedčliomis iki 3 vai. po piet.

S
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TIKRA DEGTINE

«c)4c)4c)4c)4S4c)c)4c)4c)4c)4c)4D4c)«

Telephone Fort Hill .504

ADVOKATAS
ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

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

KALBU RUSIŠKAI IR 
LATVIŠKAI.

Jeigu jus kada reikalausite

TIKROS RUGINES arba BOURBON DEGTINES*
Tai ateikite pas mus, nes męs DLCELIINĖ yra išsistovėjus medyj ir 
užpeČetyta Jungtiniu Valstijų sandėliuose, taipgi užpečėtyta bonkose po 
priežiūra Jungtinių Valstijų valdžios vientik del mus.

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

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

Parduodame Rorčlais už visai žemas kainas.

Ž DIDŽIAUSIAS 
DARBININKŲ 
SĄVAITINIS 
LAIKRAŠTIS

“KOVA LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

E. Cambridge’iui vasario 
4 d. buvo diskusijos: ar rei
kalinga, kūdikius auklėjant, 
mušti? Tapo pripažinta, kad 
mušimas tai barbarizmo lie
kana. Dabar civilizuotam 
pasauly nevalia ne tik ką 
žmogų, bet ir gyvulius mušti.

Kertėj betupįs.

Męs gavom laišką iš p. 
Norkūno, V. Kudirkos kny
gyno nario, jog šokiu rengė
jai anaiptol nenorėję Jaunuo
menės Rateliui koją pakišt. 
Taip-pat rašo, kad kun. Ži
linskas nieko bendro neturįs 
su tais šokiais ir be reikalo 
esąs [užgaunamas. * Viso to 
laiško netalpinsime.

Cambridge ant Boylston 
gatvės plyšo raudona ryna ir 
užliejo gatves ant 150 pėdy 
pločio. Greitai pasisekė su- 
taisyt.

Geriausia' yra pirkti pas 
lietuvius, nes atsitikus ko- 
kiam-nors reikalui, patar
nauja arba suteikia rodą už 
dyką.

Tamošaitis ir Yurgeliūnas 
233 Broadway, So. Bostone.

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

FĖRAI! FERAI! FĖRAI!
So. Bostono Lietuviu Lab

darystės Draugija rengia fė- 
rus, kurie prasidės 12 d. va
sario (Feb.) ir trauksis ištisą 
savaitę, svetainėj Maynard 
Hall, kampas D ir Silver Sts. 
Kiekvieną diena fėrai prasi
dės 7 vai. vakare. Kiekvie
ną vakarą bus dainos, kalbos 
ir muzika. Visi lietuviai ir 
lietuvaitės turėtu aplankyti 
fėrus bent vieną sykį.

Bostono L. Kriaučių Unijos atydai
Šiuomi pranešu visiems Bostono Uni

jos Kriaučiams, 149 skyriaus, jog prisi
dėjo 6-os Unijos G skyriai prie mus Uni- 
iO3 teismo, ką esam apskundę senąjį 
įasierių už 200 dolerių. Taigi visi Bos

tono Localai prisiuntė pinigy dėl teis
mo. Pinigai yra pas prezidentą John R. 
Nevulį. Suma prisiųstų pinigy bus 
paaiškinta ant susirinkimo,kuris atsibus 
8 d. vasario (February) 1912 m., 7:30 
vakare, po No. 339 W. Broadway, So. 
Bostone. Kiekvienas narys turi pribūti 
ant šio susirinkimo. Širdingai kviečia

Pirmininkas John R. Nevulis

Susirinkimas.
Susirinkimas 162 kp. L. S. S. atsibus 

nedėlioję,11 vasario, 10 vai. ryte, po No. 
112 Salem St., Boston.

Balius, Balius!
Balius Šv. Petro ir Povylo d-stės atsi

bus 30d. gegužio (Decoration Day), Odd 
Fellows Hall,515 Tremont St., Bostone. 
Meldžiame kitų draugysčių nerengti jo
kių pasilinksminimų ant minėtos dienos, 
kad neužkenkti vieni kitiems.

Komitetas,

Severos Gyduoles nuo Reumatizmo
• (Severa’s Rheumatic Remedy)

puikiai pagelbsti gydant reumatizmą, nes išveja iš kūno nešvarybes, 
sakysim šlapimų rūgštis, nuo kurių liga įsiviešpatauja. Mokestis 
$1.00 už butelį.

Nuo gerkles išdžiūvimo, nuo užkimimo, nuo kosulio, nuo bronchito 
ir nuo kitŲ gerklės ir plaučiu ligų nerasi geresnio vaisto, kaip

Severos Plaučių Balsamas
(Severn’s Balsam of Lungs)

Šitas balsamas užlaikys plaučius sveikatoj ir nedaleis kitoms ligoms 
atsirasti. Tinka ir suaugusiems ir vaikams.

Mokestis 25c Didesnis butelis 50c.

