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AMERIKOJ
Audėjų streikas.

Lawrence, 25 vas.—Šian
dien buvo išmėtyta atsi
šaukimai, kuriuose kviečia
ma prie visuotino Lawrence’o 
darbininku streiko. Koleik 
policija susiprato, kame da
lykas, tai daugybės atsišau
kimu buvo jau išplatinta. 
Susigriebusi,pradėjo jau are
štuoti platintojus. Kitame 
plakate prašoma milicijonie- 
riu, kad jie nepersekiotu tu 
darbininku, kurie stivi ties 
fabrikomis ir atprašinėja 
skebus nuo darbo.

Dabar svarbiausias Law
rence’o streiko reikalas, tai 
subatos atsitikimai. Tuo
met buvo norima išvežti par
tija vaiki) į Philadelphią. 
Vaikai jau buvo suruošti ir 
ant soties visi- laukė trauki
nio. Tuomet atėjo gauja po- 
licmanu su kareiviais (ju bu
vo kokia 50 žmonių) ir suė
mė vaikus ir tuos žmones, 
kūne buvo ju atvažiavę par
sivežt. Taip pat areštuota 
ir motinos, kurios atėjo paly
dėti savo vaikus. Tą dieną 
išviso buvo areštuota suvirs 
50 žmonių, kuriu didžiuma 
moterįs.

Policijos viršininkas, kuris 
yra daug bjauresnis už seną- 
jhpasake: “eikite namo šiaiRxlasi vigai ieSu’vie t Val. rt lino A v *■aš jus areštuosiu.” Betgi jo 
niekas nepaklausė, o vienas 
darbininkas pasakė: “šitie 
vaikučiai turi išvažiuoti ir 
tamsta neturi tiesos juos su
stabdyti.” Betgi policijos vir
šininkas ir be teisiu ponas. 
Kuomet nėra teisiu, tai ka
pitalistai elgiasi, kaip nori. 
Pasirodo dar, kad ir specia- 
liškas dėl vaiku karas nebu
vo prikabintas prie trauki
nio.

Darbininkai nenusileis. Jie 
sako,, kad visvien panedėlį 
rengs naują partiją. Ypač 
atsižymi savo narsumu mote
rįs. Tarp pasodintųjų yra 

Streikien'u komitetas yra 
baisiai pasipiktinęs iš kapi
talistišku laikraščiu, kurie 
rašo apie streiką biaurius 
melus. Nors jie ir turi dau 
gybes savo korespondentu, 
kurie gali teisybę susekti, 
bet tyčia leidžia visokias pa
skalas, nes už tai jiems gerai 
apmoka.

Neperseniai buvo vėl areš
tuota apie 30 moterų, kurios 
atkalbinėjo skebus.

Kongresmanas V. Bergeris 
išsitarė: “Aš visai nesistebė
čiau, jeigu streikieriai žiau
rumu atsimokėtu už žiauru
mą.”
Prieš prezidento rinkimus

Suvienytu Valstijų pasiun
tinys Paryžiuje likosi atsta
tytas todėl, kad Taftas no
rėjo pasodinti jo vieton Ohio 
milijonierių Henriką. Dabar 
tasai Henrikas jau sėdi Pa
ryžiuj, nors tam paskirimui 
priešinosi senatas. Mat, Hen
rikas esąs didelis turčius ir 
turįs plačius ryšius. O Taf
tui, kad likties išrinktam, 
reik daug daug aukso.

Kongresan įnešta rezoliu-
cija, kad papratimas, užsili- K 
kęs nuo Washingtono laiku, la ir užkovotas nėra

kad prezidentu nebūt renka
mas tasai pats žmogus tris 
sykius, — liktųsi įstatymu. 
Tuomi norima pažabot Roo
se vėl tą.

Laisve per rinkimus.
Kongresan įnešta billius, 

kad niekam nebūtu valia 
vartoti prievartos laike rin
kimu, kad nebūtu grąsina- 
ma fabriku uždarymu, algos 
sumažinimu. Kas sulaužytu 
tą teisę, gaus užsimokėti 
$1000 ar metus kalėjimo.

Gražus žodžiai tik ant po- 
pieros tesilietyd.
Chicagos republikonai jau 

agituoja.
Šiomis dienomis bus pra

dėta agitacija už Taftą Chi- 
cagoje. Bus išleista šimtais 
tūkstančiu spausdiniu, kame 
į padanges keliamas Taftas. 
Tuose plakatuose bus sako
ma, kad Taftas esąs darbi
ninku draugas ir laike strei
ku visados stojęs už darbi
ninkus. Nei vienas, girdi, 
prezidentas dar tiek gero ne
padaręs darbininkams, kaip 
Taftas.

Tikrai čiulba, kaip lakštin
galos.

Mexikoje.
Washington, 25 vas.—Taf

tas vėl grąsina siusti kariu- 
menę Mexikon, jeigu kils su
mišimai Juarece> kuris ran- 

stiju sienos.
EI Paso, 25 vas.—Neku- 

riuose miestuose platinami 
atsiliepimai, kurie apšaukia 
□rezidentu generolą Treve- 
mo, o generolą Orosko ko- 
manduotoju sukilėliu. Pro
klamacijoj yra ir Taftui už
drožta.

“Tu, sako, pagimdei šią 
revoliuciją ir atidavei valdžią 
Madero, kuris tau nori visą 
Mexiką parduot.”

Mexico City. — Prisidėji
mas prie sukilėliu generolo 
Orosko baugina Madero ša
lininkus. Zapata tikisi, kad 
su laiku jisai dasigaus sosta- 
miesčio Mexico City ir įgys

Sustreikavo šilko verpėjai.
New Jersey sustreikavo 

keli tūkstančiai šilko verpė
jų. Mažesnės dirbtuvės, ma
tydamos, kad neatsilaikys, 
pakėlė mokesnį ir padarė 
kontraktus. Menama, kad 
1500—2000 darbininku, susi
taikę, grįžš prie darbo.
Rooseveltas priima kandi-

viešipuose ve] tas dabar
Bostone. Jisai pasakė, kad 
reikale sutiktu išstatyt savo 
kandidatūrą į prezidentus.

Demonstracija.
Philadelphia, 25 vas. - Bu

vo didelė demonstracija, kai
po protestas prieš sulaiky
mą Lawrence’o vaiku parti
jos, kuri turėjo pribūti Phila- 
delphijon. Areštuota raudo
nos vėliavos nešėjai. <

Kova su ledų trustu.
New Yorko 200 šeiminin

ku nutarė ant savo mitingo 
apskelbti kovą leduz trustui.

UZSIENYJ
Ko nori Anglijos “Labor 

Party.”
Užsibaigė anglu darbinin

ku partijos suvažiavimas, ku
riame dalyvavo 500 atstovu- 
Prie partijos priguli pusant
ro milijono žmonių. Jie rei
kalauja žemės nacijonalizaci- 
jos, daleidimo unijoms rem
ti politišką darbininku parti
ją ir nežiūrės įstatymu, ku
rie draudžia kišties į poli
tiką. Toliaus bus kovo
jama už 8 valandų darbo die
ną ir prieš “sweating sistem” 
(prakaito sistemą), nuo ku
rios daugiausia kenčia vaikai 
i^ moterįs. Laike streiko 
darbavietės turi būti prižiū
rimos pačiu darbininku. Kiek
vienas darbininkas turi turėt 

ri rūpinties valdžia. Taip 
pat nutarta, kad kiekvienas 
žmogus turi teisę šviestis vi
dutinėse ir augštose mokyk
lose.

Suvažiavime, kaip svečias, 
dalyvavo vokiečiu soči jai istu 
atstovas Molkenbuhr, kuris 
pasakė, kad nei Vokietijos, 
nei Anglijos darbininkai ne
geidžia karės ir esą pasiryžę 
jai priešinties.

Labor Party protestavo 
prieš siundimą anglu tautos 
ant vokiečiu ir prieš drauga
vimą su caro valdžia Persijoj.

Partija nutarė leidinėt sa
vo dienraštį “The Daily Citi
zen” ir kapitalas beveik jau 
surinktas.

gyventojai, baisiai įniršę ant 
italp. Teisybė, italai juos ir 
neglosto, bet tuoj pakaria. 
Arabai lygiai taip pat atsi
moka. Nors tuilku kariume- 
nės vadas apskelbė, jog bran
giai mokės už belaisvius ita
lus, bet arabai dar nei vieno 
jam neatgabeno, nes, suėmę 
italą, nebesitveria kerštu ir 
tuoj nugalabija. Turku afi- 
cieriai, sugrįžę iš Tripoli, sa
ko, kad italams esą labai 
sunku šioje karėje.

—Paryžius, 25 vas.—Italai 
išsiuntė daug kariumenės, 
kad užimti oazą Zenzur, bet 
turkai juos atmušė. Kaip ir 
visuomet, turkams padėjo 
arabai.

Boni bardavo.
Beirutas, 25 .vas.—Italu 

karės laivai bombardavo tur
ku portą Beirutą. Užmušė 
60 ramiu miesto gyventoju ir 
daugybę sužeidė. Nuskandi
no kelis turku karės laivelius.
Pirm bombarduosiant mies

tą, pranešė, kad pasiduptu 
turku laivai, bet nelaukė nei 
atsakymo ir pradėjo pleškin-

Pasisavino svetimų žemę.
Rymas, 24 vas.—Deputatu 

namas priėmė rezoliu
ciją, kuria prijungiama Tri
poli prie Italijos. Socijalistai, 
kaip vienas, balsavo prieš 
prijungimą svetimos žemės, 
kuri visai neprašo globos. 
Su jais balsavo nekurie re- 
publikonai. Bet. tautininkai 
IrĮuniginiai, kuriu yra di
džiuma, juos apšvilpė. Rei- 
i • t. i n rn * i • _

M. Shustcris apie Persiją.
New York, 24 vas.—Ame

rikon pribuvo žinomas veikė
jas Persijoj, kurį is ten išėdė 
caro valdžia. Jisai atsiliepė 
apie savo įpėdinį belgą, kuris j 
rėdo finansus, kad tai esąs 
aklas įrankis Rusijos. Kaslink 
anglu valdžios, tai ji pučia 
į vieną dūdą su rusais. Jokios 
tautiškos valdžios Persijoje ( 
nėra .Viską valdą rusu ir ang
lu pasiuntinystės ir rusiški 
kazokai. 1
Nuramino republikos prie

šus.
Changhai, 24 vas.— Neku- 

riose Chinijos vietose kįla 
atsilikę gaivalai. Jiems ne
patinką. kad likosi apskelbta 
republika ir jie netiki, kad 
imperatorius būtu atsisakęs 
nuo sosto. Tokie sukilimai 
buvo VeL-Cha-Vei provinci
joj. Sukilėliu nedaug ir juos 
nuramino.
Popiežiniai kįla prieš vai- 

džią.
Lisboną, 24 vas. —Kunigi- 

niai ir senojo, išvytojo kara
liaus draugai kelia Portuga
lijoj riaušes. Dabar prasi
dėjo sujudimas provincijoj 
Estremadura. Laike susirė
mimu sužeista apie 20 žm.
Angliakasių streiko be

laukiant.
The Call įžangostraipsny- 

je 24 vas. mena, kad jeigu 
anglįs į Angliją bus įveža
mos iš kitu kraštu, būtent 
Vokietijos, Belgijos, ar Pran
cūzijos, tai ir ten gali kilti 
streikas.

Londonas, 24 vas.—Minis- 
teriu pirmininkas Asquith tu
rėjo pasikalbėjimą su mainie- 
riu atstovais. Vardan tėvy
nės meilės Asquith kvietė 
angliakasius susitaikytu.^

Londone spėjama, kad bu:\ 
sutikta ant minimum užmo-s 
kesties.

Galutinai apie streiką bus 
nuspręsta 27 vasario, kuomet 
susirinks visu mainieriu at
stovai Londone. Tą pat dieną 
Asquith dar kartą kviečia 
kapitalistus ir darbininkus 
pas jį susirinkt. Savininkai 
sutiko, darbininkai dar neda
vė atsakymo. Jūros minis
terija jau paskirė laivus, ku
riais bus vežama anglįs iš 
Amerikos.

Išmirė visi gyventojai.
Peterburgas, 25 vas.—Šiau

rės salos “Novaja Zemlia” 
gyventojai visi išmirė nuo ba
do, nes nesusilaukė jokios 
pagelbos. Jiems buvo žadė
ta siusti parama kas metai.

