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II Metai

AMERIKOJ
Darbo kova.

Lawrence’o streikas. 
StreikieriŲ skaičius dabar di
desnis, negu pirmiau. Ūpas 
geras, apie nusileidimą ne
galvoja. Legislatūros komi
sijos įsikišimas pasekmių ne
atnešė. Aukos plaukia iš vi
sos Amerikos ir tai smarkiai 
streikierius ramina. 200 vai
ku (ju tarpe 3 lietuviai) iš
vežta į New Yorką. Vaikai 
ramus ir linksmi. Jie šaukia: 
“męs streikieriu vaikai, męs 
streikieriu vaikai ^Kapitalis
tu laikraščiai užsipuola, kad 
vaikams buvo šalta, nes esą 
dideli speigai. Gerą širdį tu
ri tie ponai. O kad vaikai lie
ka be duonos, tai jiems ne
rūpi.

Pėtnyčioj teisėjas peržiū
rėjo Ettor’o bylą ir nutarė 
perduot Grand Jury. O ligi 
prisaikintuju teismo tasai 
darbininku vadovas turės kir
myti kalėjime. Vienas iš 
darbininku reikalavimu, kad 
Ettor paleistu.

Daugiausia streikieriais 
rūpinasi Haywood’as. Po
licija seka jo žingsnius ir rei
kalauja, kad apie valdžios 
šunybes tylėtu. Streikieriu 
komitetas renkasi kasdien. 
Yra ir lietuviu komitetas iš 
15 vyru.

Prasilavinę (skilled) audė
jai pastatė savo reikalavi
mus. Jie tai daro po įtekme 
Amerikos Darbo Federacijos. 
Reikalauja pakelt algas nuo 
15—20% ir už extra darbą 
nuo 1J—2 sykiu daugiau.

William Yates, vienas iš 
vadovu, sako, kad Industrial 
Workers of the World užaugo 
iki 5 tūkstančiu nariu, iš kuriu 
3 tūkst. prisidėjo laike strei
ko.

Massachusetts valdžia ap
skelbė statistiką, kiek yra 
valstijoj audėju. Medvilnės 
audėju: vietiniu—30.662; 
ateiviu -58.795. Vilnų audė
ju vietiniu.- 17.936 ir ateiviu 
—20.00. ’Viso labo ateiviu 
62%. • . ■ '

Brooklyn (10 vas.). Su
streikavo 200 merginu pas 
M. Breth, vaiku drabužiu iš- 
'dirbėją. Priežastis streiko: 
nežmoniškos darbavietės ap
linkybės. Merginos buvo pri
verstos dirbt 60 valandų i 
savaitę ir negavo jokio atly
ginimo Už extra darbą. Jos 
reikalauja pakelti algas $1.00 
ant savaitės ir dirbti tik 52 
valandas į savaitę.

New York (11 vas.). Dar
bininku . organizacijos užsi
puola ant valstijos darbo de
partamento. Yra 52 inspek
toriai, kurie turėtu prižiūrėti 
darbo sąlygas, bet jie nei 
pirštu nepajudina. Yra dirb
tuvių, kur nei vieno karto į 
metus inspektorius nesilanko.

> Kongrese.
Washington (10 vas.) Ge

nerolas Whipple pranešė 
kongreso karės išlaidu komi
tetui, jog užmetimai prieš 
Becher B. Ray užgniaužta 
prezidento Tafto. Tasai vy
ras išleido daug pinigu, ski
riamu karės reikalams. Pini
gai išleista palaikymui Tafto 
kandidatūros.

Bergeris klausia kongre
so, ką jis mano daryti, kad 
ant Harrimano gelžkeliu lini
jų, kur jau 4 mėnesiai strei
kuoja darbininkai, vietas 
užėmė skebai ir dėlto įvyksta 
daugybės nelaimiu, žūva 
žmonės ir turtai. Reikalau
ja įsikišimo.

Mexikoj.
Provincija Chihuahua ap

imta revoliucija.- Generolas 
Ozorka sako, kad dėlto suki
lo, jog Madera neišpildė re
voliucijos reikalavimu, nors 
nuo Diazo, išvyjimo praėjo 
jau gerokai laiko.

Washington (10 vas.) Me- 
xikos valdžia prašė, kacįleis
tu pereiti per Amerikos teri
toriją, nes revoliucijonieriai 
sugadino gelžkelio liniją. 
Texas gubernatorius nepave
lijo. Taftas siunčia M. Knox, 
valstybės sekretorių, į Mexi- 
ką pranešti, kad Suvienytu 
Valstijų valdžia nenori įsi
kišti į jos reikalus.

Įvairios žinios.
- “The Call” (vas. 12 d.) 

telegrafuoja iš Philadelphi- 
jos, kad Labor Lyceum nori 
priimti 200 vaiku iš Lawren
ce’o streikieriu.

—Indijonu atstovai aplan
kė Taffa ir 
ant koznu 60 tukstanciu in
dijonu būtu vienas atstovas 
parlamente. Jie nori turėt 
savo tikrus užtarėjus.

—North German Lloyd 
kompanija apskaito, kad 
1911 m. į Suv. Valstijas at
vyko 845.510 ateiviu.

--Iš visu valstijų praneša 
apie baisius šalčius. Trūk
sta rynos vandens, gazu. Ap
sunkintas įvažiavimas laivu.

—Washington (9 vas.) p. 
Harrison, anglu laikraščiu 
bendradarbis, pranešė Stan- 
ley’o komitetui, kad plieno 
trustas naudojasi kaliniu 
darbu ir baisiai juos išnaudo
ja. . Daugiausiai tu belaisviu 
dirba Alabamoj. Teisėjai 
bernauja trustui ir yra prisi
žadėję teisti visus ant sun
kiųjų darbu.

-•-Gudri kompanija. New 
Yorko gatves ir piečius nuo 
purvu ir liekanų valo tūla 
kompanija. Miestas tai kom
panijai didelius pinigus išmo
ka. O kompanija parduoda 
dar visokiu liekanų už $1.000. 
000 ir turi dvigubą pelną. 
Kituose miestuose pačios 
kompanijos moka už naudo
jimąsi liekanomis, o New 
Yorke atbulai, nes prie kom
panijos pridera ir daug mies
to vaidybos nariu!

- -Morganas pasamdė gau
ją kunigu, kuriems moka di
delius pinigus, o jie važinėja 
po Ameriką ir keikia socija- 
lizmą.

—New York. Kad dau- 
giaus negalėtu kilti streikas 
tarp gatvių valytojų, labai 
prižiūrima darbininkai. Kaip 
tik nugirsta ką-nors laisviau 
šnekant, tuoj atstato nuo 
darbo.

— Milwaukee. Visos parti
jos vienijasi, kad ateinančiuos 
rinkimuose nuvertus socija- 
listu miesto municipalitetu

<‘7- ’*5 ’
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UŽSIENYJ
Chin i joj vėl blogiau.

Prieš kelias dienas jau-jau 
rodėsi, kad Manču dinastija 
sugriuvo. Męs nenorėjome 
tikėti, kad ji nusileis bekrau
jo praliejimo. Tai dabar iš
sipildo. Ji dar nenusileidžia.

Pekinas (vasario 10 d.). 
Revoliucijonieriu laivynas pa
sirodė netoli Šen-Chai-Quan 
tiesioj linijoj nuo geležinke
lio iš Pekino į Tien-Tsiną. 
Komandierai imperatoriaus 
kareiviu išleido prisakymą, 
kad priešintųsi ju išsėdimui 
ant kranto. Ant geležinke
lio stočių vaikščioja patrulės. 
Yuan Shi- kai kraustosi iš 
Pekino į Tien Tsiną.

Tien Tsin (vasario 10 d.). 
Revoliucijonieriai bombarda
vo per 10 valandų imperato
riaus tvirtovę mieste Kai- 
ping. Daugelyj vietų mies
tas liepsnoja. Vadovas pasi
davė ir iškėlė baltą vėliavą. 
Bet spėjo sušaudyti 23 afi- 
cierius už tai, kad jie ėję iš
vien su revoliucijonieriais.

—Iš Pekino praneša, kad 
galutinas atsakymas bus 
tiktai 18 vas. dieną. Tuo
met būk tai bus paduotos 
so ko maty ties, kad senoji 
tvarka nenor pasiduoti, ki
taip revoliucijonieriai nebū
tu bombardavę tos tvirtovės.

Shanghai. Amerikos fi- 
nansistu atstovas žada pa
skolinti republikai $5,000000, 
jeigu bus užstatytas gelžke- 
lis Chankou- Kanton.

Badas platinasi. Buvę 
baisus potviniai. Į pavasarį 
laukiama badaujančiu į 
3,000,000. Renkama jiems 
aukos. Amerikos raudonasis 
kryžius jau pasiuntė $5,000.

-Japonija jau seniai būtu 
įsikišus į revoliuciją, bet bai
dosi Amerikos ir Vokietijos.

Kare.
Kada italai rengėsi į karę, 

tai garsinosi sumušią turkus 
į kelias dienas. Dabar pra
ėjo jau ne vienas mėnesis, o 
jie beveik nieko nepešė, tik 
pražudė daugybę kareiviu. 
į Tripoli gilumą jie bijosi ei
ti ir laukia jūros pakrašty. 
Tiesia geležinkelį, kuriuo ga
lės toliau važiuot, bet jie pri
trūko medegos,iš ko tas gele
žinkelis statyti. Skola val
džios baisiai išaugo ir dabar 
dar reikia uždėti ant žmonių 
pečiu naują mokesčiu naštą. 
Francūzija atsisakė pasko
lint pinigu. Prie karės pra
dėjimo daugiausia prisidėjo 
kataliku “Banco di Roma”, 
kuris vedė plačius gešeftus 
Tripoli.

Washington (11 vas. d.). 
Paskutinėj pusėj sausio tur
kams geriaus sekėsi, negu 
italams. Taip praneša tur
ku konsuliui. Kamandieras 
turku kariumenės telegrafa
vo į Konstantinopolį, kad tri
juose paskutiniuose užpuoli
muose turkai laimėję. Italu 
užmušta 400 žmonių, o turku 
tik pusšimtis, nežiūrint ant 
to, kad turkus bombardavo 
ir nuo fortu ir nuo laivyno.

Italai paliko daug provianto 
ir mulu. y

Tripoli (10 vas.). Kran
tai Tripoli ir Cirenaikos vis 
dar po turku valdžia, taip 
jog italu veikimas yra labai 
aprubežiuotas.

Rymas (11 vas.) Kreise
ris “Čita di Katania” bom
bardavo 7 turku portus. Ara
bai ginkluojasi perdėm.

Vokietija.
Berlynas (10 vas.) Par

lamento prezidentu išrinktas 
kataliku partijos vadas Peter 
Spahn. Vice-pirmininku— 
socijalistas Šeidemann. Pir
mininku būtu buvęs išrink
tas Bebelis, socijalistu vado
vas, nes gavo 175 balsus, tik
tai šiaudadūšiai liberalai ne 
visi jį palaikė. Sako, kad p. 
Spahn ketina atsisakyt nuo 
vietos, nes nenorįs turėti 
reikalą su socijalistais. O gal 
būt jo paties nelabai nori.

Bebelis sunkiai apsirgo.
Įvairios žinios.

Christiania (10 vasario). 
Norvegijos ministeriu kabi
netas atsistatydino. Priežas
tis labai keista. Jie nesutin
ka su didžiumos atstovu nuo
mone, kad reikia norvegams 
vartoti savo.JafcLJlrie:imt.ą 
ba yra maišytas žargonas, 
perpus daniškas, perpus nor
vegiškas. Mat pirmiau nor
vegai buvo sudanėję, kaip 
lietuviai sulenkėję.

Senasis šachas kelia gal
vą. Rusu pasiuntinys Persi
joj p. Poklevski rūpinasi,kad 
senajam šachui vėl būtu duo
ta pensija. Gaus $200,000. 
Taip- pat gaus pensiją ir jo 
broliai, kuriems jau sugrą
žinta dvarai. Caras, mato
mai, rūpinasi ir savo reika
lais, neužmiršdamas ir ša
cho.

Didele nelaime. Sevi- 
lėj, Ispanijoj, didelis tvanas. 
20,000 žmonių likosi be pa
stogės. Važiuoja karalius ir 
Canalejas žmonių gelbėt. (?)