Jei nori, kad greitai prapultų reumatiški skausmai, neuralgija, jei
gu nori sumažinti tinimą arba prašalinti narių štyvumą, tai trinkis

Severos Gothardo Aliejum
(Severn’s Gothard Oil)

Mokestis 50c

Turi pardavimui visi aptiekoriai. Kai perki, pažiūrėk, ar 
tikrai pavardė Severą yra užrašyta ant gyduolių. Tokiu būdu 
apsisaugosi nuo nemalonių prisityrimų.

CEbARRAPIDS 
a JOWA

Morris Katzeff
294 Washington St.

Room 738 BOSTON, MASS

Užlaikėm didelę

Krautuvę
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šliūbinių 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.

822 Washington Street
BOSTON, MASS.

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

•SSVW ‘NOJ.SOfl
0££ sutupi j ‘-}g uoT8uįusbm L6Č

asoa aaaNvxaTv
*|uą$|i)nj J9q|n>||8n8 j||n»

*8n>įA|Up 0018(9)
Sn|>|OS|A JĮ ‘SBJOĮdOd SB>į§|S>į9f| 
‘smuĮAB|tnį|O>i ‘snpun>|S ‘souippN

smvMiaa sdimosia naaruv

95h3<| atn jo O|I4>’<1 Xjbjom

•UOJJIUI f-CI6 ’PJL SOJ9JA OlU|U9AX{)
•£0£T u|uw suuojapx osįjjo

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviš ų—-Lenkiškų Vaistų

k a. 
ai 
ai
*

“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 socijfalizmo 
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 
DYKAI. Nuo naujų metų “Kova” išeis tokia kaip “Keleivis”.

a. y 99 E. Moyamensing Avė. ;
į. d. PHILADELPHIA., PEININ’A. «

oira

RAŠYK man šendi, o rytoj gausi mano lietuvišką iliustruotą Katalogą: 
puikiausių armonikų, koncertinkų, klerjietų, smuikų, triubų 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 prekystė, kuri nuo 1902m. teisingom preketn išpildo užssakymus (į 
visus Suv. Valst. Miestus ir miestelius ), per pačtą ir ekspresą. Nepamiršk adreso:

M. J. DAMIJONAITIS,
812 - 814 W. 33 rd St.,’ Dept. 111 CHICAGO, ILL.

SANKROVA
DIDŽIAUSIA BOSTONE

OLSELIS

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra saulė, planetos ir kometos, 

tai skaitykit knygą

“Pasaulių Ratas
Su paveiksi. Ketinti

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra meilė ir kaip žmonės mylisi, 

skaitykit kningą -•

“Meilės Karštligė”
Ketinti 2Oc.

Reikalavimus ir pinigusądresuokit taip:

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

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
APTIEK A

Sutaisome 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.

VADOVAS KELIAUJAN
TIEMS Į AMERIKĄ IR 
IŠKELIAUJANTIEMS.

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

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

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

B. L. BERNARD
Praneša, jog jo offisas prie 105 
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
?iet, o prieš tą ar no to laiko tele- 
onuokite 160 South Boston arba

624 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

Kataliogas Visiems Djte!
Kožnas žmogus mokantis skaityti 

privalo turėti musų Katabogų ;a>,. m 
atras da elį visokių daiktų. Mu.->ų 
Banka priima pinigus užččdyjimui ir 
moka ą-tą procentų. Siunčia pinigus- 
ir parduoda laivakortes j visas dalis 
svieto, pigiaus kaip kiti. Spandinam 
visokius drukoriškus darbus ,re>ta. 
gerai ir pigiai. Reikalaudami kata- 
Logo prisupkite 2C markę ant adreso
GEO. A. PUPAUSKY 8< G

2342 SO. LEAVITT ST. CHICAGO. IL'

HARWISON GATVES

DISPENSARE
Jan 20 meti; nuo įsteigimo.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarimai DVKAI!
šiokiomis dienomis atidaryta nuo 9 iki 8 
vai. vakare, šventadieniais nuo 10 ryto 

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

Ateidamas atsinešk šį apgarsinimų.

’ Perkant žiurčk, kad butų ta marke, 
o gausi teisingai.

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

Vyno, Visokių Likierių, 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 adresu: 
Taipgi duodame kalendorių ant torielkų su prezidentų paveikslais. Kurie 
negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, o męs prisiųsim 
orderius per expresą. Rašykite lietuviškai.

WILLIAM ZAKON & CO.
21-23 Cross St., Boston, Mass.

50,000
KNYGŲ

FARMAS PARDUODU.
LIETUVIŲ KOLONIJA MICHIGAN 

VALSTIJOJ, kur turi nusipirkę farmas 
150 lietuviy. Mason County turiu par
davimui gyvenamy farmy su budinkais 
ir sodais, žemė—molis su smieliu ir 
juodžeme maišyta. Taipgi Lake Coun
ty turiu daugybę neišdirbtos žemės far- 
moms. Parduodu pigiai, taipgi ir ant 
lengvy išmokėjimy. Rašyk tuojaus, o 
gausi lietuvišką informacijy knygelę ir 
mapą dovanai.