Japonijoj.
Tokio, 24 vas.—Buvo ga

na smarkus gatvekarip strei
kas. Daflar jisai laimėtas. 
Prieš streiko laimėjimą areš
tavo žinomą socijalistu vei
kėją Katajamą. Jį kaltina 
už streiko surengimą. Iškrė
tė jo butą kuosmulkiausia. 
Areštuota dar keli socijalis- 
tai veikėjai.

Tie areštai padarė gilu į- 
spūdį Tokio.

Morokoje.
Melilla, 25 vas.—Atsibuvo 

susirėmimas tarp mopbkiečiu 
ir ispanu kariumenės. 16 is
panu krito ant vietos ir apie 
60 sužeista. Laukiama dide
lio mūšio, nes arabu gentis 
kabilai renkasi p krūvą.

Mat, ispanai nori praryti 
šiaurės Moroko, - bet ir jiems 
beveik taip sekasi, k&ip ita-

RUSIJOJ LIETUVOJGaisrai.
Per paskutinius 25 metus 

34 gubernijose išdegė turto 
ant 650.247.026 rubliu- 1900 
metais ugnyje žuvo turtu ant 
4Č0.000.000 rubliu. Nuo rug
pjūčio 1910 metu iki rugpjū
čio 1911 m. gaisruose žuvo 
492 žmonės. Tuo tarpu, 
Francūzijoj per metus žuvo 
tik ant 40.000,000, taigi 10 
kartu mažiaus.

Badas.
Jau ne kartą rašėme apie 

badą. Skurdas vis didyn ei
na. Iš Baku praneša, kad 
per vieną gyvo tavoro konto
rą perėjo į Persiją 300 mer
ginu i paleistuvystės namus.

Vienur badas ir skurdas!
O kitur, Peterburge ir 

Maskvoj, kaip praneša laik
raščiai, restoranams ir viso
kioms linksmybės įstaigoms 
sekasi kuonogeriausia. Teat
rai perdėm kupini, krautu
vės pilnos žmonių.

Rusų šnipai užsienyje.
Prancūzu policistas Pool i vyks nors kelis iš valstiečių 

išleido knygą apie atsilanky- atitraukti, 
mą caro Mikės II 1901 į Pa-'ponija, 
ryžiu. Rusu valdžia tuomet 
prašė, kad caro saugojimas 
būtu pavestas ne francūzu, 
bet rusu šnipams. Nekurto
se vietose jiems tai pavedė. 
Bet prieš pat caro atvykimą 
į Reimsą buvo surasta to 
miesto katedroj4)ombus, pil
nai priruoštos sprogimui. Tai 
padarė rusu detektyvai, kad 
paskui pakelt lermą apie ru
su revoliucijonierius, kad 
šiuos išvytu iš Francūzijos.

Nebus religijos laisves.
Jau prieš du metu Dūma 

sutiko, kad kožnas rusu, pi
lietis gali drąsiai mainyti sa
vo religiją, nes tai esąs žmo
gaus sąžines reikalas. Bet 
juk kožnas įstatymas turi 
dar pereit peraugštąjį rūmą, 
kur sėdi tik vienos ponijos, 
popu, fabrikantu atstovai. 
Tasai augštasis rūmas nepri
pažįsta sąžinės laisvės. Tuo
met buvo išrinkta komisija 
iš dūmininku ir augštojo rū
mo, kad susitaikius tarp sa
vęs. Praėjo keli metai ir da
bar tepraneša, kad ponai ne
nusileidžia, o su jais eina ir. 
juodosios Dūmos dalis. Jie 
nesutinka, kad pravoslavas 
galėtu pereiti į katalikystę.

Kitose šalyse apie tokius 
dalykus ir miršte-užmiršo, o 
caro bernai dar ir čia vargi
na žmones.

Sekretai.
Dūma neva turi teisę per

kratinėti valstijos išlaidas. 
Bet iš tu išlaidu tik kokį de
šimtą procentą gali savaip 
tvarkyti. Beveik visas išlai
das jai nevalia mainyt. Bet 
yra dar 10 milijonu slaptu 
pinigu, apie kuriuos nevalia 
nei šnekėt. Iš tu pinigu slap
tai skiriama šnipu skyriams, 
slaptiems agentams.

Tiesa, visi valdininkai va
gia, bet prie kitu pinigu tan
kiai kliūva, nes vistik gali
ma susekt, kad pavogta. Bet 
kas nuvagia iš tu 10 milijo
nu, tai dingsta, kaip akmuo 
vandenyje.
Neleido statyti paminklo 

akt kapinių.
1910 metu pabaigoj mirė 

atstovas Karaulovas, pažan-

ves skelbėjas. Savo jaunys
tėje jisai už prigulėjimą prie 
revoliucijom erių buvo nuteis
tas į katorgą ir amžiną ištrė
mimą. Ligi 1905 metu buvo 
Sibire. Paskui buvo išrink
tas atstovu į III Dūmą nuo 
Janisejaus gubernijos, Sibi
re. Kartą, laike kalbos Dū
moje, vienas popas riktelėjo: 
“tylėk tu, katorgini!” Tuo
met Karaulovas išdidžiai pa
sakė:'“Taip aš—katorginis, 
aš buvau katorgoj ir su nu
skusta galva žygiavau ilgą 
kelionę į Sibirą. Ir tatai, kad 
aš buvau katorginiu, bus man 
pasididžiavimas ant viso am
žiaus. Tojoj didžiojoj ban
goj, kuri atplukdė ir jus į 
šią salę, yra ir mano kančių 
lašas...” Tuomet ir juoda
šimčiai tylėjo, lyg būtu že
mę pardavę. Dabar tuos žo
džius norėjo išrėžti ant jo 
paminklo, kapinyne. Valdžia 
neleido. Ir numirėliu bijosi.

Bijosi skaityt lekcijas.
Pereitame N-ry “Laisyės” 

rašėme apie prof. Migeliną, 
kurio lekcijų studentai neno
ri klausyt. Dabar tasai pro
fesorius aiškinasi prieš stu
dentus,. bet jo niekas nepa
teisina. Bijodamas sujudi- 
nw, kol-kas neskaito lekcijų. 
*Nors ir daug studentu per

nai ištrėmė, bet revoliucija, 
kaip smakas. su devyniom

TĖVYNES garsai.
Ką rinks į IV Dūmą? 

Mums teko sužinoti apie kan
didatus, kuriuos žadama iš- 
statyt rudenį, laike rinkimu 
į IV Dūmą. Vilniaus davat
ka “Viltis” ir jos būrys stato 
p. M. Yčą, nors kalvyną, bet 
gerą diplomatą, nes viltinin: 
ką. Jisai turi cenzą (turtą) 
apie Biržus (Panevėžio pav.). 
Kauniškiai kunigai ketina 
statyti ir savo kokį didvyrį. 
Lietuvos demokratai (pirm
eiviai) stato p. M. Šleževičių, 
“Liet. Žinių” vedėją, turintį 
cenzą Reseiniu pav., ir p. 
Petrulį, buvusį “Rygos Gar
so” redaktorių. Kalbama dar 
apie kandidatūrą p. Biels-. 
kaus iš Šiaulių ir vieno soci- 
jaldemokrato, kurio vardo 
neminėsime. 
Įima laukti, 
dvarponiais 
miesčionis.

Iš kunigu ga- 
kad jie eis su 
prieš žydus- 

Jeigu jiems pa

rencija.
Neseniai atsjbuvo slapta 

socijaldemokratu konferenci
ja, kurioje dalyvavo Peter
burgo, Maskvos, Nižni Nov
gorodo, Nikolajevo ir kitu 
žymesniu miestu atstovai, o 
taip-pat ir Dūmos frakcijos 
narys. Atstovai pastebėjo, 
kad gyvenimo pulsas pradėjo 
smarkiau plakti, darbininkai 
rodą veiklumą. Konferencija 
išrinko Centro Komitetą ir 
centralinį organą “Socijal- 
demokrat”.

Latviai irgi ruošia tokią 
konferenciją, kurion užkvie
tė lenkus, žydus ir kaukazie
čius.

Pavarė 40 mokinių.
Tomsko realinėje mokyk

loje pavarė 40 mokiniu šeš
tos klesos. Kas tai buvo į- 
pilęs į kaliošą vienam moki
niu i -šnipeliui sieros rūkšties. 
Tuomet liepta prisipažint ir 
išduot. Mokiniai atsisakė ir 
juos visus pavarė.

Pinigų aikvotojai.
Odesbj eina teismas, kuris 

paliečia juodašimčiu veikimą. 
Liudininkai išaiškino, kad 
grafas Kanovnicin, vienas iš 
stambiausiu juodašimčiu vei
kėju, surinktąsias aukas aik- 
vojov kur norėdamas, tankiai 
net savo reikalams, o paskui 
į knygas įrašydavo, būk pini
gai skiriami kokiems tai ne
būtiems reikalams.

Žuvo du aviatorių.
Daug auku reikalauja avi

acija. Rusijoj žuvo jau ne 
vienas drąsus lakūnas. Se- 
vastopolyj žuvo dabar du ka
riškuoju aviatorių Janis ir F.

tuomet laimės 
Parduot žmonių rei

kalus kunigams ne pirmiena, 
p. Kuzma, krikštytas ir bir- 
mavotas “Viltyje”, sako,kad 
viltininkai (kuniginiai) turi 
turėt savo žmogų Dūmoje.

Suvalkų gub. kuniginiai 
tariasi vieton Andriaus Ru
jotos statyti savo pulto 
p. Spurgą, advokatą iš Pe
terburgo, turintį cenzą Nau
miesčio paviete. Kuniginiai 
$tos prieš Bulotą.

Taigi, kaip matote, juodo
ji gauja kelia savo smakrą 
augštyn. Kol su jais apsi
dirbs tikri žmonių draugai, 
bus gana darbo.

Darbininkai Žemaitijoje 
skęsta tamsybėje. Seniaus 
bernas ir mergina mažai 
kuom skyrėsi nuo ūkininkai
čiu- Jie, galima sakyti, bu
vo vienos šeimynos vaikai. 
Dabar, augant' kapitalizmui 
sodžiuose, nyksta senovės 
papročiai, broliavimasis. Tai 
neišvengiama ir geistim. 
Bet reikia, kad, atsitraukę 
nuo ūkininku šeimynos, dar
bininkai turėtu savo draugi
jas, savo reikalus. Čia tik ir 
yra tikra dirva socijalizmui, 
idėjos darbui. Gaila, kad to 
darbo kaime dabar beveik 
nesimatyt. Ir visa darbinin
ku energija skęsta girtybėje, 
peštynėse, užpuolimuose. Pe- . 
štynės didžiai dauginasi.

Žemaitijoj. IšVeviržėnu 
apygardos (Reseiniu pav.) 
mums praneša,kad čia gyve
nimas virte verda. Ūkio 
kuopelės dygsta, kaip grybai 
po lietaus. Ūkininkai noriai 
dalyvauja jose. Ūkyje spar
čiai įvedami pagerinimai, 
pradedama vesti dauglauki- 
nis ūkis, perkamasi mašinų. 
Nekurie stambesni ūkininkai 
žada jau net mažas fabrike- 
les kurti. Vartotoju draugi
jos visur iš naujo dygsta. 
Bet šitas kilimas ūkio neturi 
po savim beveik jokio idėjiš
ko pamato. Kur tik valdžia 
nori įkurti nauju mokyklų, . 
ten žmonės sako: kas gi bus 
naudos iš tu mokyklų, ar jos 
mums duonos duos.

Girtuoklybė ‘ mažinasi ir 
blaivystė pradeda augti, bet 
tik tarp ūkininku.
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SPAUDOS BALSAI
“Kataliko” ~(N8) atspaus

dinta korespondencija iš Prū
su Lietuvos, kurioje išjuodi
namas p. Vanagaitis ir į pa
danges keliamas “filozofas” 
p. Vidūnas.

“Vanagaitis neturi simpatijos ir nie
kados Prūsy lietuviy atsigavime ko gero 
nuveikti negalės.”

Bet užtad p. Vidūnas (Sto-

“Kiek galėdamas Prūsy lietuvius do
rybes ir lietuvystes keliu veda. Nekar
tą yra Vanagaitis bandęs “Byrutėj” p. 
Vidūną purvais drabstyti, ale pertai jis 
dar daugiau prieš save neapykantos su
kėlė.”