—Smarkus kalinys. Pary
žiuje gyvena socijalistas 
Hustav Herve, redaktorius 
“Socijališkos karės”. Fran- 
cūž*u teismas jį neišleidžia iš 
kalėjimo. Piniginės baus
mės įisai taip pat nemoka ir 
velija atsėdėti. Dabar keli 
publicistai prašė naujo mi
nisteriu pirmininko Poincare, 
kad Herve amnistuotu.Herve 
parašė ministeriui laišką, 
kad atsisako nuo jo malonės.

—Paryžiuj streikuoja au
tomobiliu vežėjai. Streikas 
eina platyn. Būna susirė
mimai su policija.

— Amerikos Darbo Fede
racijos pirmininkas Gompers 
gavo žinią, kad Australijoj 
prasidėjo visuotinas darbi
ninku streikas, kuriame da
lyvauja virš 50 uniju, prie 
kuriu priguli šimtai tūkstan
čiu darbininku. Streikas pra
sidėjo dėlto, kad nenori pri
pažint uniju teisiu. Visa 
pramonija sustojo.

-Anglijos kalnakasiai pri
sirengę streikuot. Ju ižde 
yra $10,000,000. Gerai, kad 
taip prisirengta. - r J

RUSIJOJ
Laiškas iš ištrėmimo.
Kaip dabar sunkiai einasi 

ištremtiemsiems Sibiran, pa
rodo laiškas tilpęs rusu laik
rašty “Novy Mir”.

‘ ^Pavasarį ir vasarą dar ra
miai gyveni. Bet kaip tik 
žiema prasideda, tuoj paplinta 
gandai: tas nusišovė, tas pa
sikorė, tas nusinuodijo ir 1.1.

Neseniai Kirenske nusinuo
dijo mergina pačiame metu 
žydėjime. O kiek dar atei
tyje bus auku rusu išsiliuo- 
savimo judėjimo. Ir kada 
girdi aplinkui tas baisias kal
bas, tai rodosi, kad ant tavęs 
kybo tasai Domoklo kardas. 
Aš trumpais žodžiais aprašy
siu savo gyvenimą nuo savo 
pribuvimo į Sibirą pavasarį 
1909 metais. Ant vienos vie
tos aš turėjau išbūt 6 mėne
sius, paskui tik galėjau pasi
rinkt paviete geresnę vietą. 
Bet tuomet buvo 40 laipsniu 
šalčio, o aš buvau nuogas ir 
basas, nes jokio uždarbio ne
turėjau .

Pavasarį gi prasidėjo viso
kie persekiojimai, sodino į 
kalėjimus, prisikabinėjo, ren-

JRpį 1 CfveJi u err -xr 

išėjo, jog pasportą gavau vos 
po dvieju metu, ir tai tik 
vieno pavieto - rybose. Taip 
atsitiko su daugeliu. Kaip 
atsiliepė ant manęs tie per
sekiojimu metai, velyk nė ne
rašysiu (o juk ir į Sibirą žmo
nės ateina atbuvę 2—3 metus 
kalėjime. Red.). Uždarbį 
tikiuosi gauti tik pavasarį 
1912 m.

Kaip-gi pragyventi tuos 
šešis šaltuosius mėnesius. 
Panašios mintys graužia gal
vą veik visu dvidešimties 
žmonių, kurie mūsų sodžiuje 
gyvena.

Tarp mūsų yra ligoniu ir 
vienas nenormališkas. Jo pa
dėjimas baisus: badauja, sto
vi ant pražūties kranto ir ne
supranta savo padėjimo. 
Kaip męs galime jaustis, męs 
sveikieji, bet negalintieji jam 
padėt. Tokiame padėjime, 
nors ir būtum aprūpintas, 
bet negali nusiraminti, 
kuomet aplinkui viešpa
tauja -skurdas ir badas, su
blaškyti gyvenimai.

Ant tos dirvos gadinusi 
santikiai,nors ir tarp geriau
siu draugu. Jeigu būtu ga
lima susivienyti ir darbuo
tes, tuomet būtu ūpas ir 
dvasia pakilę. Bet dabar, 
kada tiktai vienas rūpesnis 
ėda galvą, kaip išsiritus iš 
bado nagu, tai tik piktu
mas ir įsiutimas gimsta šir
dyje. Klaiku ir baisu gy
vent.” J. A.

—“Rygos Naujienos” pra
neša, kas rudeny 1911 m. iš 
Rygos išsiųsta ištrėmiman 
keturi lietuviai: Poška, Mo
lis, Dumša ir Turla.' Visu 
nepripratusiu prie šalto oro 
Rusijos klimato, ištremtųjų 
gyvenimas gana sunkus.

Lapkričio 27 d. iš Rygos 
išsiuntė į Šlisselburgo tvirto
vę visam amžiui katargon pa
smerktą Joną Liaugminą.

LIETUVOJ
TĖVYNĖS GARSAI.

Lietuviai ir latviai. Ne- 
kurie laikraščiai (“L.Žinios”, 
“Viltis”) juo toliau, juo la
biau pradeda rašyti apie ben
drą veikimą su latviais. Tai 
tiesa, šiandien Lietuva, ypač 
Kauno pakuršė tampriau
sia susimezgusi su Baltijos 
kraštu. Daugybė lietuviu 
eina ten duonos jieškotu. Su 
Lenkija, net lenkiškai kal
bančia Lietuva (apie Gardi
ną), tokiu ryšiu nėra. Rygoje 
lietuviu yra per 40 tūkstan
čiu, 2 laikraščiu, daug viso
kiu draugijų, mokyklų. Dor
pate yra žymi jaunuomenės 
kuopelė, Liepojuj, Mintau
joj gerokas darbininku skait
lius. Apie latvius tankiau 
pradedama rašyt mūsų spau
doj, latviai dažniau atsilie
pia rapie mus. Peterburge 
jaunuomenė (studentu mok
slo draugijėlė) nutarė daryt 
bendrus su latviais-studen
tais pasikalbėjimus. Rygo
je jau buvo įtaisyta lietuviu 
dailės paroda. Vilniuje ir 
Kaune įsikūrė latviu draugi
jos, turinčios ryšius su lietu
viais. Prof. Endzelinš skai-

Typieuciiuttą vėmi

mą ateina žinios iš Odesos. 
Priminsime dar, kad iš tos pat 
Odesos atėjo per didįjį lietu
viu seimą 1905 metais linkė
jimas įkurti bendrą lietuviu- 
latviu autonomiją. Latviai 
nuo tos prietelybės nesišali- 
na...

Męs pažiūrėsime į dalyką 
bešališkiau. Latviu pramoni
ninkams, pirkliams, Rygos 
juržujams ir tajai laikrašti
jai, kuri jiems tarnauja, yra 
tikras reikalas linkti prie tos 
bičiulybės. Nes: jie labai 
smarkiai pradeda sprausties 
į Kauno gub., supirkinėja 
žemes. Juju ekonomiškoji 
draugija pradeda užimti Kau
no gub. rinkas ir turi jau 7 
savo filijas Kauno gub. Tau
tiečiai (padėkim, Biržuose, 
Panev. pav.) pradeda šnai
ruoti į tą konkurenciją ir už
veda savo “Viliją”---masinu 
fabriką. Latviu draugija net 
j ieškosi lietuvio-agronomo, 
kuris platintu ju firmą. Tai
gi latviu buržuazijai rūpi at
silikusios Lietuvos rinkos. 
Kaip matote, toji prietelybė 
tokia, kur visados, kaip yla 
iš maišo, išlenda pinigas.

Kas link Rygos, Liepojaus 
miestu, tai latviams svarbu 
gavus lietuviu balsus laike 
rinkimu i miesto dūmą.

Bet,nežiūrint į visą tą, rei
kia pripažint, kad tasai arti
nimasis blėdies negali mums 
atnešti. Lietuviu buržuazi
ja gali mokyties iš žymiai 
pakilusios latviu buržuazijos.

Bet ir Lietuvos darbo žmo
nėms yra ko pasimokyti, 
tik... ne pas visus latvius, 
bet pas latviu darbininkus. 
Tautiškas judėjimas Latvijoj 
ir latviu kapitalo ūgis sutvė
rė tvirtą fundamentą dėl 
klesu kovos. Visoj Rusijoj, 
nepaisant baisiausiu perse
kiojimu, latviu kraštas—tai 
dar smagiausias kraštas, kur 
gyvenimo bėgio negali su
trukdyti jokie persekiojimai.

Ten tvirtai laikosi socijalde- 
mokratija, ten daugybė vie
šu, grynai darbininkiška dva
sia, draugijų. Ten pradeda 
busti ir lauku darbininku 
minios.

Su ponais prieš žmones. * 
Savo viešoj politikoj nei vie
na Lietuvos partija,net krik
ščionys demokratai, nėjo su 
ponija. Laike rinkimu i Dū
mą visos lietuviu partijos ve
lijo vienytis su žydais-mies- 
tiečiais, bet tik ne su bajo
rais, atgaleiviais. Mūsų krik- 
ščioniu-demokratu(ilgaskver- 
niu) partija labai gerą širdį 
turi dėl ponu, bet tie vis at
buli eina, nepripažįsta savo' 
didžiumoje lietuviškos tau
tystės. O kol jie jos nepri
pažįsta, tol ilgaskverniams 
nepatogu šaukties ju apginė- 
jais. Dėlto ligšiol bent ir 
ilgaskverniu filozofas Dam
brauskas nebuvo taip-jau 
priešingas priverstinam že
mės išpirkimui. Bet, reikia 
pasakyt, kad jau ir seniau 
tarp kunigu rasdavosi balsu 
už dvarponiją, nes ji esanti 
katalikiška (Dėdė Atanazas, 
Kukta). Dabar jie pradeda 
smarkiau šaukti, nes viena 
dabar jiems nei per nago

ietuvystes ponus. Dėl tu keliu 
oonu (Skirmuntaitės, Mali
nausko etc.) jiems jau ne- • 
smagu šaukti: eikime prieš 
dvarponius. Jie velyja eiti 
su ponais, kad daugiaus tuos 
ponus sulietuvinus. Ir todėl 
Kauno kataliku partija jau 
išsitarė, kad reikia laike rin
kimu i IV Dūmą, eiti ne su 
žydais, bet su bajorais.

Prieš dešimtį metu ilga
skverniu filosofas Dambrau
skas savo knygutėje “Glos 
litwinow” taip pasakė poni
jai: “grįžkite į lietuvystę, o 
męs jums pavėsime tauta 
vadovauti”. Dabar ta gady
nė artinasi.

Vilniaus naujienos.
p. Graurokienė gavo tiesą 

le’idinėti naują mėnesinį laik
raštį “Kelias”. Ponas Rinke
vičius jau apskelbė prenume
ratą savo “Vaivorykštei”, 
kuri eis keturis sykius į me
tus didelėmis knygomis.

Pravoslavu popai irgi ver
žiasi į Vilnių. Ten jie turi 
net 3 savo patronus kanki
nius. Vasario mėn. bus pra
voslavu brolijų suvažiavimas.

-Didelis lietuviu “patrio
tas” p. Petras Vileišis trau
kiamas į teismą sykiu su ki
tais Volgos-Bogumilo gelž
kelio akcijonieriais. Ta by
la jau nagrinėjama Peterbur
ge. Šalep Vileišio stovi dar 
visa eilė finansistu ir pramo
nininku.

—Netoli nuo Vilniaus yra 
Kryžioku ežeras. Sakoma, . 
kad tame ežere paskandinta 
daug armotu ir pinigu. 1910 
m. laivo inkaru buvo mėginę 
ką-nors užkabinti ežero oug- 
ne ir tikrai buvo užkąį>inę 
kokį tai begalo sunku meta
linį daiktą, bet betraukiant 
virvė trūko ir sunkumas pa
liko vandenyje.

—“Kurjer Litewski” pra
eitais metais buvo traukia
mais teisman 11 karty.
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Chinų revoliucija
(Pluoštelis žinių iš praeities).

Nuo Redakcijos. Nors piešinėlis ir netobulai para- 
rašytas, bdt viena--tai autoriaus pirmas darbelis, antra—' 
jisai atsako šiai valandai. Lawrence’o streikieriŲ vaikai 
turi badą kęsti. Šituo vaizdeliu męs norėjom priminti, 
kad vaikučiai duonos neturi....

ORAS
Tankiai prisieina girdėti 

lietuvius kalbant, kad Ame-

da saugiausioj pustynėj jis 
nebūna mažesnis kaip 45%. 
Džiovingiems vaikams paren
gia mokyklas po atdaru dan-

Juozukas neištveria ir dar kartą: su 
sunka:—valgyt!

Tėvas maloniai glosto jo galvelę/— 
Tylėk, Juozeli, tylėk!Nuo-pat Lawrence’o strei

VALGYTI
Paraše Steponas Raubiėkas.