ANTANAS KIEDIS, 
Peacock Lake, Michigan.

SKAITYKITE “LAISVĘ!”

TEATRAS ir ŠOKIAI
RENGIA SO. BOSTONO JAUNUOMENES RATELIS 

Atsibus Užgavėnių Vakare

20 Vasario (February), 1912
DAHLGREN HALL SVETAINĖJ

Kampas E ir Silver Streets, So. Boston, Mass.
Bus sulošta 3-jv aktv farsas “ AUDRA GIEDROJE”.

Teatras prasidės 7:30 vai. vakare
Širdingiausiai visus užkviečia atsilankytiKOMITETAS

T PAIN S I-L R Gyduoles sutai- 
APTIEKA somos atsakan-

■ į į čiai pagal viso
kius receptus per registruotą aptiekorių. 
Užlaikome Cigarų, Sodos ir Visokių 
Saldumynų (kendžiy). Kalbame lietu
viškai. Atsilankykite!

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

S a 1 _ .. x__ .-i___1 S
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F. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

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

Tel. 1990 Roxbury

DR. M. J. KONIKOW 
548 Warren Street 
Prieš Elm1 Hill Ave.

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

Nedčliomis 2-4 . M.
Kalba rusiškai, vokiškai ir 
liškai.
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, OFFISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS
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"NoWork-NoPaV’
The Workingman s
Problem

* SO. BOSTON, MASS. *

LIETUVIŠKAl-LENKIŠKAl-RUSIŠK  AS

Daktaras
Vienatinis mus tau- 
tos Medicinos Profe- 
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek- 
mingai gydau ir at- 
lieku operacijas. Te- 
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 nurašy
ta “Lenkiškas Daktaras”. Ofiiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

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

Telephone Richmond 1967-R.

Jis tik jsenino 6altj ir paskui 
turėjo gulėti per savaites

DR. RICHTERTO 
Pain-ExpeHeHs 
prašalįs pavojingus susirgimus 
jeigu vartosi su laiku pagal nu
rodymų, ant dėžutės; 25c. ir 50c. 
už bonką. Žiūrėk ant Inkaro 
ir vardo ant dėžutės.4
F. AD. RICHTER & CO., 216 Pearl St. Now York.

Richter’lo Congo Pillės yra geros nuo 
viduriu sukietėjimo. 25*. ir 60c. įSį

25c. 
50c.

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

nuo Kirmėlių del suaugusių 35c.
•• • 25c.

25c. 
25c.

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Zmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Linimentas Vaikams*
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių

,, liuu li.li u*>i nuaugu
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - - -
Skilvio Lašai - - -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo

ir Kruvinosios - - -
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo - - - ’
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdvmui

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 Apsaugo toj as 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo kepenų
Valytojas Plemų Drabužiuose - 
Rožės Balsamas -
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai -
Svelnintojas - 
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 (mažesnė) 
Inkstų Vaistas_ (didesne) 
Akinės Dulkeles
Gydymas nuo uždegimo Dantų 

abelnai Skausmo ir Škorbu

25c. 50c

75c.

$3.50
50c.

10c.
10c.

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

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

$2.00 
$1.00

$1.25

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

$1.00 
25c.

Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 
abelnai Skausmo ir Škorbuto

Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 
ir Niežų - - - _ -

Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

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

$1.25

$2.00
$2.00

$50

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

jWgjP* Vysai Dykai Del Virus
Ta knyga yra stebuklinga ir siustą yra tyk del vym 

Knyga ta prastais, suprastais Žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi fiuo uznuodijima krauja 
arbasypili, nubiegitna sieklos, patrotitu stypribe, pučkrs 
ir kitus iŠniietimus, negromulavima, patrotiiu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, runi - 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti Įšaldomas sava 
namuse privatiškai, šlapta ir labai pygjai. ?

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutina] isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedės arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejniu tu, specijalisku g 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
Žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena.

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

Godotinas Tamlsta: Pagal Tamistoe prižadiejma, aš nnriečjat: 
JogTamistaprisiustuiuei man vysai dykai v6na j ubu knyga del vyra.

Vardas

Adresas; Steltas

LAIVAKORTES
Kam gi Laivakortes pirkt pas kokį ten žydelį, kad galima gaut pas lietu
vį agentą atvažiavimui ir išvažiavimui net 9-niy kompanijy l-mos, 2-ros 
ir 3-čios klesos laivais?

Či:jr L>lfNlGUS jums pasiunčia į visas pasaulio dalis greitai ir pi- 
g:au negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus paš- 
portus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimės nėra pereit rubežių 
(gronyčią). Važiuojančius patinku ant stočių Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigų siųst ir pirkt SifkorČių, pra
šykit aplikacijos, pridėdami už 2 c. stempą iš jums artimiausio offiso.

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