Teisybė reikalauja pasaky
ti, kad ir p. Vidūnas savo 
“Jaunime”, kur galėdamas, 
įkanda Vanagaičiui. Nepa
sidalina tuodu veikėju gar
bės laurais ir gana. 0 juk 
tiesą pasakius tarp ju idėjų 
labai maža skirtumo. Vienas 
tai evangeliška Morta, kitas 
Marija—vienas biznierius ir 
agitatorius, kitas lyg į dan
gų besirengiąs lėkti...

Ponai iš “Vien. Lietuvnin
ku”, perskaitę mūsų ir “Ke
leivio” atrėmimus ’ dėlei 
“Lawrence’o streikieriu ko
miteto” atsiliepimo, prikan
do lūpas. Jau pasirodo ne 
komitetas, bet koks ten Kir- 
dėjus rašęs, nenorėję įgilti, 
bet tik paskatinti prie darbo. 
Iš to didelio debesio nebuvo 
nei lašo vandens. Tiktai “V. 
Liet.” dar kartą prie gėdos 
stulpo likosi prirakinta. Bet 
ar tai tiems ponams pirmie
na. Jie tik apsilaižo ir vėl 
drožia i naują liūgyną. Ne
seniai vėl įklimpo į dumblą 
su sprendimais dėlęi Klaipė
dos Strėkio reikalu. Pasiro
dė, kad ne vokiečiu socijalis- 
tai gerinosi prie Strėkio, bet 
Strėkys, bemainydamas savo 
kailį, prakišo savo.nekaltybę 
ir nepakliuvo į atstovus. Bet 
užtai “Vien. Liet.” būrys pa
sidaugino nauju veidmainiu. 
Juk tai vis vienos kompani
jos broliai.

Lawrence’o jspu= 
džiai.

Lawrence \^abar yra karės 
laukas. Visu akįs į ten at
kreiptos. Visi atydžiai skai
to žinias iš La wrence’o. Dau
gelis turistu važiuoja į Law
rence^, jieškodami įpūdžiu. 
Gal būt daugelis iš ju neran
da to,ko tikėjosi. Miesto iš
vaizda ne ką skiriasi nuo pa
prastos. Saulė šviečia, kaip 
švietė, žmonės vaikštinėja 
gatvėmis, tik darbininku ma
tyt ant gatvės daugiaus, ne
gu prieš streiką ir ant kam
pu visur pastatyti kareiviai- 
milicionieriai, tankiausiai 
vaikinai nuo 17 iki 20 metu. 

’Jie vaikščioja, atstatę kruti
nės, su šaudyklėmis ant pe
čiu. Streikieriu centras yra 
ant Mason gatvės Franko 
Belgu salėj. Ten sėdi cent
ro komitetas, vedantis visus 
streiko reikalus. Ofise sėdi 
kelioliką žmonių iš streikie- 

_• riu, prisisegę prie krūtiniu 
ženklelius su parašu; don’t 
be a scab, kas reiškia: nebūk 
streiklaužiu. Matyt dvi ra
šomos mašinos naujausios 
mados. Apart to tame na
me yra salė, kur laikomi su
sirinkimai, prakalbos, išduo
damos kvitos gavimui pašel- 
pos, apačioj yra virtuvė ir 
valginyčia. Viskas užvesta 
tvarkiai, pagal geriausią sis
temą! Haywood su pasidi
džiavimu aiškino, jog darbi
ninkai lygiai gerai moka ves
ti savo reikalus, kaip ir ka
pitalistai. ,

Pašelpa išduodama apie 
5000 žmonių, bet kas diena

atsiliepia vjs daugiaus. . Pa-, 
vieniams žmonėms įtaisytos 
valginyčios, kuriu išviso yra 
devynios; ženotiems išduoda
mos kvitos ant tam tikros 
sumos, su kuriomis gauna 
mėsos, anglių ir kitu reikme
nų streikieriu krautuvėse, y
Žinoma, vedimas tokiu rei
kalu, atsieina brangiai. Nors 
tikru skaitliniu negalima bu
vo iškvošti, bet matomai 
'kaštai siekia tūkstančiu do
leriu kasdiena. Fondas su
sideda iš auku. Pinigus pri
ima streiko komiteto sekre
torius Joseph Bedard, 9 Ma
son str., Lawrence, Mass. 
Už jį yra užstatyta kaucijos 
20.000 doleriu.

Neprošalį bus čion paaiš
kinti, jog vedimą streiko, 
taipgi pašelpą yra paėmus į 
savo rankas unija Industrial 
Workers of the World. Ta 
unija skiriasi nuo Darbo Fe
deracijos tuomi, kad čion 
darbininkai susiorganizavę 
pagal plačias pramonybės ša
kas, ne pagal amatus, kaip 
Federacijos. Tokiu būdu ne- 
siskaldo darbininku pajiegos. 
Paveizdan, plieno industrijoj 
visi priguli prie tos -pat uni
jos, tiek mašinistai, tiek lie
jikai, tiek prasti darbininkai, 
ir einant į streiką, visi eina 
išvien. Sulyginus su Fede
racija, ši unija išrodo taip, 
kaip traukinys prieš senoviš
ką vežimą. Ir streikas yra 
vedamas pagal naujausią sis
temą, paskutinį mokslo žodį. 
Vadovai yra ekspertai savo 
darbo, vedę daugybę streiku 
kitose vietose. Greta su strei
kieriu šelpimu eina organiza
vimas darbininku į uniją I. 
W. of the W. Kiekviena tau
ta turi savo organizatorius. 
Yra ir lietuviškas. Jis tyčia 
pargabentas iš vakaru. 
Apart lietuviškos kalbos jis 
vartoja dar pusę tuzino kitu 
ir; rodosi, visomis valdo ly
giai gerai. Tą dieną jis kal
bėjo lietuviškai, lenkiškai, ir 
da žadėjo kalbėti rusiškai su
sirinkime popieriniu darbi
ninku, kurie taipgi streikuo
ja. Jis aiškino tarp kitko, 
kad da nematęs niekur, kad 
taip gražiai būtu streikas ve
damas, ir. kad būtu toks soli- 
dariškumas darbininku tarpe 
iš 16.įvairiu tautu.

Iš įvairiu tautu airiai ir 
Kanados francūzai eina dirb
ti. Lietuviu skebu yra labai 
mažai. Kiek iš viso streikuo
ja sunku tikrai pasakyti. 
Haywood mena ant 22 ir 29 
tūkstančiu. Iš kitos pusės 
laikraščiai, kurie gauna ži
nias iš kapitalistu, sako, jog 
dirba apie 10.000 žmonių. 
Kadangi kapitalistai meluo
ja iš principo, tad reikia ma- 
nyti, jog tos skaitlinės yra 
padidintos. Bet skelbiamos 
laikraščiu žinios, jog žmonės 
grįžta prie darbo, yra grynas 
melas. Faktas yra, jog strei- 
kieriai nei nemano pasiduoti. 
Kartais būrys I. W. W. nu
eina prašyti darbo, kad pa
matyti skebus ir tuojaus 
pameta. Kompanijos, patė- 
minę tai, visai nepriima strei
kieriu, stengiasi pargabenti 
skebus iš kitu vietų. Sako, 
vienoj fabrikoj dirba apie 
100 pargabentu negru. Bet 
ir su skebais sunki rodą. Ant 
tos algos, kokią gauna audi- 
nyčiose, ne labai kas pasiu- 
kvatina dirbti, o kada jis pa
reikalauja daugiaus, tuomet 
jis pavirsta į streikierį.

Viskas nurodo ant to, jog 
streikas dar užsitęs, gal būt, 
ant ilgo. Ir išrodo tikra, jog 
darbininkai turi galiop išlai
mėt!, tik reikalinga iš šalies 
šelpti aukomis. Pokolei bus 
kas valgyt, darbininkai nepa- 
aiduos. F. M.

TIESŲ VAGIS
Massachusetts valstijos at

stovu namo narys Martin T. 
Hays padavė ligislatūrai su
manymą, kad būtu sušaukta 
konstitucijos konvencija dėl 
perkratimo valstijos konsti
tucijos.

Skaitytojai žino, kad kiek
viena valstija turi pildyti 
abelną visu valstijų konstitu
ciją, bet kiekvienai valstijai 
yra duota autonomija, kuri 
leidžia jai išleist savo konsti
tuciją Jr sutvarkyt dalykus 
pagal reikalą, nekliudant 
abelnosios konstitucijos.

Mass, valstija sutvarkė sa
vo konstituciją 1820 metuose 
ir antru kartu ją peržiūrėjo 
1853 metuose. Greitai sueis 
lygiai 50 metu nuo to laiko. 
Gyvenimas taip sparčiai kei
čiasi, kad, be abejonės, kon
stitucija jau seniai turėjo 
būt peržiūrėta ir pataisyta, 
bet valstijos ponai ir visuo
menės veikėjai iki pat šiol 
tylėjo apie tai. Mat, jiems 
buvo aišku, kad konstitucija 
yra ganėtinai gera dėl darbi
ninku išnaudojimo. Abelnai 
tie ponai visuomet gatavi y- 
ra sustabdyti progresą ir ša
lintis nuo reformų, kol tik 
doleriai lengvai slysta į ju 
kišenius.

Bet deja! Užėjo Lawrence 
streikas ir darbininkai sugal
vojo racijonališką ju kovoj 
pieną: siuntinėti savo vai
kus po kitus miestus ir skelbt 
apie kapitalistu šunybes. Pa
būgo dykaduoniai, kad tokiu 
būdu ir kova gali būt darbi
ninku laimėta ir priešingi 
kapitalizmui piliečiai išsi
dirbs; šoko jie prie įstatymu, 
kad sulaikyt vaiku siuntinė
jimą—neatranda tokio. Tuoj 
ponas Martin Hays pasisku
bino padaryt įnešimą, kad 
kuogreičiausiai būtu išleis
tas įstatymas, .• draudžiantis 
vaikams skelbt pasauliui a- 
pie ju tėvu kovą su kapita
lizmu. Reikia tikėtis, kiti ka
pitalistu atstovai pripažįs jį 
geru. Bet šito įstatymo pri
pažinimas liečia valstijos 
konstituciją. Taigi tas pats 
Hays įneša į legislatūrą, 
kad būtu sušaukta konstitu
cijos konvencija ir liktu per
dirbta konstitucija.

‘ ‘Boston American” tam 
pilnai pritaria ir neiškenčia 
nepasakęs, jog “mūsų protė
viai nei nesapnavo apie t^>kį 
klausimą, kokis įvyko Law- 
rence’e.

Aiškus dalykas, kad po
nams kapitalistams ir ju laik
raščiams svarbu yra sušauk
ti konstitucijos konvencija 
dabar, kol šioj valstijoj dar 
nėra galingos socijalistu pa
jiegos, o jos spartu augimą 
jie mato.

“Boston American” sako, 
- jog nuo visu valstijos distrik- 
tu liktu išrinkti geriausi žmo
nės pasiuntiniais į konvenci
ją ir jie sutaisytu laikui ir 
aplinkybėms atsakančią kon
stituciją.

Męs suprantame, kas tais 
geriausiais žmonėmis čia va
dinama. Šioj valstijoj dar 
lieka išrinkti į visokias įstai
gas tiesų vagįs, pamatinės 
konstitucijos laužytojai—jie 
ir į tą konvenciją, patektu, o 
tuomet lauk, Jurgi, mėsos 
nuo šunies.

Męs neesame priešingi jo
kioms reformoms, jeigu jos 
yra daromos dėl progreso, o 
ne dėl aprubežiavimu, kokius 
dabar pienuoja Mass, kapi
talistai. Jie kėsinasi ant pa
skutiniu darbininku tiesu ir 
nori sugriauti ju pamatus. 
Jau dabar leista kareiviu ko- 
manduotojui Sweetseriui iš
leist uždraudimą, kad vaikai 
nebūtu vežami iš Lawrence’o. 
Be įstatymo jau elgiasi des
potiškai, o ką čia bekalbėti, 
jei tokie ponai išleistu sau 
tinkamus įstatymus.