Plunksnos razbai 
n inkai.

' 'H- • ■'

ko pradžios męs gynėme au
dėju reikalus. N6 “Laisvės” 
tilpo svarbiausi momentai 
audėjy atsišaukimo, kame 
jie paaiškina savo vargus.

' N8 “Laisvės” tilpo įžangos 
straipsnis, kame išreiškiama 
mūšy pačiy nuomonė, jog 
tasai streikas turi parodyti 
visy Amerikos darbininKŲ 
vienybę. Streikui užsitęsus, 
męs savo vardu padėjom Nil 

’ “L-ės” ant žymiausios vietos 
šauksmą “Remkite Lawren
ce’o streikierius!” Ir dar 
anksčiau prieš tą straipsnį 
męs pradėjome agitaciją gy
vu žodžiu už, medžiagišką 
audėju rėmimą ne pavieniui, 
bet bendromis jiegomis. 4 
vasario dieną toje prasmėje 
pakėlė klausimą socijalisty 
mitinge L. Prūseika, “Lais
vės” redaktprius. Tą-pat 
dieną ‘ Laisvės” Bendroves 
pirmininkas J.Neviackas sy
kiu su J.P. Raulinaičiu, soci- 
jalisty įgalioti, pakėlė tą 
klausimą v y tau tine j susišel- 
pimo draugijoj. Tą-pat die
ną sumanyta eilė mitingu, 
nuo kuriy aukos $101 jau yra 
Lawrence’o streikieny ran
kose. Tai mūšy ir Bostono 
piliečiu užuojautos ženklai.

Bet štai atsirado judošiy, 
kurie “Vienybės Lietuvnin
ku” N6 patalpino skeby dva
sioje parašytą ir į mus tai
kytą atsiliepimą, po kuriuo 
stovėjo: “Lawrence’o strei- 
kieriy komitetas”. Męs, iš- 
tirę šitą dalyką, pranešame, 
kad joksai komitetas, nei se
nasis nei naujasis, to atsiliepi
mo nerašė, jokiame komitete 
apie tai nebuvo tartasi, nie
kas ten savo parašu nedėjo. 
Patys streikieriai įieško da-Patys streikieriai jieško 
bar, kas taip šlykščiai galėjo 
priloti.Tą męs viešai skelbia
me!

Šitą “bombą” į mus palei
do plunksnos razbaininkai 
iš “Vien. Lietuvninky” ir 
kokis-nors jy gizelis Law
rence’e. Ten prilota, kas tik 
p. Sirvydui buvo ant liežu
vio, nors tai ir nieko bendro 
su streiku neturi. O kadan- 

• gi prisidengta streikieriy ko
mitetu—tai judošystė ir pro
vokacija, nes iš kiekvięno 
žodžio dvokia ypatiška nea
pykanta. Savo įsiutime ir 
azarte renegatai neturi ry- 
bos. Męs manome, kad da
lykui paaiškėjus, dora laik- 
raštinmky šeimyna, visvien 
kokiy pažvalgy ji prisilaiky
tu, turi prašalinti juos iš sa
vo tarpo.

Aiškinties nežinojimu čia 
negalima. Ten atspausdinta:
1) kad męs nepadėjome strei- 
kieriy atsiliepimo. Tai me
las, męs jį padėjom ir savo 
straipsniu dar patvirtinom.
2) Pasakyta, kad mums ne
rūpi streikieriy labas. Tai 
antras šlykštus melas. Pa
skaitykite kas viršui parašy
ta ir tai buvo jau tuomet da
roma, kada išgamos dar tik 
galvojo apie “bombą”. Męs 
ir toliaus pildysime darbinin
ko laikraščio priedermę. 3) 
Pasakyta, kad męs neteisybę 
rašome apie streiką. Bet čia 
jau neužsipuola ant straip
sniu, tiktai ant vieno žodžio... 
“socijalistiška vėliava” (ir 
čia melas! To žodžio nėra pas 
mus, bet tai nesvarbu). Bet 
paklausykite ką patįs skeby

' draugai rašo: “Męs pasirodė- 
me, kad esame darbininkai... 
o nesame socijalistai, ar ko
kiais anarchistais, palaidū
nais.” Čia ir kurčias turi iš
girsti: vadinasi Ettor, Hay
wood ir visa socijalistiška 
Industrial Workers of the 
World, visi tie audėjai, ku
rie išpažįsta socijalizmą, visi 

, jie prilyginama prie paleis
tuviu. Neužmirškite tuos 
“L. Vienybės” žodžius,audė

jai!
Ir neužmirškite, kad visi 

jūsy , vadovai — socijalistai 
Haywood, Ettor ir kiti vie
nodai visus jus gerbia ir jūsy 
labu rūpinasi, visvien ar kas 
būty katalikas, liuteris ar so
či jai is tas. Jie sako tą-pat, 
ką ir “męs sakome: visi išvien 
šiame streike, nes visi esate 
audėjai-darbininkai.

Bet yra sutvėrimu c*Vien. 
Liet,” ir jos gizeliai), kurie

plunksnos razbaininky ‘ ‘bom
ba” mūšy neužgavo. Ali e pa
tįs save doriškai sutrupino.

Tiek męs norėjome pasa
kyti Lawrence’o audėjams ir 
savo skaitytojams.

II.
Priešvaldišku draugijų la

bai daug. Keistai dėl mūsų 
ausies skamba juju vardai. 
Štai jie: Balto lotoso draugi
ja (Pei-Liew -Kiao). Tai se
niausia slapta organizacija, 
skaitanti beveik 2000 gyva
vimo metu. Ta draugija la
bai išsišakojusi po visas Chi- 
nu provincijas. Savo sutvar
kymu ji primena masonu lo- 
žas. Narys, įstodamas drau- 
gijon, ilgai dar nesužino kas 
joje dedasi. Kol jis pasiekia 
augščiausias draugijoj vie
tas, turi pereiti visą eilę ‘ ‘kle- 
sų”, pradedant nuo pat že
mutiniu. Balto lotoso d-ja 
pakėlė maištą 1796 metais ir 
jisai tvėrė ištisą 10 metu. Iš 
kitu draugijų reikia pažymė
ti: “Trijų galu” draugija 
(San-Dian-Chuei), “Senųjų 
broliu”, “Idealo Draugija”, 
“Dangaus ir žemės”, “ilgųjų 
peiliy” d-ja ir t. t. Trumpai 
kalbant, tokiu ir joms pana
šiu draugijų yra apie keli 
šimtai. Didžiumai jy rūpėjo 
nuversti dabartinę dinastiją, 
ir savo narius jos rinko iš 
įvairiu visuomenės sluogsniy.

Bet paskutiniam dešimt
mety po Europos įtekme pra
deda rastis naujos pakraipos 
draugijų. Vienos iš j y dau
giau. linkę prie socijalizmo, 
kitos liberališkos pakraipos.

Tosios dvi sriovės susidūrė 
ir dabartinėj revoliucijoj. 
Vieniems daugiau rūpėjo, 
kad tik nuvertus dinastiją, 
įtaisius gerą kariumenę, lai
vyną, paėmus į savo rankas 
pramonę ir prekybą ir sutve
rus Chinijoj tokią cvarką, 
kuri būty panaši į japonišką
ją. Tokie pienai buvo libe
rališkosios buržuazijos. Jie 
tik dėlto stojo prieš senąją 
tvarką, kad anoji juos varžė 
ir nemokėjo gaspadoriauti, 
kaip tai nori gudri buržua
zija.

Kita dalis revoliucijonieriy 
ėjo toliau. Ji buvo nuosek
lesnė. Jai rūpėjo netik nu
versti valdžią, bet ir įsteigti 
Chinuose laisvą demokratiš
ką republiką. Jie žinojo, kad 
dabar dar socijalizmo tvarka 
sunku įvesti, tai visgi reikia 
įtaisyti kodemokratiškiausią 
tvarką su tikrąja liuosybe. 
Dabar jau yra įkurta Chinuo
se socijalistiška partija.

Reikia pasakyti, kad daug 
atydžios jos buvo atkreipę ir 
į kariumenės revoliucijoniza- 
vimą. Kariumenė su revo- 
liucijonieriais tai tokia spėka, 
kurią negalima nuverst.

Grįžtant prie senesniyjy 
organizacijų, pažymėsiu, jog 
1850 metais buvo įsikūrus 
draugija, persiėmus krikščio
nijos idėjomis. Žodžiai Kris
taus apie dangaus karalystę 
ant žemės buvo tos draugi
jos obalsiu. BSt pati krik
ščionystė didelės įtekmės ne
turėjo. Užtat Europos kul
tūra, didieji veikalai Rou- 
seau, Spencerio, Tolstojaus 
buvo Chiny inteligentijai ži
nomi. Inteligentija, kuri la
vinosi Europoj ir Japonijoj, 
išmokino cniniečius atskirti 
tikrą europiečių mokslą nuo 
kapitalistu difrtuvy ir kom
panijų plėšrumo. Tasai pa
mokymas buvo labai reika
lingas, nes.seniaus Chinuose 
buvo sukilimai, kuriy tikslas 
buvo kovoti prieš visą, kas 
europeiška. Iš tokiu sukili
mu reikia pažymėti taipingy 
sujudimas pereito amžiaus 
vidury ir “didžiųjų kumščiu” 
maištai pačioj XIX amžio pa
baigoj.

Spauda chiny atsigavime 
sulose didžiausią rolę. Pir- 
myjy dideliu laikraščiy leidė
jais buvo japonai.

nkoš oras yra negeras. Lie
tuvoj žmonės sveikesni, stip
resni, mažiaus serga ir il- 
giaus gyvena. Kad tą klau
simą pilnai apsvarstyti, reik- 
ty turėti po ranka skaitlines 
ir palyginti, tada,gal būt,pa- 
sirodyty, kad ten ir serga 
daugiaus ir trumpiaus gyve
na. Čionai mirtingumas sie
kia apie 16 ant 1OQQ, kuomet 
tenai apie 25 ir 30, tai yra 
net dusyk daugiaus.

Bet privestoj augščiaus 
nuomonėj yra dalis teisybės. 
Žmonės, gyvenę Lietuvoj kai
me, čionai patenka į miestą, 
dirba fabrike, gauna džiovą 
ir kitas ligas. Ar dėlto, kad 
čia oras prastesnis? Visai ne. 
Oras visur tas pats, sumaišy
tas iš 21 dalies oxygeno, 78 
nitrogeno ir vienos dalies 
gazy, neturinčiy didelės svar
bos. Oras čia lygiai geras, 
tik męs jo negaunam kiek 
reikia ir tas, kurį gaunam 
mieste nėra tyras. Bet už
tenka išvažiuot nedėlios die
ną į laukus, ir kvėpuojąs! 
lengvai, ir jaučiasi smagiai, 
ir valgyt atsiranda noras. 
Negana to, žmonės vasaros 
laike yra sveikesni, kadangi 
langai esti atdari, gauta oro 
kiek reikia, nors ir ne tyro. 
Priešingai, ateina žiema, 
žmonės bijosi šalčio, užsida
ro langus, oras esti iškvėpuo
tas, prasideda ligos. Bet 
kaltas ne šaltas oras. Kaltas 
yra šiltas oras, neišvėdintas 
kambarys. Kambaryje męs 
kvėpuojam oru, kuris yra iš
kvėpuotas, sunaudotas. Męs 
naudojame išmetą, panašiai, 
kaip kad rytume savo mėšlus 
ir nuo to nukenčiam ant svei
katos. Reikalinga oro dalis 
yra oxy genas. Jis įtrauktas 
į plaučius, pereina į mūšy 
kraują, susijungia su maisto 
dalimis ir pagamina pajiegą, 
šilumą, atnaujina sunešiotas 
kūno dalis. Iškvėpiam męs 
anglinį gazą, kuris yra išme
ta mūšy kūno. Jeigu męs jį 
atgal įkvėpiam, jis mums vi
sai nereikalingas.

Apa?t išmetu męs kamba
riuose kvėpuojam da viso
kioms dulkėms. Miesto dul
kės susideda iš angliy dale
liu, akmeny, žemiy, mėšlu ir 
bakterijy. Dulkės užkemša 
plaučiy trubeles, apsilpnina 
plaučius ir duoda progą veis
tis bakterijom. Užtaigi ne- 
dyvai, kad džiova serga dau
giausiai nuo dumy iš fabriky 
ir gelžkeliy. Iš amatninky 
daugiausiai serga tekintojai 
užtai, kad jiems parsieina 
įkvėpti akmeny ar metaly 
dulkes.

Apart dulkiy kambaryje 
kenkia sausumas. Kuo šil
tesnis oras, tuo jis'daugiaus 
gali būti kenksmingas. Kuo 
daugiaus orą kaitint, tuo jis 
pasidaro Sausesnis. Sausas 
kambario oras išdžiovina no
sį, gerklę, kuriy užduotis yra 
apsaugoti plaučius savo drėg
numu. Išdžiovinta gliaumi- 
nė neatlieka savo prieder
mės, sutrūksta, bakterijos 
dasigauna į jos plyšius ir į 
plaučius.

Sausame ore smarkiaus 
garuoja ir nuo odos. Tas ap
silpnina žmogų. Kada jis pa
tenka į šaltą orą, jis greitai 
gali apsirgti, tik priežastis 
ligos ne šaltame ore, bet pri- 
kurytam kambaryj.

Dėl tos pat priežasties čio
nai labai tankiai serga vai
kai, ypač greitai gauna zi- 
bikšty uždegimą, adenoidy 
peraugimą ir džiovą. Nor- 
mališkas oro drėgnumas tu
rely būti apie 50 iki 70 pro- 
centy. Mokyklose jis siekia 
kartais 20%, tuomtarpu ka-

gum, . net ir žiemos laike. 
Toki vaikai greitai ima tai
sytis ant sveikatos ir moksląs 
jiems pradeda geriaus sektis. 
Kodėl neužvesti mokykly 
sveikiems vaikams po atdaru 
dangum? Tada jiems nereik
tu gauti džiovą.

Apskritai imant, męs per
daug užsidarę kambaryje, 
perdaug bijom šalto oro, 
kuomet ištikryjy turėtume 
bijoti šutyto oro kambaryje. 
Lietuviai čionai serga labiau, 
negu Lietuvoj užtai, kad gy
vena susigrūdę kambariuose. 
Indijonai nepažino džiovos, 
kada gyveno giriose. Apsi
gyvenę namuose, baigia mir
ti nuo džiovos. Giriy žvėrys, 
patekę į klėtką, greitai stim
pa nuo džiovos. Užtaigi vi
sokis ligonis geriaus taisosi, 
kada jį paguldo ant tyro oro. 
Džiovininkams oras svarbes
nis, negu visos gyduolės. 
Oras yra brangiausia gamtos 
dovana, lengviausia paimti, 
tik męs nenorim naudotis. 
Kiekvieno kambarys turi bū
ti tankiai išvėdintas, o naktį 
miegamam reikia laikyti at
darą langą ir žiemą ir vasa
rą, jei kas nori būti sveiku ir 
apsisaugoti nuo ligy.

Dr. F. Matulaitis.

Judošiaus pabu 
čiavimas.

Ligi rusy-japony karės 
Anglijos ir Rusijos valdžios 
buvo didžiausi priešai. Ang
lija bijojo, kad rusu valdžia 
nepaglemžty Indijos, rusu gi 
valdžiai Anglija buvo amži
nas, ar tai atviras, ar pasali
nis priešas. Bet japonai su
kūlė maskolius ir šiaurės 
meškino net gatvės vaikai 
pradėjo nesibaidyti. Angly 
valdžia pradėjo šaipyties ca
ro valdžiai. Angly kapita
lizmas turi labai daug reika
lu Rusijoj ir ypač Persijoj. 
Dalis laisvesniosios rūsy vi
suomenės ir pradėjo linkti 
prie angly, nes juose jie ma
tė pirmeivišką tautą. Jiems 
rodėsi, kad angly konstituci- 
jonalistai sušvelnins rūsy val
džios šerius. Tokiu būdu 
prasidėjo susiartinimas rūsy 

i valdžios ir visuomenės dalies 
su Anglijos valdžia ir ang
lais kapitalistais. Tam susi- 
vienyjimui priešingi tikri 
žmoniy draugai Anglijoj ir 
Rusijoj, nes jie numano,kad, 
prisidengę gražiais žodžiais, 
tie bičiuoliai daro bjauriau
sius darbus.

Sausio pabaigoj lankėsi Pe
terburge angly deputacija iš 
parlamento atstovu, vysku- 
py, lordy, publicistu. Juos 
triukšmingai pasitiko. Šam
panas liejosi, kaip upės van
duo, balius seka po baliaus. 
Tai Anglijos kapitalas bučia
vosi su caro kazoku nagaika.

Spoksodamas į senus kulky 
rinkinius vienas lordas pasa
kė: “jeigu tos kulkos būty ir 
kuodidžiausios, šiandien 
mums nėra ko bijotis, nes 
męs esame draugais”. Taip, 
tai teisybė. Tiems ponams 
nėra ko bijotis. Bet tos kul
kos šiandien skina nekaltus 
persus. Persy šalyje dabar 
dedasi baisys dalykai. Ne- 
noroms prisimena paskutinės 
Lenkijos dienos, kada rūsy 
pasiuntinys Varšavoj Repni- 
n’as buvo galingesnis už len- 
ky valdžią.

Anglijos kapitalo pabučia
vimas—tai judošiaus pabu
čiavimas. Savo pabučiavi
mu jisai pardavė žmoniy liuo- 
sybę’ Persijoje Frakuotas 
Anglijos diplomatas ir rūsy 
kazokas i Persijoje atlieka 
bendrą darbą.

Tamsu ir ramu tuščioj, šaltoj troboje.
Užustalėj sėdi tėvas, rankos delnu 

galvą parėmęs. Motina sulinko ties lop
šiu ir valgydina maža Mariukę.

Juozukas stovi greta motinos ir ko 
tai klausosi. Tai jisai pažiūri į čiulpian
čias sesikės lūpeles, tai vėi susimąsto.z Ji
sai nori ką-tai pasakyti ir nedrįsta. O tro
boje viešpatauja tokia tyla, tokia ramybė.

Juozukas taikosi pratarti į motiną, 
ir susituri. Lyg ir nepajiegty burnos at
verti, taip jam nesmagu, taip liūdna. 
Jisai nuleidžia akis ir vėl jas pakelia ir 
pagaliaus patraukia motiną už rūby.

—Ko tau reikia, Juozukai?—klausia 
motina.

—Aš, mama, noriu valgyti,—tyliai 
sako vaikas.

Apie priešpiečius motina jam davė 
šmotą sausos duonos. Daugiaus nieko 
neliko išryto. O nuo to laiko vaiko bur
noj nebuvo jokio kąsnio. Bet motina nu
sidavė užmiršusi apie tai.

—Palauk, vaikeli, palauk!—pasakė 
jį, spausdama prie krūtinės Marikės gal
velę.

Juozukas laukia. Alkis jį vis smar
kiau kankina. Nuovargis apėmė jo kūną. 
Jisai vos pastovi ant kojučiy. Jisai lau
kia motinos nueinant nuo lopšio.,jam duo
nos atnešty. • Juozukui rodosi/ kad jisai 
čia visus metus laukia. Jisai vėl priminė 
motinai apie save.

—Tuojaus, vaikeli, tuojaus, —pasakė 
motina.

Juozukas vėl laukia/ Grįčioje tylu. 
Tėvas vis toj-pat pozoj sėdi užustalėj ir, 
nesijudindamas, žiūri į vieną taškelį. Mo
tina nenori pasakyt Juozukui, kad duo
nos nėra. Vaikas primena apie savo bu
vimą trečią kartą.

—Jonai, —atsikreipė motina į tėvą,— 
paimk jį pas save!

Tėvas nenoriai krutinusi iš vietos. Jo 
mintys pertrauktos. • Didelėmis, degan- 
čięmis akimis jisai žiūri į žmoną, į Juozuką.

Jisai pradeda kalbėti, bet jo kalbą 
pertraukia kosulys.

—Eik šen pas mane, Juozukai,--•-va
dina jis vaiką. Paskui pasisodina jį ant 
keliu ir pradeda lipšniai glostyti garba
nuotą galvikę.

—Tylėk, Juozukai, neraudok. Tu sa
kai, kad valgyt nori.

—Taip, tėveli.
—Gerai, gerai, sūneli, tuoj gausi, tik 

neverk. Kad valgyt nori, tai nereikia 
verkti. Pažiūrėki į mane ir į mamą. Mu
du taip-pat norime valgyti,bet neverkiam.

Juozukas tiki tėvo žodžiais. Tėvas 
tęsia savo kalbą toliaus.

—Pats matai, kad ir męs alkani. O 
mums jau nėra pas ką prašyti duonos, pas 
mus nėra nei tėtės, nei mamos. O tau 
daug geriau. Tu turi pas ką paprašyti. 
Tu turi tėtę, mamą ir mažąją sesikę. Dėl
to tu neturi verkti. Šiandien męs nieko 
neturim, bet rytoj gerai prisivalgysime. 
Tu gausi didelį gabalą duonos su sviestu 
ir stiklinę kavos su dideliu šmotu cukraus.

Juozukas aplaižo sukepusias lūpukes.
—Po .to aš nupirksiu tau baronky ir 
obuoliu. Ar tau patinka baronkos,

paguldo vaiką į lovą.
Juozukas nenori miego; juk tai visai 

ne jo prasimo išpildymas. Jisai priešina
si ir pašoka nuo patalo.

—Aš visai nenoriu miego! — sako 
vaikas.

Vistik jį paguldo. Šaltas drebulys 
perbėga per jo Kūną ir jį visą šiurpas su-

Jisai nori ką tai pakalbėt, bet mąto, 
kad neišturės ir apsiverks. %

Tėvas klausia, ar nenorėty, kad jisai 
jam pasaką pasektu. ' A-

Juozukas sakosi norįs. . .'
Tėvas pradeda pasaką apie mažą Juo

zuką. Kaip mažas Juozukas prašęs val
gyt, o jam žadėjo ryt-rytą daug-daug 
valgiy atnešti. Tėvelis jo prašė užmigti 
ir vaikas gražiai užmiega.

Ryt-rytą gerasis vaikas anksti-ank- 
sti nubunda. Tuojaus jam duoda didelį 
gabalą duonos, storai sviestu apteptą, at
neša didelį kavos puodelį ir šmotą cuk
raus. Vaikas, suvalgęs tą maistą sma
giai pasidrūtino. Jisai stiprus išeina lau
kan pabėgiotu, su kitais vaikais pažaistu. 
Niekas jį nedrįsta užkabinti ir pešti, nes 
jisai stiprus ir prieš kiekvieną galįs atsi
ginti. Vaikai dreba prieš jį, nes bijosi jo 
sylos...

• —Ar gera pasaka, Juozukai,—klausia 
tėvas. Vaikas tyli, nieko neatsako. Jisai, 
stipriai prisiglaudė prie tėvo ir guli su už
merktomis akimis.

—Miega!—prašnabždėjo tėvas.
—Š-š...—paantrina motina.
Kambaryje tylu. Akys Juozuko už

merktos. ” Veidelis išbalęs. Rankutės be- 
spėkės pakabo išilgai kūno. Žiotis pusiau 
atvira, matosi mažučiai dantys. Jis tan
kiai pasitampo.

Palengva slenka minutė už minutės. 
Ramumas pripildo kambarį. Ramumas 
auga...

Su sykiu smarkus drebulys sutampo 
Juozuko kūną.

-^Valgyt!—sušunka vaikas perverian
čiu balsu.

Didelėmis, persigandusiomis akimis 
žiūri į tėvą, į motiną. *

Vaikas negali daugiau išturėti. Jo 
kūnelis pradeda virpėti, jisai balsiai pra-

du
Juozukai?

—Patinka.
—O tėtį su mama tu myli?
—Myliu.
Juozukas žiūri į tėvą, mamą, Marikę. 

Tėvas vėl pasineria mąstymuose. Moti
na žemai palinko ties Marikės lopšiu.Kaip 
irTėvas, ji užmirė šitoje pozoje.

Silpnai žiba lemputes šviesa. Prie- 
tamsyj darosi nejauku. Visi nelaimingos 
šeimynos nariai lygir apsnūdę.

Juozukas įsižiūrėjo į tamsumą. Šir
dis jo alpsta, kojos eina sunkyn. Lūpos 
pusiau atviros ir per veidą perbėga dre
bulys.

Jisai laukia, laukia rytojaus dienos, 
ty obuoliy, tos kavos, to didelio šmoto 
cukraus. Kaip jam bus smagu sočiai pri
sivalgyti. Bet dabar... dabar nieko nėra, 
nei plutelės duonos. Rytas taip toli ir 
taip sunku susilaikyti nuo ašary.