J. Kukuškinas.

Senoj Tėvynėj.
Kas manytu, kad šiądien 

Lietuvoj girdėtis tik p. p. 01- 
šauskiu ir Smetonų muzika, 
tas neturėtu jokio supratimo 
apie tikrąjį Lietuvos gyveni
mą, Rusijoj—taigi ir Lietu
voj,—viešpatauja tokia tvar
ka, kad ne visos partijos gali 
viešai veikti, ne visi gali ro
dytis ant visuomenės gyveni
mo paviršiaus. Prie tokiu 
slaptu partijų priskaitoma ?r 
Lietuvos socijaldemokratu 
partija. Priešininkai su ja 
dabar nesirokuoja, jos nemi
ni, bet, nežiūrint to, ji egzis
tuoja, ji yra. Apie tai liudi
ja ne vien bylos, nuteisimas 
tos partijos nariu katorgon, 
ar amžinan ištrėmiman, bet 
ir jos slaptas veikimas Vil
niuje, Kaune, Rygoje; slap
tos jaunuomenės draugijėlės 
(Peterburge ir kitur) ir paga
liais viešas veikimas pavie
niu* jos žmonių.

“Kovos” (N8) kores
pondentas straipsnyje “Iš 
tolimo krašto” rašo apie jau
nuomenės darbštumą, josios 
sumanymus, pienus. Prane
šama, kad sumanyta vėl pa
sirodyti spaudoje, uždedant 
du laikraščiu viešą ir slaptą. 
Viename bus rašoma tas, kas 
dabar dar galima prie cenzū
ros rašyti, antras-gi bus gry
nai politiškas, aiškios pakrai
pos laikraštis.

Tiesa, uždėjimas dvieju 
laikraščiu-tai neišvengiamas 
Lietuvos socijaldemokratams 
darbas. Tai būtybės, ar 
mirties dalykas. Visas veiki
mas soc.-dem. dabar turi bū
ti nustatytas pagal to princi
po: veikti nuosekliai ir iš
naudoti visus pragumus. Bet 
štai mums rašo iš Krakovo 
žmogus, arti stovįs prie užsie
ninės jaunuomenės gyveni
mo. Jisai praneša, kad kal- 
bosfrapie draudžiamą laikraš
tį ir vėl tesiliko tik kalbomis. 
Iš vėl nieko nebūsią, nes nė
ra kas būtu panorėjęs užsi
krauti ant savęs tokią naštą. 
Tokiuo būdu “Kovos” pra
nešimas jau paseno. Ir tai 
begalo liūdna.

Likties vėl prie mėnesinio 
laikraščio, kurį nesupras dar
bo žmonės, kuris vėl skiria
mas inteligentams, stačiai 
negalima.

Gi didžiausias praslinku- 
sios 1905—1907 m. audros 
rezultatas, tai žmonių (išbu- 
dinim^s. Dabar tie žmonės 
paliekama be vedėjo, aiškaus 
ir drąsaus, be užsieniu lai’.- 
raščio. Kapitalizmas Lietu
voje kįla. Vadinasi, klesinė 
priešginybė ne mažėja, bet 
didėja. Tuo tarpu, veik nieko 
nedaroma, kad priėjus prie 
tu išjudintu sluoksniu. O 
darbo ten daug, dirva darbui 
ten pribrendusi. Jeigu Lie
tuvos socijaldemokratija pa
mos ranka ant nelegališko 
darbo, tai pačiu legališku 
veikimu ji nieko nelaimės. 
Kas iš inteligentu ligšiol ne
susiprato, ką nepertikrino so- 
cijalistiška literatūra rusu, 
lenku, vokiečiu kalbose, tą 
jau tikrai pepertikrįs “Vi
suomenė”. O save gaivint, 
savo senuosius draugus mo
kint, gal būt ir reikia—ir tai 
niekas neatmeta,—bet yra 
svarbesnis uždavinys: mokin
ti ir vesti kaimu ir miestu 
darbininkus. Be pamato, be 
šaknų if viršūnės neišsilaikys.

Pinigu klausimas nėra taip 
jau Svarbus klausimas. Drą
su žodį rems visi, remsime ir 
męs, amerikiečiai. Bet reikia 
tas darbas pradėti. Jeigu gi 
bus vėl apsistota tik prie le- 
gališko, pusiau/ bespalvio 
laikraščio,be abejonės, nebus 
plačios paramos. O juk daug 
energijos ir ant tokio laikraš
čio išeisi ir jam reikės auku*

L. Prūseika.

Nuo tos vąlandos, kada ji ištekėjo,— 
o tai jau trįs metai,—ji visą laiką gyveno 
Sirės klonyje, kur josios vyras turėjo dvi 
audinyčias. Ji gyveno sau ramiai, nors 
be vaiku ir pati viena, bet laiminga ir gy
venimu patenkinta. Aplinkui namo ža
liavo medžiai, o darbininkai jos pilim na
mą praminė.

Josios žmogus ponas Vasser, nors ir 
buvo už ją senesnis, bet buvo geros šir
dies žmogelis. Jinai jį mylėjo ir joksai 
geidulys nedrumstė josios sielos ramybės. 
Senutė motina lankė ją kas (vasara ir, kaip 
tik pakvipdavo rudens oru ir lapai nuo 
medžiu pradėdavo bįrėti, senutė grįždavo 
atgal į Paryžių.

Atėjus rudeniui, Joana pradėdavo ko
sėt. Slėnis, per kurią vingiavo upelis, 
buvo siaurutė. Miglos buvo apkloję pie
vas ir slėnis išrodė esanti didele kūdra, 
iš kurios kyšojo namu stogai. Paskui mi
glu rūkas vis plėtėsi, kaip išsiliejęs iš eže
ro vanduo, apimdavo visą slėnį ir tuomet 
rodėsi, jog žmonių čia nėra, bet tik klajo
ja pačios vienos baltosios šmėklos. Me
džiai, rūkais apgaubti, buvo apišlapiai.

Bet žmonės, viršuj gyvenantieji, ma
tė, kaip iš dirbtuvių kaminu veržėsi juodu 
dūmu kamuoliai. Tai buvo pono Vasse- 
rio audinyčios.

Jau to vieno užteko, kad žinoti, jog 
klonyje verda gyvenimas ir yra žmonių.

Šiemįet, kai prisiartino ruduo, dakta
ras liepė jaunai žmonai apleisti nesveiką, 
dūmais ir drėgnumu persigėrusį orą ir vyk
ti ant žiemos į Paryžių.

Jinai išvažiavo.
Pirmuosius mėnesius ji vis dar pasi

gesdavo savo seno gyvenimo, kur tiek 
daug liko smagiu atminimu, kur viskas 
taip buvo miela. Ji mylėjo savo senuo^ 
sius rakandus, senuosius įpratimus.

Bet palengva ji pradėjo pratinties 
prie naujo gyvenimo, persiimti nauja dva
sia. Šventės, pokiliai, vakarai, šokiai— 
vis tai jai pradėjo patikti.

Josios judėjimuose užsiliko daug se
noviškumo. Ji dar vis išrodė lyg kad mer
gina. Josios eisena buvo lėta, nusišypso
jimas lengvas. Dabar jos būdas pradėjo 
keistis. Ji pasidarė vikri, linksma ir godi 
ant visokiu smaguriavimu, pasilinksmini
mu. Vyrai pradėjo aplink ją sukinėtis. 
Ji klausėsi ju meilimmos žodžiu, jai pati
ko vyru pritūpčiojimai ir ji visai nesibijo
jo, kad paklius į naujas žabangas. Ji ta
rėsi esant drūta ir ištvermės pilna. Josios 
žmogaus meilė jai išrodė visai paprasta.

Pamislijusi apie tai, kad tūloms mo
terims patinka fiziška vyru meilė, ji pra
dėdavo kvatoti. Su didžiausiu nusistebė
jimu klausė pati savęs, kaip tai galima 
mėgti svetimą meilinimąsi, kuomet taip 
nubosta, įkyri saviškio vyro meilė. Ji my
lėjo savo vyrą, bet būtu dar daugiaus my-, 
Įėjusi, jeigu visi susinešimai būtu baigęsi' 
saldžiais pasibučiavimais ir tiek.

Bet ją linksmino komplimentai,geidu
liu ugnįs, kurios žybčiojo vyru akyse, kuo
met ji nuo ju šalinosi'; išpažintis amžinoje 
meilėje. Keli žodžiai apie meilę, lyg nety
čiom išsprūdę pro lūpas, pereinant iš val
gomojo kambario į svečiu salioną, nekur
stė joje geiduliu liepsnos, bet tik kuteno 
nervus, savymeilę, uždegdami širdyje ki
birkštis smagumo. Tuomet jos lūpos nu
švisdavo nusišypsojimu, veidas skaisčiai 
žėrėjo.

Jai patikdavo malonus pasišnekėji
mas pavakarės patamsoj ties žydiniu, kuo
met aplinkui lyg kad migla apgaubia kam
barį ir rakandų$,\ kuomet vyras pradeda 
drebėti, puola ant keliu, o jo esybę su
spaudžia atkaklumas. Jai buvo nauja, 
dar neišmėginta liktieš nuošalia ir šalta 
nuo tu karštu žodžiu ii’ bešališkai pra
skiesti žodžiai “ne, ne tamsta!” Ji švel
niai pašalindavo vyro rankas ir skambin
davo lekajaus, kad tas ką-nors atneštu. 
Svečias iš piktumo čiaupdavo lūpas, išgir
dęs ateinant lekaju, o ji išrodė taip rami, 
taip nesukrutinama savo jausmuose.

Jos juokas buvo sausas, kurį girdint, 
gerklėje sustingdavo prakilniausi žodžiai. 
Ji mokėjo faip nutraukti svečio kalbą, kad 
tą, tarytum, šaltu vandeniu kas apipilda
vo; josios balse skambėjo tokios stygos, 
kurios galėjo užmušti žmogų, i ją įsimy
lėjusį.

Du jaunu kavalierių ją ypatingai per
sekiojo. Jiedu visai nebuvo vienas į kitą 
panašus. .

Vienas ju vadinosi Povylas Peronel, 
mokąs švaistyties po salionus, lipšnus ir 
meilus, sugebąs nutverti atsakantį 
mentą.

• Antras,” d'Avanell, drebėjo pr 
prisiartindamas, per pusę lūpų isdrį 
prisipažinti meilėje, vaikščiojo paskui 
kaip šešėlis. Savo nepergalimą ge 
jisai išreikšdavo savo žvilgsniais, .pi. 
nusivilimo ir savo nenuilstančiu perse 
jimu. .

Pirmąjį ji praminė “kapitonu Fra- 
<ass”, antrąjį — “ištikimuoju avinėliu”. 
Paskutinysis galu-gale pavirto į jos tarną, 
teisingiau, į vergą, kuris amžinai prieš ją 
pritūpčiojo, sekiojo jos pėdomis it pildė 
mažiausią jos užgaidą.

Ji būtu tik saldžiai nusikvatojusi, jei 
kas būtu jai priminęs, kad jinai galinti įsi
mylėti į tą paklusnu avinėlį. -Tęčiaus ji į 
jį įsimylėjo, įsimylėjo keistai.. Matydama 
jį nuolat apie save sukinėjantis, ji pripra
to prie jo balso virpėjimo, prie jo judėji-/ 
mu, figūros, kaip apskritai galima pripra
sti prie žmogaus, kuris Visuomet sale mū
sų randasi.

Jisai pradėjo jai sapne rodyties. Jojo, 
paveikslas buvo lyginai toks, kaip pačia-! 
me gyvenime, malonus, nuolaidus, mink
štas.

Ji pabusdavo su tomis pat mintimis 
apie “avinėlį” ir negalėdavo nusikratyti 
nakties sapnu įspūdžiu. Tarytum jisai 
buvo čia -pat, stovėjo ir kvėpavo šalę jos. 
Kartą jai prisisapnavo, tarytum juodu bu
vo vienu du mažoj giraitėj ir sėdėjo ant 
žolės.

Jisai kuždėjo jai į ausį paslaptingus 
žodžius, spausdamas ir bučiuodamas jos 
pirštus. Ji jautė jojo karštą odą, sunku 
alsavimą ir liuosai glostė jo plaukus.

Sapne žmonės išrodo kitokiais, nei 
gyvenime. Ji jautė savo sieloje didžiau
sią dėl jo meilę, ramią ir gilią ir saldino 
sau gyvatą, prisiglausdama prįę jo kūno.

O jisai po truputėlį apkabindavo ją 
savo rankomis, nubučiuodavo josios skruo
stus, akis, lūpas. Ji nesipriešino ir pasi
davė liepsnojančios meilės galybei.