Jisai žiūri į sustingusį savo pozoje tė
vą, į susilenkusią motiną. Galbūt, jie ir 
laukia pusryčiy.

Kambaryje viešpatauja skurdas. Kož- 
nas menkniekis rodo, kad čia vargo vieta. 
Tamsys šešėliai vis pašoksta ant sieny. 
Juozukas mato tuos šešėlius ir jam dąrosi 
baugu. Ant jo kaktos, ten, kur per išba
lusią odą persišviečia mėlynos gįslos, kas
tai mušasi ir dreba vis smarkiau,smąrkiau.

Gyveno kartą žalioj girelėj šauni vo
veraitė ir visi ją mylėjo. Vasarą vove
raitė buvo ruda, žiemą gi, kada viskas 
baltai apsidengdavo, ir ji buvo balta. Vo
veraitė mylėjo madas, nes buvo labai gra
ži. O jos dantukai buvo tokie balti ir to
kie aštrys, jog spausdavo riešučius, kaip1 
replės. Bet ant nelaimės, voveraitė buvo 
labai protinga, taip, taip—perdaug pro
tinga. Ir iš to didelė-didelė išėjo nelai
mė. Žalioj girioj dabar visi verkia, kad 
prisimena tą liūdną istoriją.

Skrido naktovydžiu ties ta giria anio- 
las. Pamatė jis voveraitę—baisiai ji jam 
patiko. Nutarė atnešti gražuolei dovany. 
Nulėkė į rojaus sodnus, nuskynė ten 
aukso riešutą ir 'atnešė jį baltutei-vove- 
raitei. .

— Štai jums riešutėlis iš rojaus sodnQ 
— pasakė aniolas.—Paragaukit jį.

—Ačiū jums,—mandagiai padėkojo- 
voveraitė:- aš jį suvalgysiu, kaip tamista 
nulėksi. . \

Aniolas nuskrido, o voveraitė pradėjo 
sukti galvą ir pagaliaus sugalvojo, “Kas 
bus gero, jeigu aš tą riešutą suvalgysiu. 
Velyk aš jį pakavošiu ant juodos dienos. 
Tuomet jau aš negalėsiu riešutauti, t^i-. 
bus pravartu suvalgyti ir aukso riešutas: 
Reikia būti išmintinga ir čėdlyva.”

Po to atsitikimo daug mėty ir daug 
žiemy praslinko. Ne syki voveraitę ėmė 
pagunda tą riešutą suvalgyt, bet ji susi
laikydavo. O ve ir senatvė atėjo. Kur* 
dingo spartumas ir miklumas. Kojas pa
kirto reumatizmas, galvutė dreba, skran
dutė nusinešiojo, nebešildo daugiau.

—Ot dabar tą riešutėlį suvalgysiu L— 
pasakė senute, kada ją badas prispyrė, ir 
iškasė paslėptą po lapais riešutą. Pasi
grožėjo, pasižiūrėjo ir į burnutę įdėjo,— 
bet dievuliau tu mano! Dantukai jau ne- 
įjiegia įkąs t. Gi voveraitė pasirodė be 
dantuky esanti. Oi, dievuliau tu mano.

Skrido naktovydžio aniolas ties ta gi
ria ir žiūri: guli po medeliu voveraitė, nu
dėvėta skrandute, guli, nabagė, negyva. 
O rieškutėse laiko aukso riešutėlį, riešutė
lį iš rojaus sodno.

—Pamokymas: kada jums duoda rie
šutą, čia jau jį suvalgykite.

. ■ Nerto R.R.
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• —Ak, bobute, kad tu šian
dien būtum girdėjus, ką aš 
girdėjau, tai nuo laimės mir
tum.

—Ką jau tu tokio girdėjai?
—Aš girdėjau streikierį 

kalbant. Rodosi, peklos ker
štas jo lūpomis kalbėjo. Net 
ašaros iš akiu pradėjo birėti. 
Kiek turėjau pinigu tiek ir 
atidaviau. Reikėjo kupina 
sauja duot. Būtu didžiausia 
sarmata, jei dar mislyt.

—Dievuli tu mano, tai tu 
vėl paskutinius centus išdė
tai. Kada gi tu, seni, proto 
įgysi. Aukauti reikia atlie
kamą pinigą, o jis kiek turi 
kiŠeniuj, tiek ir išžeria. Ir 
Dievas pasakė artimą mylėt, 
bet ir savęs neliepė skriaust.

—Oi,tu bobute, bobute, ro
dosi, turi gailią širdį, bet 
kvaila, kaip višta. Gi mus 
pačius, ar ne vaikai maitina. 
Kad ne jy aukos, męs jau tu
rėtume eiti šuny lodint.

. —Mus vaikai, tai kas kita. 
Męs juos ir maitinom.

—Taip ir reikia; išpradžių 
męs juos maitinam, paskui 
i’ie mus; išpradžių męs strei- 
lierius šelpiam, paskui jie 

mus, arba mūšy vaikus.
—Bene aš sakau, kad ne

reikia šelpt. Almužną varg
šui Viešpats liepė duot. Ale 
reikia saiką turėt. Tau kas 
tik pašnibžda kelis gailius žo
džius, tu ir pradedi žlembt. 
O mažu tas kalbėtojas tiktai 
nuduoda, mažu juokus krečia.

—Kas to kalbėtojaus širdy, 
man nelabai rūpi. Aš tik žiū
riu; ar teisybę jis kalba. Pat
sai esu darbininku ir nusi
manau. Nors ir senas aš, 
bet rėkiu šiandien ant visa 
svieto, kad skriauda viešpa
tauja ir kad lygybės nėra, • o 
ji turi ateiti. *

—Oi, dieduk, tu, dieduk. 
Jau seniai būty lygybė atė
jus, jei žmonės Dievo žodžiu 
būty klausę. Bet dabar už
sivertę, kaip ožiai, pas kožną 
velnias galvoje tupi. Nėra 
jokios kantrybės, paklusnu
mo, nuolaidumo.

—O žinai tu, bobute, kada 
mums streikierius kalbėjo, 
tai Ęievo tarnas, kardinolas, 
skendo tarp šampano bonky. 
Jisai su savo draugais kėlė 
balių.,

—Ar tai aš giriu kardinolą.
—Žiūrėk, bobute, ir tu pra

dedi klyst iš tikėjimo, kaip 
tai tu negiri kardinolo. Jau 
Velniukai ir tave kepįs. Kaip 
Čia, taip ir anam sviete gyven
sim kartu.

—Nekrėsk juoku, seni. Aš 
rimtai kalbu, o jis erzina ma
ne. Aš nei neginu to kardi
nolo. Bet kam reikia tų vi
sokiu mokslu, kad yra šven
ta evan a. Kada bus vie
na kaimihė ir vienas piemuo, 
tada žmonės ir bus lygus. Aš 
rnisliu, kad tie Dievo žodžiai 
turės išsipildyti.
/—Ir vėl kalbi, kaip 10 mė

ty mergaitė. Juo toliau, juo 
žmonės daugiau tikybų išsi- 
mislija. 0 dar daugiau šian
dien yra bedieviu. Jeigu jau 
turės būti viena kaiminė ir 
vienas piemuo, tai būty nors 
kokie ženklai to vienyjimosi. 
Očią visai atbulai.

i.—Dievas gal tyčia taip da
ro. kad paskuididžiausią ga
ly oę parodžius. *
;^-Tu visai apie Dievą nie

ki) neišmanai. Pas tave Die
vas, tai kaip koks laukinis 
juokdarys,kuris daro ką-nors 
tįęioinis. Norėdama jį pa- 
augštint, tiktai visai nuže
mini. Ir kam tu jį visur ki
ši; Čia eina visokie reikalai, 
čia kįla streikai, čia verda 
kova, o ji man pliauškia apie 
vieną kaiminę ir vieną pie
menį. Dievas tau per ant
ausį rėžtu, kad girdėtu, kaip 
jįęjį.zyisur nori įpaipięti. -

,■ i.-’v -

Tik du kūdikiu
Yra pasaulyj bailiu, kurie 

skelbia, jog jokia draugijos 
sistema neišgelbės žfnonijos 
iš skurdo, nes juo tik žmo
nės pradės geriau gyventi, juo 
labiau pasididįsiąs ju skait
lius, nes kiekvienas apsives 
ir išnyks susilaikymas nuo 
susilaukimo bile kokio kūdi
kiu skaitliaus, kadangi sykį 
pradėjusiam geriau gyventi 
žmogui lengviau bus užlaiky
ti dešimtį vaiky, negu dabar 
vieną. Tie patys bailiai skel
bia, kad jei ir draugija au- 
gįs vaikus, tai visgi ju skait
lius kur-kas sparčiau augs, 
negu dabar — ir galy gale 
žmonija liks tiek skaitlinga, 
kad neužteks gamtoj turtu 
jos užsilaikymui. Tūli ma
tematikai jau ir išskaičia
vimus padarė, kiek produk- 
ty galėty atnešti visas saus- 
žemis prie geriausio jo išdir- 
bimo ir kiek žmoniy žemė 
galėty išmaitinti? Žinoma, 
nebloga tokiais išskaičiavi
mais save lavinti, vienok jie 
yra tik vaikišku žaidimu, 
kadangi būsiančio žemės der
lingumo ir net galinčio pasi
didinti, arba sumažėti jos 
ploto dar niekas nežino. Bet 
kaip ten nebūty, męs žino
me, kad yra nemažai žmo- 
niy, bijančiy žrtfonijos per
viršio ir sukančiu apie tai 
savo galvas, todėl yra reika
las nors kiek apsistot ant ši
to klausimo.

Pirmiy-pirmiausiai metasi 
į akis milžiniški žemės plo
tai, kur visai nėra žmoniy, ir 
tokie-pat plotai, kur apgy
venta labai retai. Jei apgy
vendinti žemę tik vidutiniš
kai, tai dar daug milijonu 
žmoniy yra reikalinga. Pas
kui nereikia užmiršti, kad 
dabar jau išdirbamoji žemė 
galėty vietomis atnešti ke
lias dešimtis sykiu didesnį 
derby, jei ji būtu apdirba
ma. Jei žemės paviršį pa
daryti tikru sodu, tai dar 
daug-daug milijonu žmoniy 
galėty ant jos gyvent ir jie 
reikalingi to darbo atlikimui, 
Turbūt, męs esame tam tik
slui, kad padaryt rojy ant 
žemės. Ir gamta, nuo ku
rios įstatymu męs pilnai pri
gulime, didįs žmoniy skait
liu iki tol, kol jis bus ganė
tinas savo užduoties atliki
mui.

Bet tos pačios gamtos įsta
tymai nedaleidžia jokio per
viršio. (Čia neturite sumai- 
šyt žmogaus rankomis pada
rytą perviršį su gamtos tva
riniais). ■'

Sykiu su visomis gamtos 
aplinkybėmis tobulinasi ir 
žmogus. Be abejonės, jam 
yra paskirta mirtis, jei jis 
nespės žengt su visu progre
su.

Negalima tvirtint, kad 
žmoniy begalinis skaitlius 
galėty ant žemės gyvent. Ir 
kadangi žmonijos daugini
mosi rubežius turi būt, tad 
pati žmogaus gamta prie to
kiu aplinkybių taikosi, t. y. 
pas žmones pradeda užgimt 
vis mažesnis ir mažesnis kū
dikiu skaitlius.

Žuvis yra skaitoma mažne 
seniausiu gyvūnu, iš kurio 
paskui išsivystė augštesniy 
veisliy gyvūnai, Turbūt, ži
note, kad ji pagimdo ne tik 
šimtus, o ir tūkstančius vai
ky. Šiek-tiek augštesni už 
ją gyvūnai, kokiais yra varlės 
ir visokie šliaužiai, jau biskį 
mažiau pagimdo vaiky. Jeigu 
jums teko būt ant ūkio ir 
laukuose, jys galėjote leng
vai patėmyt, kad juo žemes
nės, arba netobulesnės veislės 
gyvūnas, juo didesnį skait
liu vaiky jis atveda. ’ Gyvū
nai, arčiausia stovinč prie-
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tankiausiai atveda tik porą 
vaiky. Bet. vaiko sulauki
mas daugiausia laiko užima 
pas žmones. Juo žemesnės 
veislės gyvūnas, juo greičiau 
jis vaiko susilaukia ir tuo 
trumpesnis periodas nuo vie
no gimdymo iki kito. Net 
pas pačius žmones yra dar 
nemažas skirtingumas: pa» 
seniai civilizuotas tautas apie 
dvynus labai retai galite iš
girsti; .pas pusiau laukines 
tautas, pav. chiniečius, fili
piniečius ir kt., dvynai tiek- 
pat tankiai užgema, kaip ir 
pavieniai. Negana to. Ten 
neretai moteris pagimdo po 
3 ir 4 vaikus. Iš kitos pusės, 
paimkite Amerikos jankes, 
Francūzijos, Anglijos ir Vo
kietijos miestiečius; neaplen
kite ir Šveicarijos pusiau so
diečiu gyventoju, vienok se
niai jau civilizuotu—ten dvy
nai skaitosi rečiausiu atsiti- *» 
kimu ir pas porą tankiausiai 
atrasite tik porą vaiky. Y- 
pač Amerikos jankės jau pa
garsėjo turėjimu tik poros 
vaiky. Kitokis skaitlius pas 
juos kur-kas retesnis.

Iš visko viršminėto darosi 
aišku, kad ateities žmonės, 
kurie bus kur-kas daugiau 
už mus tobuli ir civilizuoti, 
neturės niekad daugiau kū
dikiu, kaip du. Nebus rei
kalo vartot kokias nors prie
mones ir susilaikyt, o pati 
žmogaus s gamta išsidirbs 
taip, kad pora susilauks tik v
poros kūdikiy. Žmonijos 
skaitlius pasidarys apribotas 
ir pačios gamtos nureguliuo- 
tas. Jos tobulumas suteiks 
jai pilną laisvę ir visus gyve
nimo smagumus. Nebus rei
kalo rengt kari y, kad išsker- 
dus žmonių perviršį.

K. Stulpinas.
Nuo Red. Ne su visomis autoriaus 

mintimis sutinkame.

bes apsivesti neleidžia, jie 
tik susižiėdoja, duoda vienas 
kitam žodį,, kad jau niekada 
nebepersiskirs, o su laiku ap
sives ir gyvęs meilėje. Pra
eina kiek laiko, metas du... 
štai vaikinas gauna žinią, 
kad kitas žmogus man kelią 
užstojo, aš jau svyruoju, ne
bemyliu, bet nenusimink, aš 
nors ir svetima būsiu; bet 
tamstos vardą gerbsiu. Tie 
žodžiai lyg. perkūnas vaikiną 
trenkia! Jis rankas nuleidžia. 
Jam saulė užtemsta, gyveni
mo pamatas po kojy griūva... 
Jis keikia savo jautrią širdį, 
kuri taip smarkiai užgauta jį 
iš proto veda. Kartais, atsi
tinka, kad toks vaikinas iš 
proto išeina ir nusižudo. Ar
ba, ramybės j ieškodamas, 
ima girtuokliauti. Ir jo dva
sia nupuola žemai ir pasida
ro sau ir kitiems nenaudinga.

Užtaigi męs, jaunieji, bū
kime teisingais. 0 kas iš 
mūšy tokias neteisybes pada
ryty, "tiems nedovanokime, 
prieš juos savo balsą pakel
kime, kad kitiems būtu pa
mokinimas, kad gėdytŲsi sa
vo sutartus žodžius laužyti.

* Jovaras.

Korespondencijos

Moterims Naujienos

Jaunuomenei.
Bukime ištikimais ir tei

singais.
(Ištraukos iš “Jaunimo” Nl).

Tankiai tarp tamsaus jau
nimo atsitinka, kad vaikinas 
su merginas įsimyli, susigy
vena ir už kai-kurio laiko 
pas merginą vaikutis atsiran
da ir tada tas jos mylimasis 
ją apleidžia; sako, jo širdis 
prie jos nebelinkstanti. Skau
dus tai gyvenimo apsireiški
mas, nuskaudimas ne tik me
džiagiškas, bet ir dvasiškas, 
už kurį jokiais pinigais nebe
gali užsimokėti. Nes ta ne
kalta ir dora mergina, kuri 
pati būdama teisinga, manė, 
kad ir jos mylimas draugas 
teisingas; paskui visos apy
linkės moterįs apšaukia pa
leistuve ir įvairiais pažemi
nančiais vardais. O vaikinas, 
tartum nieko nekaltas, dargi 
juokiasi iš savo buvusios my
limosios... Žmogžudys iškar
to žmogy užmuša ir visos 
kančios pasibaigia, o toks vy
ras-skaudėjas už žmogžudį 
baisesnis ir bjauresnis, nes 
jis sau ištikimos merginos vi
so gyvenimo dienas ir valan
das apkartino ir per visą lai
ką jos sielą žudo. Tankiau
sia tai ir yra priežastis doro 
vyro nebegavimo. Paskui 
mergaitė išeina už tokio, 
koks ją ima ir kenčia vyro 
prikaišiojimus, arba visai vie
na gyvena lygi-pat grabo 
lentų.

Tarp apšviestesniojo jauni
mo taip pat atsitinka labai 
nešvarus dalykai, užvilimai 
ir suvedžiojimai.

Neteisingos mė'fginos taip 
-pat tokią pat skriaudą pa
daro vaikinams. Kartais, 
vaikinas su mergina susipa
žįsta. Viskuo vienas kitam 
įtinka ir abu ima svajoti apie 
neperskiriamą savo suėjimą, 
apsivedirpą. Bet. jie netur-r > T ’, * yVJ^/M4 V V14.44^1v|»« . I-/VV J 4 V* 41VVU*.

... žmogaus pagal .išsivystymą,1 tingi, ju gyveninio aplipky-

Du keliu. Motery judė
jimas ne viena vaga bėga. 
Jisai pasidalinęs į dvi sriovi. 
Viena sriovė apima moteris 
iš augštesniy ir "Vidutinišku 
luomy. Su ta sriove eina ir 
didžiuma motery inteligen
čių. Jos reikalauja teisiu su
lyginimo su vyrais ir laisvo 
užsiiminėjimo visokiom pro
fesijomis, daktaravimu, ad
vokatavimu, profesoriavimu 
ir tt. Jos kovoja už motery bal
savimą, bet joms nelabai rū
pi visuotinas moterų balsavi
mas. Jos sutinka, kad iš- 
prądžiu, būty duotos balsavi
mo teisės nors augščiau me
džiagiškai stovinčioms^mote- 
rims. Tasai judėjimas vadi
nasi feminisčių (nuo lotiniš- 
ko femina—moteris) judėji
mu. Jame daugiausia daly
vauja Anglijos ir Amerikos 
moterys. Jos turi savo tarp
tautinę draugiją ir daro savo 
tarptautiškus suvažiavimus.

Kita sriovė--tai darbinin
kiškas proletarių- judėjimas. 
Motery darbininkių judėji
mas smarkiausias yra Vokie
tijoj ir Suomijoj. Josios irgi 
turi,savo tarptautišką sąjun
gą. Josios daug kuomi ski
riasi nuo feminizmo, t. y. nuo 
pirmųjų motery judėjimo. 
Jos sako, kad tiktai visy dar
bininku išliuosavimas atneš 
pilną liuosybę moterims. Tai
gi, pasak jy, moterims dar
bininkėms reikia eiti išvien 
s/ii socijalistais. Paskui dar 
priduria, kad ir moterys yra 
tarp savęs pasidalinusios, 
kaip ir vyrai, į klesas. Dide
lė ponia neatjaus darbinin
kės vargy. Ir Suomijos sei
me moterys, kaip ir vyrai, 
pasidalinę į partijas ir neina 
išvien. Darbininkės eina su 
socijalistais, liberalės su libe
ralais, klerikalės su vyrais- 
atgaleiviais.. Josios taip-pat 
reikalauja pilno visuotine 
balsavimo. Jeigu tiktai da
lis motery gautu teises, tai 
tos turtingosios moters, kaip 
ir turtingi vyrai, būtų prie
šingos, kad ir darbininkės 
gautų tiesą balsuoti. Nuo 
Galinio motery laimėjimo pa- 
siblogįs bėdinųjų motery pa
dėjimas.

Moterų miestas, Chris
tiania, norvegų sostinė, turi 
59,744 moteris rinkėjas ir 
tik 41,200 vyry. Miestas tu
rės pakliūti į motery rankas. 
Neseniai norvegų aukštasis 
rūmas patvirtino įstatą, kad 
moterys gali užimti visus 
urėdus, išimant, kareivišku, 
diplomatu ir bažnytiniu urė
du. r? •V*fr t*1
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Minden, W. Va.
Mūsų miestely kitokiu 

dirbtuvių nėra, tik anglių ka
syklos. Viso labo tėra 4 ka
syklos, jose dirba 600 darbi
ninku. Lietuviu yra 150. 
Mūsų žmonės, kaip ir visur 
Amerikoje, mėgsta išsigerti, 
paulevoti. Bet mindenięčiai 
.lietuviai netankiai gauna 
taip smarkiai pasilinksminti, 
nes tik sykį ant mėnesio bū
na mokesnis. Paskutinį sy
kį gavo algą 27 d. sausio.

Tuomet tai prasidėjo “ap- 
švietos” platinimas, parsi
gabenus 48 alaus bačkutes ir 
25 galionus degtinės. Gal ži
note, kad W. Verginijoj ne 
visur yra bačkučių, tai mūsų 
lietuviai nežiūri ant kruvinai 
uždirbto skatiko ir žydelis 
jiems atgabeno už $219 alaus 
ir degtinės. Bet nemanyki
te, kad tai viskas. Ne, bro
li, dar reik pridėti $75, ku
riuos užmokėjo teisme 2 va
sario d. Ten buvo matyti ir 
išdaužytu akiu ir kitokiu 
žaizdų. Bet gana bus apie 
tai kalbėti. Eisime toliaus.

Čia lietuviai yra įpratę į 
lioterijas. Kas tik turi ką 
atliekamo, tuoj daro tikietus. 
Neseniai p. Š. leido ant lio- 
terijy karvę už $50 ir žadėjo 
statyti 5 bačkutes rudžio ir 2 
galionus baltakės.

28 d. sausio atsibuvo tos 
lioterijos. Visi norėjo kar
vę išlošt, bet ji nabagė tik 
viena buvo. Tuoj prasidėjo 
balius. Pastatė 4 bačkutes, 
o 5 paslėpė. Dėlto kilo ler- 
mas, peštynės, pasirodė net 
revolveris ir dabar septyni 
žmonės gavo užsimokėt po 
$10. Dabar jie padavė skun
dą. Kas bus parodys 
tis. z

Ant to visko, tai yra 
riy, bet pasiūlyk kokią 
gutę nors ir už 10c.,
gausi atsakymą, kad pinigu 
neturįs. Kada-gi mūšy žmo
nės susipras?

Apšvietimas tarp minde- 
niečiy labai žemai stovi. 
Draugijos jokios nėra. Apie 
jas nei neužsimink. Laikraš
čiu labai mažai kas skaito.

Labiausia yra sunkus gy
venimas jau kiek susipratu- 
sio darbininko. Jį tuoj ap
šaukia bedieviu, į jį šnairuo
ja gaspadinė. Bet tie visi 
nesmagumai ne užkenks jam 
žengti prie šviesaus idealo. 
Nieko negelbės nei liežuviu 
plakimai, nei pajuoka.

J. Latvaitis.
Montello, Mass.

Montello santaikos drau
gysčių komitetas 4 vas. d. 
sušaukė pobažnytinėj svetai
nėj visuomenišką susirinki
mą, kad parėmus Lawren- 
ce’o streikierius. Kalbėjo 
vietiniai oratoriai, aiškiai nu
rodydami vargingą streikie- 
riy padėjimą ir reikalingumą 
juos šelpti aukomis. Tuo- 
jaus surinkta $147.60. Už tą 
auką galima ištarti ačiū mon- 
telliečiams, dėl ju solidariš- 
kumo ir bepartyviškumo. 
Aukotoju vardai bus paskelb
ti “Keleivyj”. Pakui didžiu
ma balsy buvo išnešta rezo% 
liucija prieš gubernatorių 
Foss už apgaulingo laiško ra
šymą streikieriams ir už ka- 
riumenės spėkos vartojimą.

Montello lietuviu draugi
jos yra sudarę iš savo atsto
vu tam tikrą komitetą, kuris 
turi kas menesis savo posė
džius ir svarsto, kad minėtos, 
draugystės dirbtu išvien žmo
nių labui.
w Tiktai motery draugystė 
neprisidejus prie viršminėtos 
santaikos draūgijy.

BeveTąis.