Tai buvo tik vienas mažutis akiemirk- 
snis (gyvenime tokiu smagumu nebūna) 
aštrios nežmoniškos laimės, ideališkos ir 
jausmiškos, svaiginančios ir neužmiršta
mos.

Ji nubudo visa bedrebanti, susijudi
nusi ir negalėjo, neturėjo tiek jiegos, kad 
vėl užmigti. Ji nujautė, -jog jisai ją per
galėjo ir užvaldė.

Kuomet ji jį pamatė pirmąsyk po to 
sapno, tai staigiai nuraudo. Jisai, žinoma, 
nei dasiprotėti negalėjo, kokį įspūdį darė 
ant jos. Jisai ir šiuo kartu, kaip papras
tai, tik atsargiai, . nejučiomis prasitarė 
apie meilę. O ji skendo atminime apie tą 
nepaprastą sapną, negalėjo nubaidyti jo 
įspūdžius.

Ji pamylėjo jį keista meile, prakilnia 
ir jausmiška, nuausta iš to sapno motyvu, 
bet vienkart ir bijojosi išbujojusiu-, geis
mu išsipildant. ./

Pagaliaus ir jisai patėmijo įvykusią 
permainą. ' (Tol. bus).

Darvinistą s—Darvino mokslo pa
sekėjas, skelbėjas.

D a t a—pažymėjimas dienos ir mėne
sio skaitliaus ant dokumento, pranešimo, 
laiško. . •

D e b a t a i—f rancūziškas žodis, reiš
kiąs ginčą, nuomonių susikirtimą, papra
stai debatų o jama, ginčijamasi visokiuose 
viešuose susirinkimuose, kongresuose,par- - 
lamentuose. .... .... ' UK

Debošas—iš francūziško, reiškiąs 
skandalą, ermiderį.

Debiutą s—francūziškas žodis, reiš
kiąs pasirodymą kokioje nors visuomeniš
koje vietoje, daugiausia pasirodymas ant 
scenos. Sakoma: jo pirmas debiutas (iš
stojimas) mūsų teatre gerai, blogai pa
vyko.

Debiutantą s—žmogus, daugiausia 
artistas, pasirodęs pirmą kart ant scenos^ -

Devizas—gyvenimo pamatinė tai
syklė, kuria norima vaduotis.' Sakoma: 
mūsų devizas tai kova. Devizas—tai obal- 
sis, šauksmas, kur viename žodyje su- 
megsta visa programa. Mūsų devizas— ; 
šalin su vergija.

Degeneracija—išsigimimas. •
Degradacija—nuolatinis puolimas 

žemyn. Mūsų visuomenė degfaduoja, va
dinasi, neina savo plėtojimos pirmyn, bet

Dedukcija—išsitarimas, terminas 
daugiausia vartojamas’ visuomenės mok
sluose ir filosofijoj. Reiškia išvedžiojir 
mą atskiros teisės, fakto iš bendros teisiu 
sumos, iš bendrumos faktu; išvedžiojimas 
iš taisyklių, kurios jau pripažintos.
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taip smagu, kad už širdies 
tveria. Tikrai, Rožyte, ta
sai Gabrys turi gerą širdį 
kad už tą šventą Lietuvą rū
pinasi. Kaip ten žmonės die
voti, kiek visokių įpratimų,

važiuokite judu abu
du su Gabriu tos šventos 
Agotos duonos parsivežti. 
Bet tau kvepia daugiau ame
rikinė, o jam paryžinė.

žhislų.
—Tai

Prieš naują ko 
lektorių.

vidurį 
žiemos

didelio

su- 
nuo 
Pa-

Mums praneša, kad Lietu
voje inteligentijos tarpe eina 
kalbos apie siuntimą Ameri
kon atstovo papinigautų 
“Mokslo ir Dailės Draugijos 
Namams Vilniuje”. Prieš to
kį siuntimą nieko neturėtu
me ir tautos namų idėjai už
jaučiame. Męs jau nurodė
me, kad reikėję pasiųsti sa
vo atstovus dar prieš juodo
sios “Saulės” svečius. Bet 
Vilniaus veikėjai nuolaidus 
ir nenori matyti, nenori gir
dėti, kad klerikalai ne visa 
širdžia deda aukas tautos na
mams. Jie tai daro tik pro 
forma ir tai dar toli gražu 
ne visi. Daugiausia remia 
tautos namus pirmeiviai ir 
jaunuomenė.

Bet politikavimas privedė 
ligi to, kad žymiausiu kandi
datu aukoms rinkti yra po
nas M. Yčas, žymus viltinin- 
kas, ergo klerikalas. Ar ne
surasta jau žmoniškesnio at
stovo! Tasai paslas, atva
žiuodamas į Ameriką, nega
lės neatsivežti su savim
lių pundų “Vilties” iškarpų. 
Jojo y pato j e męs matysime 
ne bepartyvišką žmogų, bet 
agentą tos partijos, kuri ve
da lietuvių tautą gėdos ke
liais. Ta partija veda lietu
vius į vienybę su rusais juo
dašimčiais ir nacijonalistais, 
naudojasi činovninkų pagel- 
ba kovoje šū lenkais, varo 
šlykščią agitaciją prieš pir
meivius ir Dūmos atstovus, 
p. Yčo męs neatskiriame nuo 
“Vilties’', kaip “Vilties” ne
atskiriame nuo ilgaskvernių.

Lietuvoj pučia žiaurus 
šiaurės vėjas. Bet nei cento 
tiems žmonėms, kurie eina 
paveju j!

Ge

—Rožyte, ar tu girdi, kel
kis susimildama! Sūdna die
na artinasi.

—Kas tokio atsitiko, ma
ma?

—Ar apkurtai jau! Šiaip 
tai kožną subildėjimą girdi, 
o dabar negirdi, kad 
nakties ir dar vidurį 
griauja.

—Lai griauja sau, 
čia daikto!

—O, Juozapai šventasis! 
Vidurį žiemos griauja ir tai 

•' dar taip smarkiai! Dievulis 
siunčia perkūnus už žmonių 
griekus.

—Tai gamtos dalykai ir 
visai ne Dievulio.

—Tylėk man, aš tau bur
ną užčiaupsiu. Nė žodžio 
daugiau. Kada gali bliuz- 
nyt, tai bliuznyk, bet čia 
Dievas kožnoj minutoj gali 
pakorot, čia jau ne juokai. 
Kaip tik tu kokį žodį pasa
kai, taip man ima ir širdį 
perveria. Čia jau tik drebėt 
ir melstis reikia.

—Tai melskis, mama, 
simildama tik atstok 
manęs. Aš miego noriu,
griaus, pasitrankys ir nustos.

—Dievaži, kas iš tavęs, 
dukrele išaugs?

—Jeigu jau ligišiol, ma
ma, neišmokinai, tai dabar 
jau neišmokysi. Aš seku vi
suomenės gyvenimą, dirbu, 
vaikščioju į susirinkimus. 
Ar tai misli, kad tavo galvoj 
daugiau išminties, kaip pas 

..visus žmones, su kuriais aš 
- susiduriu. Bet bus gana to 

visko, aš noriu miego.
—Žaibuoja ir griauja, o ji 

nori miego! O, Viešpatie, 
tu mano! Aš jau per naktį 
akių/ nesumerksiu. Ar tai 
kokios baikos. Kožnoj va-z 
landoj gali atsidurt anapus 
grabo. Čia reikia apsidū- 
mot, sukalbėt karunką.

—Tai ir kalbėk, aš gi tau 
nekliudau. Kalbėk, kiek tik 
telpa.

—Kaip, tai tu nori, kad aš 
viena laike griausmo budė- 
čiau? Kad aš viena nemie
gočiau. Ar tu nežinai, kad 
man šmėklos visuose kam- 

~ puošė pradės rodyties su ra
gais, su išsišiepusiais veidais. 
Laike griausmo aš ir už Roc- 
kefelerio turtus viena pati 
nesilikčiau.

r —Tai man -naujiena, ma
fija! Pasirado, kad tu tiki į 
burtūs. Aš mislijau, kad tu 
nori melsties laike perkūni
jos, o pasirodo, kad tu bijai
si pati viena liktis. Tu bi
jai tuštumos, tu nori riksmo 
ir šnekų, kad griausmo 
būt girdėti.

—Na, Rožyte, tegul 
bus šį kart tavo teisybė. Tik 
jau, susimildama, nemiegok, 
>o |nekūk, nes mano kulnįs 
pradeda drebėt.

—Ką jau aš šnekėsiu. Nu
sibodo man su tavim šnekė
tis, nes nieko protingo ne
girdžiu.

—Jau tavo kalbos statu
mas man vis širdį kremta. 
Bet šį kart atleisiu jau. Ži
nai, Rožyte, kaip tik čia, A- 
merike, sužaibuoja, sugriau
na, tuoj man prisimeną tėvy
nė. Žinai, ten yra šventos 
Agotos duona, ten vaškinę

nė

jau

Moterims Naujienos
Anglijoje. Laike atvėri

mo parlamento policija sau
gojo atstovų namą, kad į jį 
nėįsiveržtų sufragistės. Ke
lios likosi areštuotos. Mote
ris laukė, jog trono kalboje 
bus pasakyta, kad atstovai 
dar prieš vasaros vakacijas 
suspės apsvarstyti klausimą 
apie moterų teises. Bet apie 
tai nei žodžio nebuvo pasa
kyta.

Anglijos ministerial, nors 
ir visi neva liberalai, bet . ne 
visi sutinka su moterų teisė
mis. Ministerių pirmininkas 
Asquith griežtas moterų 
priešininkas. Keli ministe
rial, kaip Lloyd George, Ed
ward Gray, Haldane stoja už 
moterų teises. Tiek tegali
ma pasakyti, kad didžiuma 
Anglijos sufragisčių sutiks 
ir ant to, kad išpradžių nors 
dalis moterų gautų teises.

Viena moteris balsavo. 
Portugalijoj mirė Karolina 
Beatriz Angelo, pirmininkė 
“moterų propagandos drau
gijos”. Tai buvo žymiausia 
Portugalijos moterų veikėja. 
Ji iškovojo, kad naujoji re- 
publikos valdžia priversta 
buvo įrašyti jos vardą į rin
kėjų skaičių, nors ir labai 
tam priešinosi. Portugalijoj, 
nors ir yra visuotinas balsa
vimas, bet moterįs neturi 
balsavimo teisių. Vienok ta
sai atsitikimas su mirusia 
veikėja bus svarbus juridiš
kas davadas kovoje už tei
sių įgijimą.

Reikalauja teisių. Drg. 
Merile, New Yorko valstijos 
parlamento narys, įnešė bi- 
n’ių, kad moterįs turėtų tei-

Žinių=Zinelčs.
Brangi knyga. Viena 

'amerikoniška išleistuvė išlei
do neseniai pilną rinkinį 
Dickenso veikalų, kurį gali 
įgyti tik milijonieriai. Tek
stas spausdinta ant perga
mento, kiekvienas puslapis 
pagražintas rėmeliais, užga
liais ir miniatiūromis vidur
amžių stiliuje. Viršai pada
ryti iš brangios odos su auk
siniais pagražinimais. Kai
na šito leidinio (130 tomų) 
280,000 dolerių.

Požemine krasos stotis. 
Garsius Adelsbergo požemius 
(Austrijoj, netoli Adriatiško- 
sios įlankos) lanko tokia dau
gybė keleivių, kad Austrijos 
prekybos ministerija rado 
reikalingu įsteigti viename 
tų grottų krasos skyrių. Pa
duotieji tame skyriuje kelei
vių laiškai siunčiami iš pože
mio į visas pasaulio šalis ir 
pažymėjami, prie to, požemi
nės krasos žyme. Yra die
nos, kuomet skaitlius išei
nančių iš čia krasos siuntinių 
—daugiausiai, atvirų laiškų 
—siekia 50,000. Adelsbergo 
požeminė krasos stotis yra 
kol-kas vienatinė pasaulyje.

Vištos veda aklą. Fran- 
cijoj visur galima pasitikti 
aklus ubagus, vedamus pro
tingų ir iki mirties jiems at
sidavusių šunų. Šunįs gi 
renka ir išmaldas, laikydami 
dantyse seną savo pono skri- 
belę ir kišdami ją praeiviams.

Vienas aklasis, nustojęs 
savo gauroto draugo, įsigijo 
dvi višti, kurias, po ilgų pa
stangų išmokino atlikti tą 
pačią tarnystę, kurią pildė jo 
ištikimas šuo. Jis eina iš na
mų, laikydamas rankose, pri
rištą vištoms prie kojų, vir
vutę. Plunksnuotos žmogaus 
vadovės ramiai ir akyliai ei
na pirmyn, iššaukdamos žmo
nių žingeidumą ir gailesį dėl 
nelaimingo.

Vuodeguoti žmonės. Ne
seniai Militapolio kariškoj 
valdyboj tapo atidengtu du 
nepaprastu apsireiškimu. Du 
iš priimtų naujokų pasirodė- 
su vuodegomis. Vieno—apie 
du verškus ilgio, o kito—bis- 
kį trumpesnė. Valdybos na
riai pakėlė klausimą, ar ne
daro vuodega kliūčių atliki
mui kariškos tarnystės, bet, 
išklausę daktarų išvedimus, 
pripažino vuodegą, kaipo ne
patalpintą surašė ligų, pa- 
liuosuojančių vyrus nuo ka
riškos tarnystės, nekliudan
čią priėmimui jų kariumenėn.

Iš “Pr. i L.” Surinko J. S.'

Korespondencijos

PATARIMAI.

.žvakę užžibini, ten tuoj visi gę būti renkamomis į mokyk- 
.auklaupia. Nors ir baisų, bet lų tarybas.

\ '•u’*'’* •* • ’* ‘ <

Kad veidas butų gražus.
Didžioji moterų dalis var

toja miltelius (powder) veido 
papuošimui. Jais apibarsty
tas veidas susigadina, nes 
ant jo pasidaro duobelės ir mė: 
sos sugadinimas, nuo ko už- 
gema riaukšlės ir kiti negra
žus ruožai. Veidas lieka pa
našus į nuluptą ir senatvėj 
bjauriai išrodo. Geriausia 
medega veido pagražinimui 
yra ši: ištarpinkite 4 uncijas 
spurmakso (spurmax) ketvir
toj kvortos dalyj vandens ir 
įpilkite du šaukščiuku glice
rino. Šituo mišiniu nuplau
kite veidą ir nuo jo nueis 
taukuotoji ir tamsioji už- 
trauka. Šu laiku išnyks plėt- 
mos nuo jo ir nebijos jis vėjo. 
Oda bus švelni ir graži.

Kad išvalyt plaukus.
Tūlų žmonių plaukuose 

laiks nuo laiko pasirodo pleis
kanos ir jie pertankiai tren
ka savo plaukus. Tankus trin
kimas suskaldo plaukus, nu
silpnina jų šaknis ir padaro 
juos plonais. Pleiskanų iš- 
valimui vartokite kontroksą 
(canthrox). Įdėkite jo šauk 
ščiuką į puoduką šilto van
dens ir., ištarpinkite. Ištrin
kite juo galvą. Ji greitai iš-’ 
džius ir padarys' plaukus 
gražiais. ?Po kelių trinkimų; 
pleiskanos išnyks. .

Brooklyn© chronika.
Vasario 18 d. atsibuvo dve

jos paskaitos L. S. S. 19 kuo- ; 
pos ir T. M. D. 19 kuopoj 
A. Purvis skaitė apie Suv. 
Valstijų teises, o T. M. D. ■ 
D-ras Kaskevičia. skaitė apie 
alkoholį ir jo ant žmogaus į- 
tekmę. Abi paskaitos gerai 
nusisekė. Per socijalistų pa
skaitą, paprašius pirmininkui 
Jankūnui ir Purviui, sumesta 
Lawrence’o streikieriams. $9 
su centais. Visai kitaip at
sitiko per Tėv. Myl. Dr. pa
skaitas. Įnešus V. Kriau
čiūnui propoziciją remti 
streikierius, p.Ramanauskas, 
pirmininkas, pasakė griež
tai prieš tai protestuojąs, nes 
esą girdi ir čia kas šelpti. 
Betgi atsirado dorų žmonių, 
kurie nepaisė pirmininko kal
bos ir rinko aukas. Tarp at
sisakiusių remti streikierius 
buvo ir renegatų pravady- 
rius p. Sirvydas.

—Turime čia baisiai nutu
kusį kun. Varnagirį ir tasai 
jagamastėlis per kožną pa
mokslą apsiputojęs keikia so- 
cijalistus. Jisai ypač įdūko 
ant socijalistų, kad šie suma
nė lošti K. Jasiukaičio “Sve
čius iš Lietuvos” (tai yra pa
rodyti ant scenos p. p. Olšau
ską ir Tumą). Tik smagu, 
kad žmonės jo keikimo neat-, 
boja ir tik gardžiai pasijuo
kia. Turbūt geras tas vei
kalėlis, kad jį kunigas taip 
juodina ir kiekvienas žada 
atsilankyti. Dabar nereikės 
nei plakatų, nes vakarą pons 
kunigas išgarsįs.

Jur. Petrovič.
Waterbury; Conn.

18 vas. d. L. S. S. 34 kuopa 
parengė prelekciją su dekla
macijomis ir dainomis. Pre
legentas gvildeno temą: Mo
teris religijoje ir moksle. 
Kalbėjo drg. J. Perkūnas iš 
New Yorko, gvildeno klausi
mą jo istoriškame išsiplėto- 
jime. Po prolekcijos plačiai 
paaiškino apie Lawrence’o 
streiką, kviesdamas juos 
remti aukomis. Aukų su
rinkta $9.55.

Nenuorama./
Williamstown, Pa.

Čia lietuviai, nors dar ant 
pirštų suskaitomi, vienok ne
atsilieka nuo kitų tamsybėje. 
Žemaičiai su zanavykais turi 
jau ir savo programą. Ant 
šventų Velykų ketino iškelti 
karę. Šiuo tarpu jau norėjo 
parodyt ugnį, ale, girdi, vel
nias gali, būti tarpe vokiečių. 
Po karei, mat, reiksią ‘sėdėti 
kalėjime ir dar be kaucijos. 
Taigi dabar tik rikiuojama 
amunicija ir steliuoja gink
lus. Dabar dar vieni prieš 
kitus tik giriasi, kas ką su
ims. Bet tą tik ateitis paro
dys, kuriem valdžia suteiks 
branzalietus.

A. J. Banučauskas*
Lewiston^ Maine.

11 vas. d. vietinės draugi
jos D. L. K. Gedimino ir šv. 
Baltramiejaus nutarė sušaukt 
visuomenišką susirinkimą 
ant 16 vasario, kad sušelpus 
Lawrence’o streikierius.

Susirinkimas atsibuvo šv. 
Baltramiejaus dr-stės svetai
nėj. Pirmininkas Krapovic- 
kas pirmas pratarė apie var
gingą streikierių padėjimą.

Nutarta išrinkt komitetas 
aukoms rinkti iš šių ypatų: 
J. Kazlausko, K. Vilaniškio, 
Mykolo Cereškevicįiaus ir J. 
Paužos. Aukų surinkta 
$62.05. Žmonių buvo gana 
mažai. Tuomet nutarta, kad 
tas pats komitetas dar perei
tų per butus parinkdamas 
aukų. Antru atveju surink-, 
ta $48.65. Tąigi viso labo 
surinkta $110.70- ‘ ; ? ;

Pinigai likosi pasiusti Cenr 
trališkam streikierių komite
tui.

Eidami per stubas, prie
šingu neradome, jei tik kurie 
sakės neturį pinigu, tai, ži
noma, tie ir nedavė. Bet di
delė dauguma žmonių užjau
čia streikierius ir aukauja,

kias kasyklas darbininkas va
žiuotų, o vaikams, kad pra
važiavimas būtų dykas.

18 vas. buvo parkviestas iš 
Pottsville kalbėtojas, anglų 
soči jalistiškas organizatori us. 
Labai plačiai buvo apkalbė
ta, kad kapitalistai jau be 
jokios mielaširdystės lupa 
darbininkų kailį.

A. Banučauskas. <
Herrin, Ill. '

Mūsų miestelis apgyventas 
daugiausia italais ir lietu
viais. Lietuviai daugiausia 
atsižymi girtybe* Geri kata
likai jau nuo 15 dienos vasa- i 
rio pradėjo gavėnios lauktu 1 
Taip vadinamoj operhauzėj, 
kur gyveno rudžio mylėtojai, i 
bačkutes rudžio jau vežimais 
veža. Per naktis taip bai- : 
šiai baladojasi, kad net ant 
kitos gatvės negalima ramiai 
užmigt.

17 vas. buvo W. K. D. ba
lius. Tęsėsi iki vėlybai nak
čiai. Baliuje ramiai užsilai
kė. Bet nekuriems dar ne
užteko linksmybių ant ba
liaus, tai šūkavo per visą 
naktį iki 7 valandos išryto. 
Net saulei patekėjus, ant 
gatvės marša traukė.

Garbinis.
West Lynn, Mass.

Vasario 15 d. buvo Kliūbo 
mitingas ir tarp daugelio ki
tų kalbų, buvo įnešimas, kad 
parengti prakalbas. Tą įne
šimą priėmė ir patvirtino. 
Tiktai vienas žmogus buvo 
tam priešingas. Prakalbos, 
kuriose kalba darbininkų va
dovai, yra labai reikalingos. 
Žmogus, prakalbose buvęs ir 
ką girdėjęs, daug daugiau ga
li numanyti apie žmonių rei
kalus. Ten atsilankęs.

Scranton, Pa.
16 d. vasario tapo užmuš

tas lietuvis Aleksandra Ma
žeika anglekasyklose Marvin 
per akmens nupuolimą. Ve
lionis paėjo iš Vilniaus gub., 
Trakų pav., Jezno vai., Po- 
drieziškių kaimų. Amerikoj 
pragyveno 19 metų. Paliko 
pačią su keturiais mažais vai
kučiais. Velionis buvo karš
tas katalikas ir už bažnyčią 
šventą ne vienam apdaužė p 
antausius. Likosi palaidotas j 
su katalikiškomis apeigomis.

Bačių Juozas.
Aurora, III.

Lietuviškų šeimynų čia 
bus kokia 70 ir dar trisyk tiek 
pavienių. Gaila tik, kad ne 
visi sutikime gyvena. Yra 
gana daug sulenkėjusių. Su
lyginus su kitais miesteliais, 
auroriečiai labai žemai stovi, 
nes daugelis įsimylėję j rudį. 
Yra čia dvi draugi ji: tautiš
ka Laisvės Mylėtojų dr stė, 
kuri gyvuoja nuo 1909 metų. 
Draugija laikosi gerai, nors 
ir mažai turi narių, rengia 
tankiai balius, iš kurių gau
na pelno. Yra dar šv. Kazi
miero dr-ja, kuri dar negi
musi, turėjo apie 100 narių, 
bet kaip pradėjo dirbti, tai 
likosi kokia aštunta dalis. 
Yra daug lietuvių, kurie 
glaudžiasi prie lenkų sušelpi- 
mo dr-jos evangelisto Jono. 
Bet ten jie nedaug pelno, 
nors moka po 40c. ant mėne
sio, bet negauna net pomirti
nės. Yra ir L.S.S. 123 kuo
pa, kuri rengia prakalbas, 
kviečiasi gerus kalbėtojus. 
Per prakalbas auroriečiai be
veik snaudžia ir mažai tesu
sirenka, jei bent iš gretimų 
miestelių.

Tarp lietuvių esama pasi
turinčių, net namų savininkų.

Paminėsiu dar mūsų mote
rėlių tamsumą. Ne tik ką 
pačios nieko neskaito, bet 
dar nenori laikyti ant kvatie- 
fos skaitančius. .. ,

Darbai eina blogai. Iš ša
lies atvykusiam sunku, dar
bas1 gaut. DatĮgiaūsia dirba 
po tris dienas, Girdėjau, jog 
pradės dirbti po 5 dienas kas

Kazys Vilaniškis.
Cambridge, Mass.

Cambridge’iui yra skaito
ma apie 6000 lietuvių. Pir
moji draugija, čionais susi
tvėrusi, tai buvo “Lietuvos 
Sūnų Draugija”(1905 metais). 
Tai pažangioji draugystė, tu
rinti laisvus įstatymus ir 250 
narių. Jos turtas siekia 
$2000.00. Porą metų vėliaus 
susitvėrė L.S.S. 71 kuopa. 
Čia darbavosi ir P. Grigaitis. 
Išpradžių silpnai ir vargingai 
gyvavo, dabar stovi ant tvir
to pamato. Turi gerą savo 
knygyną. Rengia prakalbas, 
koncertus, paskaitas etc. Ne
ilgai trukus, susitvėrė “Lie
tuvos Dukterų Draugija”, 
kuri per 4 metus prigulėjo 
prie S.L.A. bet, matydama 
tautiškų vadovų purvinus 
darbus, atsisakė nuo S. L. A. 
Narių turi, rodosi, 37 ir tur
to $200.