. Gardner^ Mas s.
*3 vas. d. L.S.S. 89 kuopa 

lošė teatrą: “Dėdė atvažia
vo” ir “Audra giedroje”. Prie 
to buvo monologai ir dainos. 
Lošėjams nusisekė neblo- 
Jausia, kad ir pasidarė išne-! 
tyčių kokia nereikalinga pau- 
za, tas dar nereiškia blogu-! 
mą aktorių, nes nuo darbi- i 
ninky nereikia geriau. Šie 
veikalėliai, nors paprasti, bet 
juoku juose ikvalios. Pub
likos buvo pusėtinai ir ji už
silaikė ramiai. Tarp kitko 
publika buvo labiausia už
ganėdinta dainomis. Ir iš 
tikro reikia pagirti mergai
tes, kurios pabaigoje padai
navo “Jaunyju Tėvynainiu 
Hymną”.

Geistina, kad ir daugiau 
būty panašiu teatru Gardne- 
pyj- Ten Buvęs.

didi ir 
mergi-

vos 10
Juos va-

atei-

dole- 
kny- 
tuoj

riai taip elgiasi, tuomet 
triukšmas apsistojo.

Ant pabaigos, p. ^Jankau
skui vadovaujant, buvo "pa
dainuota ' kelios dainelės, 
himnas ir 1.1. Dainos Žmo- 

■ nėms patiko.
S. Z. Daugis.

Scranton, Pa. z
28 d. sausio pasitiko su 

mirčia Juozas Gružinskas. 
Tapo užmuštas anglių kasyk
lose. Jis paliko moterį ir ke
lis vaikučius, •Velionis ture-’ 
jo 42 mętu, paėjo iš Balčiū
nu kaimo, Vilkaviškio pav. 
Pažeriu gm., Amerikoj per
gyveno 1’4 mėty. Buvo darb
štus žmogus, laisvomis pa
žiūromis; palaidotas labai 
gražiai didelia žmoniy minia.

Lai būna jam lengva šios 
šalies žemelė. Mikas.

Darbai eina silpnai. Nors 
bedarbės ir nėra, bet uždar
biais pasigirti negalima. Gir
tuoklystė pirmą vietą užima. 
Geria seni ir jauni, 
maži, net moterįs ir 
nos.

Iš šimto lietuviu 
laikraščius skaito,
dina bedieviais, o girtuokliai 
vadinami gerais katalikais. 
Jeigu primini, kad išsirašytu 
laikraštį, tai peržegnoja 
eina tolyn.

Kapucino tėvo sūnus.
Montello, Mass.

Vasario 3 d. persiskyrė su 
šiuom pasauliu Ant. Matu- 
zas. Velionis paėjo iš Lekė
čių parapijos ir kaimo, Nau
miesčio pav., Suv. g. Buvęs 
dar jaunas vyras 30 mėty.

P. Baltrūnas.
Rochester, N. Y.

“Laisvės” N8 p. D. Jok- 
šas aprašinėjo vietiniu lietu
viu veikimą, išgirdamas “Ai
do” chorą.

Taigi pažiūrėkime, ką tas 
jaunas “Aidas” nuveikė ir 
ką veikia. Jaunas “Aidas” 
surengė keliatą vakarėliu su 
šokiais ir gėrimais (svaigi
nančiais) ir kaip patįs aidie- 
čiai sakėsi, kad liko pusėti
nai pelno, tai reikia paklaust, 
kam tas pelnas tapo suvar
totas? Pelnas nebuvo suvar
totas visuomenės reikalams,' 
kaip tai daro kuopos ir drau
gystės. “Aidas” tą pelną iš- 
aikv^ja tokiems reikalams, i 
kurie yra stačiai blėdingi... 
“Aidas” iškėlė savo nariams 
puotą. Nupirko bačkutę “do
ro pasilinksminimo” ir pro
gresavo iki vėlyvam vakarui. 
Ir, kaip girdėt, vienas iš ai- 
diečiu tapo nugabentas į be
langę. Kalbėdama apie 
“Aidą”, turiu pasakyti, kad 
ten priguli kelios jaunos mer
ginos, kurios taipgi pratina
mos prie alkoholiaus. p. D. 
J. apgarsino sykiu sykius ir 
kviečia ant jy, sakydamas, 
kad šokiuose* geriau, negu 
smuklėj. Tik nelaimė, kad 
tie šokiai atsibūna už pirmu
tiniu smuklės duriu. Antras 
dalykas: šokiai neparodys al
koholiaus bledingumo. ’Jei 
jūs vietoj šokiy, parengtu- 
mėt moksliškas paskaitas, 
nurodytumėt alkoholio blė- 
dingumą, kad stengtumėtės 
darbininkams parodyt visa
pusišką išnaudojimą, tik ta
da įduofumėt jam ginklą ap
siginti nuo alkoholiaus.

Laisvę mylinti.
Nuo Red. Nežinodami, kaip ten iš

ties yra, dedame koresp. vardan beša
liškumo.

Nashua, N. H.
4 vas. d. pobažnytinėj sa

lėj tapo sulošta trijų veik
smu dramą “Amerika Pirty-1 

. je.” Lošė Lovellio drama
tiška kuopelė. Sulošta labai 
puikiai, kaip dėl darbininku. 
Tik laike lošimo nekurie la
bai negražiai elgėsi, šnekėjo. 
Tiktai kuomet vienas atsisto
jęs riktelėjo, kad tik grino-

ir

RED. ATSAKYMAI.
J. LATVAIČIUI. Gerai. Tik trum

piau ir be pamokslų. Faktai svarbesni.
ALEKS. ZAWKUI. Iš apskelbimų 

išmetem. Labai malonu, kad taip se
kasi.

W. NEMIRAI. Netilps.
ALI). GENYTEI. Pasilaikome ant 

to Baus, kada daugiau apie j j žinių gau
sim.

VARIAKOJUI. Eilių rašymas labai 
nelengvas darbas. Reikia turėti tam 
dovaną. Mėginkite išpradžių korespon
dencijas rašinėt. Geras rašymas nesu- 
syk duodasi. Grąžiname.

LAISVE MYLINČIAI. Dedame, kai
po žinią. Trumpinam irišmetam nerei
kalingus aštrumus.

S. V. Nesvarbu. Yra stambesniu 
naujienų.

.J. DANILEVIČIUI. Paaiškinsim ka- 
da-nors straipsneliu.

Pajieškojimai.
Pajieškau brolių Wadeiku, paeina iš 

Popienų sod., Kražių parap., Raseinių 
pav., Kauno rėdybos. Gyveno Chica- 
goj 5 ar 6 metus, o dabar nežinau kur. 
Jis pats ar kas kitas malonės pranešti 
šiuo adresu:

John Wadeikis, 
3731 Beach st.. Indiana Harbor, Ind.

Pajieškau savo draugo Jono Stulgai- 
Čio, paeina iš Suvalkų guh., Naumiesčio 
pav., Bonkiškės kaimo, Gelgaudiškiu 
parap. Jis pats ar kas kitas meldžiu s 
duoti žinią šiuo adresu:

Juozas Sevelis,
233 Macauley st.. So. Saginav, Mich. -

Pajieškau savo gerbiamo draugo Jus
tino Danielkaus. Jo užsiėmimas: artis
tas, fotografistas ir smuikininkas. Pa
eina iš Kauno gub., Raseinių pav., Ve- 
viržėnų m. Kiek laiko atgal gyveno 
Chicago, III., o dabar nežinau kur. Tu
riu svarbų reikalą, todėl meldžiu jo pa
ties ar žinantieji apie jį, praneškite 
šiuo antrašu:

Konstantinas Raudonis,
370 Bedford avė., Brooklyn, N. Y. 

Tel. 2895 Greenpeint.

Pajieškau merginos apsivedimui ne 
jaunesnės 17 ir ne senesnės 22 metų am- 

| žiaus. Aš esu 22 metų. Tikėjimo ne- 
i skiriu, tik mergina turi turėt kiek pini- 
' gų. Merginos norinčios apsivesti kreip- 
' kitės šiuo adresu:

Ch. Wiche,
l 3457 Auburn avė., Chicago, III.

Pajieškau Juozapo Vilipčio Kauno g., 
taipgi pajieškau Jono Rudoko, abudu 
Svėdasų parap. Meldžiu atsišaukti.

A. Prūsas,
80 McClure avė., N. S. Pittsburg, Pa.

Dr-stė Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu

Ant Town of Lake, Chicago, III.
ADMINISTRACIJA:

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

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

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

Finansų Rašt. F. Yaugel,
4606 S. Paulina st., Chicago, 111. 

Iždininkas A. J. Beržynskis,
4600 S. Paulina st., Chicago, 111. 

Organo užžiūrėtojas A. M. Barčius,

Skaitytojams.
Meldžiame visy tų “Lais

vės” skaitytoji;, kuriu prenu
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

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

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

Pinigus siuskit per M o n e y O r- 
<1 e r šiuo adresu:

P. MIKOLAIINIS 
ftox 62, New York City.
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ADVOKATAS

41 vas. atsibuvo Vy tau ti
nes draugijos prakalbos su
rengtos streikieriy naudai. 
Pirmininkavo J. Neviackas. 
Publikos buvo gana mažai. 

’ Ar tai dideli šalčiai žmones 
nubaidė,, ar tai nebuvo, kaip 
reikiant, išgarsinta, ar tai 
bostoniečiai pradeda atšalti... 
neapsi imame spręsti, bet 
publikos buvo* mažai. Visgi 
tie, kurie susirinko pasidžiau 
gė prakalbomis. Kalbėjo iš 
eilės A. Montvidas, D-ras F. 
^Matulaitis, L. Prūseika. Pas
kui atvyko brangus svečias 
Haywood’as, kuris supranta
miausia kalba išaiškino strei
ko reikalus. Publika gausiai 
plojo delnais. Haywood tarp 
kitko pasakė, kad policija jį 
persekioja ir nenori leisti kal
bėt apie policiją, apie milici
jų ir kitus. Paskui svečias 
iškeliavo toliau. Jo kalbą iš
aiškino St. Michelsonas, pri
durdamas dar kelis vaizde
lius iš streikieriy gyvenimo. 
Prakalbas užbaigė svečias— 
streikieris Ruseckas, kuris il
gai ii’ gražiai pasakojo apie 
visas streiko smulkmenas. 
Žmonės atydžiai klausėsi jo 
kalbos ir ji jiems patiko. Au- 
ky surinkta $16.51.

9 vas. socijalisty svetainėj 
buvo prakalbos streikieriy 
naudai. Žmonių, kaip dėl 
šiokios dienos, buvo daug. 
Kalbėjo L. Prūseika, A. 
Montvidas, St. Michelsonas. 
Surinkta auky $34. Aukos 
jau išslysta per “Laisvės” 
atstovą Mizarą.

Męs girdėjome, kad J. Ne- 
viackas ir J. Raulinaitis dar 
rengs mitingus streikieriams.

Cambridge’iaus socijalisty 
kuopa 11 vas. surengė gražy 

• vakarėlį. Man ten pirmą 
kart teko atsilankyti su D-ru 
F. Matulaičiu. Žmoniy bu
vo gana daug, gražiai užsi
laikė. Ypač sumaniai vedė 
susirinkimą vakarėlio pirmi
ninkas. Kuomet vienas vai
kinas nemokėjo gerai eilučiy, 

t jisai taip mokėjo paaiškinti 
publikai, kad niekas neužsi- 
gavo, nei pats vaikinas. Gra
žiai dainavo “Laisvės” cho
ras, dar visai jaunutis. 
Mums So. Bostone būtinai 
reikia tokio choro. Buvo dar 
deklamacijų, monologu Įmato
mai, sakytojai jau pripratę 
prie scenos. D-ras F. Matu
laitis aiškino apie džiovą, 
smulkiai nagrinėdamas ilius
truotus paveikslus. L. Prū
seika kalbėjo apie Lawren- 
ce’o streiką, kviesdamas jį 
remti. Surinkta $5 su cen
tais. Bet girdėjau, kad Cam- 
bridge’iaus piliečiai jau pa
siuntę yra apie $60 strekie- 
riams. L. P.

KONCERTAS IR ŠOKIAI
Parengė D. L. K. VYTAUTO BENAS

Atsibus Subatoje

17 Vasario.į Feb.[,19122
- , DAHLGREN HALL SVETAINĖJ

Kampas E ir Silver Streets, ’ So. Boston, Mass.
Prasidės 7:30 vai. vakare ir trauksis iki vėlai nakties.

h.- L . -A'wclgHio ■>*•. j.
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Širdingiausiai visus užkviečia atsilankyti
KOMITETAS

19 vasario, 1912 m., Dahl
gren svetainėj, kampas E ir 
Silver sts., So. Bostone, pra
sidės 7:30 vai. vakare. Bus 
sulošta juokingiausia lietu
viškoj kalboj komedija “Auk
so Dievaičiai”, o ant pabai
gos bus perstatyta “Stolypi- 
no Užmušimas”. Prie įžan
gos tikietv bus kiekvienam 
duodama “Kova” dovanai. 
Atsilankykite!