3 metai atgal susispietė į 
vieną būrelį dievotesni žmo
nės, sutverę katalikišką šv. 
Juozapo dr-ją su tikslu palai
kyti katalikų tikybą. .Veiki
mo jos nesimato, nes visi ga
besni žmonės šalinasi nuo 
jos. Ji tiktai ligoje sušelpia 
savo narius. Prie jos pride
ra .170 žmonių, o turto turi 
$800.

Šv. Jono draugija pusiau 
katalikiška, pusiau laisvama
niška. Narių turi 80. Turto 
apie $500.
Metai atgal kun. Krasnickas 
suorganizavo moterų drau
gystę po vardu “Nekalto 
Prasidėjimo Panelės šven
čiausios”. Girdėtis turi 13 
narių.

Kun. Krasnickas, susipy
kęs su šv. Juozapo dr-ja, su
tvėrė dar katalikiškesnę šv. 
Gabrieliaus dr-ją, kuri su 
pačiu kunigų turi 9 narius.

Politiškas Ūkėsų Kliūbas 
rūpinasi vien ūkėsystės rei
kalais.

Gyvuoja “Laisvės” choras, 
D. L. K. Vytauto benas, teat
ro kuopa “Aidas”, Lietuvių 
Jaunų Vyrų Kliūbas, kurio 
tikslas esąs rengti diskusijas.

Iš visų draugijų viena tėra 
mirusi, tai kun. Kras. Liet. 
Rymo-Katalikų Kliūbas.

Aldona Giri te.
Williamstown, Pa.

Krutančių paveikslų savi
ninkai pradėjo savytarpes 
lenktynes. Inteligentiški ak
toriai kviečiama-iš tolymes- 
nių kraštų, kad tik daugiaus 
žmones pritraukus.

13 vas. atsilankė iš Chica- 
gos, III. orkestras, susidedan
tis iš 7 merginų ir 1 vyro. 
Dainos žmonėms labai pati
ko, nes mokėjo nuduoti trai- 
no ėjimą, garlaivio plauki
mą ir įvairiausių paukščių 
balsus. Aktoriai turėjo žėd- 
ną dainą atkartoti. Buvo gir
dėti kalbant, kad reikią mer
ginas leisti mokyties muzi
kos, nes tuomet geriau mo
kės atjaust dailę.

A. Banučauskas.
Minersville, Pa.

. 15 vasario sustreikavo pen
kių angliakasyklų mainieriai. 
Streikas kilo dėlto, kad mai
nieriai atsisako važinėti trū
kiais dėlei tikietų pabrangi
mo. Seniaus už $1.00 gau
davo 23 tikietus, o dabar tik 
9 tikietus. Nei vienas mai- 
nierys nevažiuoja ant .darbo. 
Reikalauja,t lead geležinkelio 
kompanija duotų 40 tikietų 
už $1.00, be sk i rtu mo į ko-1 savaitę. •: stl. i Lietu vis J. C) 4$ |

Ačiū.
Tariu širdingą ačiū D. L. : 

K. Vytauto Draugijai So. , 
Bostone už 10dol., taipgi ki 
tiems, kurie pridėjo saVo av 
kas manęs parėmimui. Pi 
staruoju laiku apturėjai 
19 rub. 14 kap. Dabar gj- 
venu Šiauliuose ir gydausi 
pas D-rą Avižonį. Kaip pa- 
sigydysiu, tai imsiu smarkiau 
darbuotis. Jovaras.

RED. ATSAKYMAI.
NENUORAMAI. Apie draugišką vt - 

karienę netilps. Kuomet kas nors u; - 
gaunamas, reikia padėti tikra pavarde, 
nes paskui tik pyška atšaukimai. Pra
šom rašinėti.

NEVIERNAM 'TAMOŠIUI. Nesu
prantam kame reikalas. Rodosi, be 
svarbos.

ANT. GRIGONIUI. Nesuprantame 
jūsy mintlbs. Juk sočijalistai ir demo
kratai tai ne visviena. Apie merginas 
irgi nesvarbu.

LIETUVIUI J. Č. Dėl vietos stokos 
turėjom sutrumpinti. RaŠinėkite, tik 
trumpiau. Raštą labai sunku įskaityti.

Pajieškojimai.
Pajieškau Švogerio Julijono Dirvan- 

skio, paeina iš Kauno gub., Telšiy pav., 
Elsėdžiy miestelio. Jis atvažiavo į 
Ameriką 1910 m. ir apsigyveno Auro
ra, kiek vėliaus susirašiau, bet paskui 
pamečiau jo antrašą. Žinantieji apie jį 
praneškite, už ką busiu labai dėkingas 
ir kaštus sugrąžinsiu.

Juozapas Jonaitis,
8 Hunter st., Montreal, P. Q. Canada.

Pajieškau savo draugo Antano Kan- 
liaus, paeina iš Kauno gub., Telšiy pav. 
Ilakiy parap., Remezy sodos. 3 metai 
atgal gyveno Worcester, Mass., o dabar 
nežinau kur. Turiu svarby reikalą, to
dėl meldžiu atšaukti ant šio adreso:

Juozapas Križauskis,
56 Market st.. Brighton, Mass.

Reikalingas vyras.
Reikalingas vyras, kuris norėty vaka

rais ir šiaip liuosame laike nuo darbo 
užsidirbti pinigy, pavaikščiodamas savo 
apielinkėj tarp draugy, pažįstamy ir 
kity žmoniy. Kiekvienas šiek tiek 
smarkesnis vyrukas gali padaryti pini* 
gy. Męs pamokinsim. Del artesniy 
žirny rašykite šiuo adresu:

Manager, Room 29
154 W. Randolph st., Chicago, Ill.

Dr-ste Liet. Taut. Brol. PaSelpos vardu 
L,. K. Gedemlno No. 1 
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. Požka,

4623 S. Marshfield Ave., Chicago, III.
Finansy Rašt. F. Yaugel,

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

4600 S. Paulina st., Chicago, III. 
Organo užžiūrčtojaa A. M. Barčius, •

gaunamos “Laisvės” spaustuvėj.

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS
SLAPTYBES arba kruvihi Do- 
mazo Macocho darbai. Su pav.. 16c

LEKCIJOS APIE ATSKIRIMO
ŽENKLUS..... ..............................16c

MOKSLAS RANKAŽ1NYSTES 
arba kaip pažinti žmogaus ateitį 
ir praeitį pagal delno ruožus ir 
nago žydėjimą:........................ 15c

MEILES KARŠTLIGE.....:.........20c
VADOVAS keliaujanti omai Ame- 

ką ir iškeliaujantiems.......... 16c
REVOLIUCIJOS ATBALSIAI.. 15c
AR YRA DIEVAS?:....../?....,.,.. 25c
GREIČIAUSIAS PAMOKINTO-

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

GOS IR REIKALAVIMAI...... 10c

Taipgi galite gauti įvairiausiu laifir 
kams ixjpiery su gražiausiomis kviet- 
komis ir pasveikinimais. Tuzinas 
25c., šimtas—70c., tūkstantis—5 dol.

Ką-nors užsisakydami visada ad- 
resuokit taip:

24 2 Broadway, So. Boston, Mass.

TRANSU L3 R Gyduolės sut&f- 
aptieka somos atsakai) - 
i ■ . i. ■ u ■ —ui čiai pagal vise-
kius receptus per registruotą aptiekoriy. 
Užlaikome Cigaru, Sodos ir Visoky 
Saldumynų (kendžiy). Kalbame lietu
viškai. Atsilankykite!

HUGH R. GRAY, Reg.
Kam. Broadway ir Dorchester Ave.,

NAMINE mokykla
GRAMATIKA angliškos kalbos 

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

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

NAUJAS BŪDAS mokytis ra
šyti be mokytojo....:....,.......  10c

ARITMETIKA mokinimui*! ro
ku nd y, su paveikslais (apdary
ta)........ ......... ‘..........Z.,.. 3ic

Pinigas siuskit per Moa ey 
d e. r šiuo adresu:

P. Ml KOLAINIŲ
Box 62, New York City

- iidma—■—r
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LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

■rmmhmrmhmmh

$ 7 99 Moyamensing Avė.
§ V P»I-HUADELP!-flA, PENN’A.

VIETINES, ŽINIOS

‘KOVA”
Lawrence’o streikieriams.

Morris Katzeff

K. Armonas.
Ant parapijos baliaus- $28.00 su cent.

A
e, 
Si

DIDŽIAUSIAS 
DARBININKŲ 
SĄVAI IINIS 
LAIKRAŠTIS

Ant prakalbų pobažnytinej svetainėj 
— $17.00 su centais,

S

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviš ų—Lenkiškų Vaistų

SO. BOSTON, MASS.
Valerija Varžinkaitė paaukavo $1.00.
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smvMiaa sainosia nuaniv

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

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra saulė, planetos ir kometos, 

tai skaitykit knygą

“Pdsaulių Ratas
Su paveiksi. Ketina 28c.

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

skaitykit kningą

“Meilės Karštligė”
Kainu 2Oc.

Reikalavimus ir pinigus adresuokit taip:

Telephone Fort HUI 504

ADVOKATAS

5i
41

Brighton, Mass., 22 vasa
rio atsibuvo prakalbos, su
rengtos L. S. S. 67 kuopos. 
Kalbėjo F. Bagočius, kun. 
Gricius ir p. J. Gegužis. Mo
nologus deklamavo p. Rugie
nė ir p- lė Lačkaičiutė. Žmo- 
niy prisirinko pilna svetainė. 
Labai yra linksma išgirsti to
kias prakalbas. Lawrence’o 
streikieriams surinkta $25.08.

Brightonietis.

tomą apie Lietuvą ir Lenki
ją. Kuomet bus tos paskai
tos, pranešime savo skaity
tojams.

Cambridge’iaus lietuviy 
vakarinė mokykla, šiomis 
dienomis turės praktiką, (ka
da? Red.), kaip reikia iš
rinkti miesto valdybą. No
minacija jau atsibuvo. Kan
didatai yra trijų politiškų 
partijy, republikony, demo
kratu ir socijalisty. Nors ši
tas balsavimas yra tik lavi
nimąsi, mokymąsi, kaip rei
kia rinkti miesto valdžia, 
vienok reikia parodyti angly 
vedėjams, kad męs jau dabar 
mokame atskirti, kokia parti
ja naudingiausia. Taigi eiki
me lavinties ir balsuoti už so- 
cijalistus.

25 vas. socijalisty svetainėj 
vėl atsibuvo prakalbos Law
rence’o streikieriy naudai. 
Kadangi didžiuma kalbėto jy 
buvo išvažinėjusi kitur, tai 
drg. Antonovui reikėję daug 
pasidarbuoti. Kalbėjo, aiškin
damas streiko prasmę ir lek
ciją, apie dvi valandas. Žmo
nės likosi užganėdinti nurink
ta $30. su centais.

Neatšalkime nuo rėmimo, 
kol tik streikas tęsis.

Per prakalbas šv. Jono 
Draugystės Cambridge’iuj, 
kur kalbėjo streikierius Ru- 
seckas, surinkta $15.68.

Priemiesty Chelsea buvo 
didelis gaisras. Apie 60 žmo
nių liko be prieglaudos.

Bostono moterįs rengiasi 
prašyti Fosso, kad būty įtai
sytos turgavietės, kad gali
ma būty stačiai pirkti pro
duktus iš farmeriy. Dabar 
viską apžioję trustai, baisi 
brangybė, o produktai nie
kam netikę.

Nužudytojo Phelpso žmo
na jau gavo $4.092. Turės 
nabagė bent iš ko pramokyti 
savo, mažus vaikus.

Telegrama iš Philadelphi- 
jos praneša, kad laike imty- 
niy lenky galinčiais Zbyszko 
su lietuviu Kundrotą, buvo 
suvaliotas Kundrotas, kuriam 
nulaužta ranka. Bet turbūt 
Zbyszko bus pavartojęs klas
tą, nes publika jį apšvilpė.

Bostoniečiams Kundrotą 
irgi buvo žinomas, nes čia 
viešėjo.