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

Tamošaitis ir Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Bostone.

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

FERAI! FERAI! FERAI!
So. Bostono Lietuviu Lab

darystės Draugija rengia fė- 
rus, kurie prasidėjo 12 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.

Pasiskubinkit nusipirkti 
“Lietuvos Ūkininko”

1912 m. Kalendorių.
Tai geriausias Kalendo

rius, kokie tik yra atspausti 
lietuviškoj kalboj. Viršeliai 
papuoštu gražia tautiška juos
ta. Yra daug smagiy skai- 
tymeliy. Turi 130 puslapiu, 
o kaina tik 25c. Užsisaky
mus siuskit šiuo adresu:

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

S 
S

NAUJIENA, KOKIOS DA 
N EGI R DE JOTE.

Męs varome biznį šiame mieste per 12 . 
metų ir jau ištaisėme tūkstahčius namų 
puikiausiais rakandais, kurie buna ge
rais 7 ar 8 metus, ir, jei atsitinka par-> 
duot, da galima ant jų pelnyt. Kodėl 
taip? Todėl, kad męs neišmokatn tokios 
didelės raudos nuo $7.000 iki $8.000,kaip 
kiti štorai, ir nelaikom supirkėjų, ku
riems išmoka nuo 3 iki 4 tūkstančių al
gos ant metų, taipgi nelaikome mana- 
džeiių, nes męs galime tą atlikt patys, 
kad sumažint išlaidas, iš ko turi pelną 
mus kostumieriai. Aš ištaisysiu jus na
mą puikiausiais rakandais už $60,00, už 
kuriuos mokėsite kitam Store $90.00. 
Ateikite persitikrini, 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 mylių nuo Bostono. Kalba
me. lietuviškai, lenkiškai ir angliškai. 
Atsilankykite po šiuo numeriu:

B. CANINI3R
338 W. Broadway, So. Boston, Mass, 

tarpe E and D sts.

VADOVAS KELIAUJAN
TI TIEMS į AMERIKĄ IR 
n1 IŠKELIAUJANTIEMS.

I Jeigu nori žinot apie visas laivų kom-

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra saulė, planetos ir kometos, 

tai skaitykit knygą

“Pasaulių Ratas”
Su paveiksi. Ketinti 25c.

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra meilė ir kaip žmonės mylisi, 

skaitykit kningą

“Meilės Karštligė
Kaina SJOo.

Reikalavimus ir pinigus adresuokit taip: Pąniias, kokie yra laivai, iš kur 'jie iš
plaukia ir kur priplaukia, kiek kur yraJ. SI RUPUS r

30 W. Broadway, So. Boston, Mass.

•įplaukia, 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- 
sfhsk 15c. stampom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtą knygelę.

*eneiteiieiieiteiteeiieiteiteiieiee
It Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS ;
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

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

£o

ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

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

KALBU RUSIŠKAI IR 
LATVIŠKAI.

TIKRA DEGTINE
Jeigu jus kada reikalausite

TIKROS RUGINES arba BOURBON DEGTINĖS
Tai ateikite pas mus, nes m^is DECTTINĖJ yra išsistovėjus medyj ir 
užpečetyta Jungtinių Valstijų sandėliuose, taipgi užpečėtyta bonkose po 
priežiūra Jungtinių Valstijų valdžios vientik dėl mųs.

'I’aipgi pristatome veseilioms ir per laišką užsisakantiems už prieina
mą kainą.

BURKE, GALLAGHER & CO
>396 ATLANTIC AVE., n,;a^hra^es BOSTON, MASS

Parduodame gorčiais už visai žemas kalnas.

aaEESIHBBSSH

us Budas

O . <

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

EDVARDAS DALY 
Savininkas

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

męs prisiusime gyduoles per expresą.

Užlaikom didelę

Krautuvę
Deimantų, Laikrodžių Waltham 
Elgin, ir Šliiibinių 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.

S2222 Washington Street
BOSTON, MASS.

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

F. S. Šimanskis.
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A. G. Groblewsk i
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA. 

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviš ų—Lenkiškų Vaistų
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Kataliogas Visiems Dykai!
Kožnas žmogus mokantis skaityti 

privalo turėti musų Kataliogą, kuriam 
atras da clį visokių daiktų. Musų 
Banka priima pinigus užčedyjimui ir 
moka 4-tų procentų. Siunčia pinigus 
ir parduoda laivakortes į visas dalis 1 
svieto, piginus kaip kiti. Spaudinam 
visokius drukoriškus darbus greitai, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami kata
logo prisiųskite 2C markę ant adreso:
GEO. A. PUPAUSKY& <2

2342 SO. LEAVITT ST. CHICAGO, ILt .

HA.RRISOINI OATVBS

DISPENSARE
Jau 20 metų nuo įsteigimo.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway. BOSTON, MASS.

Patarimai DYKAI! 
šioktoAils dienomis atidaryta nuo 9 Iki 8 
vai. vakare, šventadieniais nuo 10ryte 

Iki 4 po piet.
Gydomo visokias ligas Vyrų, Mo
terų ir Vaikų ir taisome DANTIS.

Ateidamas atsinešk šį apgarslnlina.

x o 
x

0) X 
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Akušerka
F. STROPIENE

Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Aid.

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

Tel. 1990 Roxbury

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

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

Nedėllomis 2-4 . M.
Kalba rusiškai, vokiškai ir 
liŠkai.
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Perkant žiūrėk, kad buty ta markė, 
o uausl teisingai. . |

Geriausia gyduolė nuo Skaudėjimo 
Galvos, Kataro, Pečių, Krutinės, Šo- ' 
nuošė, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos . 
ir įkandimo visokių vabaliukų.

RAŠYK man šctidi, o rytoj gausi mano lietuvišką iliustruotą Katalogą: 
puikiausių armonikų, k^icertinkų, klernctų, 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 1902 m. teisingom prekem 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.

iiu doesn't pay to neglect 
your Health
Ar atėjai kada namo drebėdamas, su 

skaudančia galva, krutinėjo diegimais sope / 
galo gerklės ir gulėjai kėlės savaites?

Dr. Richter’io 
PAIN-EXPELLERIS 
tas ištikimas senas naminis vaistas duos 
pagalbų ir prašalįs ilgą vargą jeigu 
ūmai vartogĮ.

Visuomet namuose turėk bonkutę. 
Platus nurodymai apvynioti apie 
bonką. 25c. ir 50c. aptiekoso.

Sergėkis pamėgdžiotų vaistų ir 
žiūrėk ant Inkaro ii’ mūsų vardo.

F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St., New York.
Richter'lo Congo l’illčs yra gerės nuo viduriu sukietėjimo. 25c. ir 50c

| DIDŽIAUSIA BOSTONE I
SANKROVA JOLSELISį
Vyno, Visokių Likierių, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos”, 

Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gėrimų.
Kas atsilankys pas mus ir nusipirks ant švenčių kokiy 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 pasiųsim 
orderius per expresą. Rašykite lietuviškai.

WILLIAM ZAKON & CO.
21-23 Cross St., ‘'“"’^^^rke^squ.’rr610" Boston, Mass.

Adresas;

BUK 
VYRAS

50,000
KNYGŲ

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

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyditi nuo užnuodijama krauja 
arbasypili,nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, romą- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. e

Ta, dykai igauta knyga, pasakia jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinėjam tu, specijalisku 
lygti. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokant už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adreaa ant 
žemiaus paduotu kuponu, katrų siusk mums šendena,

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

Godotinas Tamista: Pagal Tamistos prižadiejtna, aS norleČjaa 
jog Tamista prisiustumei man vysai dykai vėna jusn knyga del vynu

25c. 
50c. 

ir $1.00

Egiutero No. L 
Egiutero No. 2. 
Žmijecznik r 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Linimentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepų Balsarnas 
Antylakson dėl Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių 

,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių 
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - -

j Skilvio Lašai - 
I Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios
“Uicure“ arba gydymas 

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

Galvos Skaudėjimo
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo - - !
Plaukų Apsaūgotojas 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 
Rožės Balsarnas - 
Kinder Balsarnas 
Bobriaus Lašai 
Švclnintojas .... 
Kraujo Valytojas i
Nervų Ramintojas - - - !
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus ' - - - <
Groblevskio Pleisteris 

(KaŠtavolo) - 
Pamada Plaukams
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Rieinens 
Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
Inkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės - 
Gydymas nuo uždegimo Dantų ari 

abelnai Skausmo ir Skorbuto 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

ir Niežų f -
Gyd. ir Mostis nuo Dedervines 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip
gi privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi- 
Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 

ovanai kokiems nors apgavikams tose 
apielinkėso. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite musų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

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

25c. 50c

25c
25c
25c

(0
SENIAUSIAS RUSIŠKAS

$3.5(i!D 50c.

Vardas

Steltas

X

X

o 
ir

$2.00
$1.00

25c. I
25c. i

$2.00
$2.00

$50

X o)

i

10c
10c
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Kam gi Laivakortes pirkt pas kokį ten žydelį, kad galima gaut pas lietu 
yj agentą atvažiavimui ir išvažiavimui net 9-nių kompanijų l-mos, 2-roi 
ir 3-Čios klesos laivais?

25c
25c
25c
35c

OPUSAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

F. AD. RICHTER & CO., 215 Pearl St. New York.
Rlchtor’io Congo P1116h yra geros nuo 

Viduriu euklotėjlmo. 25<*. ir 60c. ®

25c.
50c.
25c.

* 
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DARBININKŲ 
SĄVAIT1NIS 
LAIKRAŠTIS

B. 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 Soutn Boston arba 
524 Roxbury. Gyveninio vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

x S x e) 
X e

L. S. S. 60 kuopa rengia 
teatrą ir šokius Panedėlyje,

TR.A.INSPE3R Gyduolės šutai- 
APTIEK A somos atsakan- 

■ ■ ■■■■ini i ii, 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

FARMAS PARDUODU.
LIETUVIŲ KOLONIJA MICHIGAN 

VALSTIJOJ, kur turi nusipirkę farmas 
150 lietuvių. Mason County turiu par
davimui gyvenamų farrnų su budinkais 
ir sodais, žeme—molis su smieliu ir 
juodžeme maišyta. Taipgi Lake Coun
ty turiu daugybę neišdirbtos žemės far- 
moms. Parduodu pigiai, taipgi ir ant 
lengvų išmokėjimų. Rašyk tuojaus, 
gausi lietuvišką informacijų knygelę 
mapą dovanai.

ANTANAS KIEDIS, 
Peacock Lake, Michigan.

lietuvižkai-lenkiškai-rusiAkas

DAKTARAS
Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Tė- 
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant 
kampo po mano ofisu, 
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. ZISELMAN
7 Parmenter St., Boston, Mass. 

Telephone Richmond 1967-R.

’No Work-No Pay” 
\ The Workingman’s

Problem

bet lipk vienais

Jis tik įsemno šaly ir paskui 
turėjo gulėti per savaites

DR. RICHTERTO 
Pain-Expellens 
prašalįs pavojingus susirgimus
jeiguvartosi.su laiku pagal nu
rodymų, ant dėžutės; 25c. ir 50c. 
už bonką. Žiūrėk ant Inkaro 
ir vardo ant dėžutes.

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

LAIVAKORTES

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-ju akty farsas “AUDRA GIEDROJE”.

Teatras prasidės 7:30 vai. vakare
* I ■»*

Širdingiausiai visus užkviečia atsilankyti
KOMITETAS.

w ’’M y a * LEIDŽIAMAS

K ( IV A L,m-soc-1YV ▼ IK SĄJUNGOS
AMERIKOJE

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

$1.00 
25c.

ba 
$1.25

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

“KOVOJ“ rašoma apie (Jarbininkų gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip 
prašalinti juos.

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

“KOVA“ tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams $2.(X) Amerikoj ir kitur.

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

Čia ir l>LNI<iC\S jums pasiunčia j visas pasaulio dalis greitai ir pi 
ginu negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus paŠ- 
portus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimes nėra pereit rubežių 
(gronyčią). Važiuojančius patinku ant stočių Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigų siųst ir pirkt ŠifkorČių, pra
šykit aplikacijos, pridėdami už 2 c. stempą iŠ jums artimiausio offiso.

** ISIS E. Moyamensing Avė.
v CX PHILADELPHIA, PENN’A.

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

jeiguvartosi.su