D. L. K. Vytauto dr-stės 
susirinkimas bus Nedėlioję, 
3 d. kovo, svetainėj po num. 
339 Broadway, So. Bostone. 
Prasidės antrą vai. popiety.

So. Bostono lietuviai buvo 
pradėję smarkiai agituoti 
prieš valkaty užsipuldinėji
mą ir policijos apsileidimą. 
Buvo susitvėrus net tam tik
ra apsigynimo draugija. Bet 
dabar vėl viskas apmirė ir 
apie tą draugiją nieko nesi
girdėti. Paprastai southbos- 
toniečiai daug gėry darby 
pradeda veikti, bet nė vieną 
iš j y neužbaigia.

So. Bostono Lietuviy Lab
darystės Draugija išrinko 
komisiją sujieškojimui atsa
kančio pleciaus dėl statymo 
salės. Kiek iš komisijos te
ko patirti, tai yra aprinktos 
3 tinkamiausios vietos ant 
Broadway. Reikia tikėtis, 
kad Labdarystės draugija 
vieną iš jy netrukus nupirks.

So. Bostono Jaunuomenės 
Ratelis smarkiai pradėjo pro
gresuoti : rengia teatrus, kon
certus, šokius ir visada pel
ną atiduoda Labdarystės 
draugijai. Pastaruoju laiku 
špitolninky būrys norėjo Ra
teliui pakišti koją, bet patįs 
sukniubo. Ratelis pasiryžęs 
eiti prieš špitolninkus išvien 
su socijalistais.

Kurie norit pirkti laiva 
kortes arba pinigus siysti į 
Lietuvą atsišaūkit į krautu
vę:

Tamošaitis ir Yurgeliūnas 
233 Broadway, So. Bostone.

Dideles Prakalbos!
Draugystė L. K. Keistučio, Bos

ton, Mass, parengė dideles prakalbas, 
kurios atsibus Nedėlioję,3 kovo (March) 
1912, svetainėj Knights of Honor Hall, 
730 Washington st., Boston, Mass. 
Prasidės 2 valandą po piety. Per šias 
prakalbas nauji nariai bus priimami į 
dr-stę tik už pusę įstojimo. Kviečiame 
kuoskaitlingiausiar atsilankyti.

Komitetas.

BOSTON, MASS.
Gedimino Lietuviy Okesy Dr-ja lai

kytame savo susirinkime 25 vasario pa
aukavo iš savo iždo $10 ir sąnariai paau
kavo:

J. Brazauckis, P. Norbutas, J. Ča- 
jauckis, J. Stupuras —po $1.00. P. 
Lataitis, J. Zintel, I. Palšauckas, J. 
Burnett, F. Tuleikis—po 50 c. J. Lui- 
kis, L.Petravičia, J. Brašiškis, A. Šila- 
lis, J. Montvilas, I. Waičiunas, J. An- 
drišiunas, R. Gruodis, J. Tamulis, E. 
Ivalauckis, F. Ramanauckis, J. Rūkan
tis, A. Usevičia, Jonas Bukantis, S. 
Lukaševičia, J. Berželionis—po 25 c. 
Smulkiy surinkta $1.88. Draugystė pa
aukavo $10.00. Viso $22.38 c.

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.
Dabar lošiama iš gyVenimo darbininkų

PRODUCT OF THE MILL
Vaisiai Dirbtuvės

Kiekvienom patartina pamatyt šį, širdį 
perveriantį, perstatymą.

Tikietus galite gaut po num. 15 Winter 
St. arba teatre ant pleciaus Castle Sq., 
Boston, Mass.

Didžiausia
ČEVERYKŲ KRAUTUVE

Cambridge’iuj
Užlaikau didžiausią krautuvę visokių 
rųšių čeverykų vyrams, moterims ir 
vaikams. Taipgi užlaikau visokių dra
bužių, o ypač naktaizų naujausios ma
dos. Mano tavorai geriausi ir parduo
dami pigiau negu kur kitur. Atsilan
kykite po šiuo antrašu:

J. SHEREIKA
723 Cambridge St. E. Cambridge, Mass.

NAUJIENA, KOKIOS DA 
NEGIRDEJOTE.

Męs varome biznį šiame mieste per 12 
metų ir jau ištaisėme tūkstančius 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 neišmokam tokios 
didelės randos nuo $7.000 iki $8.000, kai p 
kiti Storai, ir nelaikom supirkėjų, ku
riems išmoka nuo 3 iki 4 tūkstančių al
gos ant metų, taipgi nelaikome mana- 
džerių, 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 persitikrint, jei netikėtumėte, 
galiu nuvest į rakandų dirbtuvę, kur pa
matysite, jog tokios kainos, kaip pas 
mane. Klausk ko nori, jei ne tą patį 
pasakys. Męs pristatome rakandus į 
namus už 50 mylių nuo Bostono. Kalba
me lietuviškai, lenkiškai ir angliškai. 
Atsilankykite po šiuo numeriu:

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

tarpe E and D sts.

Telephone So. Boston. 845 M ’ 

| DR. F. MATULAITIS ■ 
g 495 Broadway ;
g SO. BOSTON, MASS,
g Valandos: , 
g Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakaro, 
(d Nedėliomis iki 3 vai. po piet. 
Ž©4c)<4c)4c)»t9»IS?)iCc)4c)4c)494c)oS

ATMOKU VISOKIUS REIKALUS

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

KALBU RUSIŠKAI IR 
LATVIŠKAI.

294 Washington St.
Room 738 BOSTON, MASS

■
J. F». TUIINILA

Užlaikėm didelę

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

Duodam ant bargo ir ant išrnokesčio.
SS222 Washington Street

BOSTON, MASS.
Mūsų agentai: J. A. Teldžius, J. Pocius 

J. Pociūnas, Liudvikas Davalga ir
F. S. Šimanskis.

TIKRA DEGTINE
Jeigu Jus kada reikalausite

TIKROS RUGINĖS arba BOURBON DEGTINĖS
Tai ateikite pas mus, nes mus DE3GTIINĖ yra išsistovėjus medyj ir 
užpečetyta Jungtinių Valstijų sandėliuose, taipgi užpečėtyta bonkose po 
priežiūra Jungtinių Valstijų valdžios vientik del mus.

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

BURKE, GALLAGHER & CO
396 A TLANTIC AVE., nc^hra°rYes BOSTON, MASS.

Parduodame corčlats už vital žema* kaina*.

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

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

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

“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” melams 492.CK3 Amerikoj ir kitur.

Prisiųskit savo adresą, o gausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
DYKAI. Nuo naujų metų “Kova” išeis tokia kaip “Keleivis”.
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50c2bc

25c

75c.

Vardas

SteltaaAdresas;

10c.
10c.

$3.50 
50c.

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. VAUUKOIN1S,
261 W. Broadway, So. Boston, Mass.

Took Out t You’d better 
take care of Yburself ”

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

i sunkų padėjimą jeigu vartosi

Dr. Richter’io
PAIN-EXPELLERI 
sulyg to, kaip yra nurodyta ant pake
lių; 25c. ir 50c. už bonką. Sergėkis 
pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas. 
P. AD. RlčVlTER & CO., 215 Pearl St., New York.

oro* nuo viduriu 
ir 50c. ’

DIDŽIAUSIA BOSTONE

| SANKROVA j OLSELIS
SENIAUSIAS RUSIŠKAS

DAKTARAS
B. L. BERNARD

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

toSkaitytojams.
Meldžiame visy ty “Lais

vės” skaitytoji^, kurių prenu
merata jau pasibaigė ir ku
rie gavote nuo Administra
cijos paraginimą panaujinti 
ją, kad pasiskubintumėte at- 
naujint, nes męs būsim pri
versti Jums “Laisvės” siun
tinėjimą sulaikyti.

“L.” Admininistracija.

BUK 
VYRAS

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 DA1..Y 
Savininkas

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

męs prisiusime gyduoles per expresą.

Perknnt žiūrėk, knd butų tn marke, 
o Kausi teisingai.

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

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 uznuodijima krauja 
arbasypili.nubiegima siektos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai Įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
naniuse privatiškai, slapta ir labai pygjai. e

Ta, dykai įgauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galutinaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, katrus turo žinoti kožnaa vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Temykit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokain už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
žemiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums Sendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 906 22 Fiftk An.«, Cln«ro:

Godotinas Tamlsta: Pa^al Tamisto* prižadiejma, ai aorleCjaa 
jogTamistaprisiustumel man vysai dykai vėnajueu knyga del vyra.
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Davis,
Portland, Ore.

ro- 
irisiųsk kelias 

ji, ~ “
Męs viską duodam

OFFISAS RANDASI: j
30 W. Broadway . (

SO. BOSTON, MASS. !

25c 
35c 
25c 
25c
25c
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HARRISON GATVES

DISPENSARE
Jau 20 mėty nuo įsteigimo.

229 Harrison Avenue 
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

Patarimai DYKAI! 
šiokiomis dienomis atidaryta nuo 9 iki 8 
vai. vakare, šventadieniais nuo 10 ryte 

iki 4 po piet.
Gydome visokias ligas Vyrų, Mo
terų ir Vaikų ir taisome DANTIS.

Ateidamas atsinešk šį apgarsinimą.

3 kovo d., nedėlioj, socija- 
listy svetainėj po No. 376 
Broadway, So. Bostone, bus 
parengtas koncertėlis. Pro
grama gana įvairi. Prasi
dės 7:30 vai. vakare.

Subatoj, 2 kovo, rusai soci- 
jalistai rengia baliy palaiky
mui laikraščio “Novy Mir” 
Tum Hali svetainėj, 29 
Middlesex st., Boston, Mass.

Rooseveltas dabar vieši 
Bostone. Tai pirmas prieš- 
renkamos kompanijos pre
zidentus paukštelis. Ketina 
laikyt prakalbas.

* Fossas džiaugiasi iš peš- 
tyniy tarp Roosevelto ir Taf- 
to. Jisai sako, kad republi- 
konams nieko negelbės, nors 
jie ir kasžin kokius kandida
tus statyty. Visvien, girdi, 
praeis demokratas.

Harvardo studenty socija- 
listy kliubas išleis savo laik
raštį “The Harvard Socialist 
Tract”. Ten bus gvildena
ma socijalizmo problema 
(klausimas).

25 vasario dieną buvo la
bai smagi, saulėta. Revere 
Beach aplankė 20,000 žmo- * • > niŲ.

Girdėjome, x kad Public 
Library buš kovo mėn. skai-

Nors socijalisty kuopai 
laikymas salės brangiai 
sieina, bet jie iš to turi 
džiausią naudą agitacijos 
darbe. Laike savo koncerty, 
prakalby ir paskaity jie pri
traukė prie kuopos arti 80 
nariy į pusmetį laiko, 
smarkus žingsnis.

uz- 
at- 
di-

Blogas paprotys.
Pas mus yra priprasta, kad 

laike mitingy ir prakalby, 
jeigu ateina koks susivėlinęs 
žmogus, tai kįla sujudimas. 
Susivėlinusi ypata drąsiai 
žengia, smarkiai trepsėda
ma batais. Visai neatsižiū
ri, kad reikia užlaikyti ramy
bė. Publikos akįs irgi nusi
kreipia į tą pusę, kur girdėti 
bildėjimas. Tatai daro labai 
nemalony įspūdį. Susivėli
nęs svečias turėty nekliudyti 
susirinkusiems ir tyliau, ne- 
plumsėdamas batais, rasti 
sau vietą. Gerai būty, kad 
susirinkimy vedėjai pradėty 
pratinti prie to publiką. Ta
me grieke kalti beveik męs 
visi, visos mūšy draugijos, 
visi susirinkimai.

Laisvietis.

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

DIDELIS IŠPARDAVIMAS KNYGŲ.
Visos sekančios knygos už $3.00 ver

tės $6.90. Kaip apsivesti ir laimingai 
gyventi 15c. Kaip išsirinkti sau myli
mą bei mylimąją 25c. Tykyba ar mok
slas 50c. Žodynas Liet.-Latviškai Len- 
kiškai-Rusiškas $2. Žodynas Liet.-Vo- 
kiškks $2. Žodynas ir gramatika ang
liškos kalbos $1.50 ir 3 tuz. laiškams ra
šyti pojpierų ir 50 atviručių su liet, pa
rašais ir paveikslais. Kas ims visas mi
nėtas knygas, tas gaus už $3.00. Gali 
visų pinigų nesiųsti, nes męs pasitikim 
prisiuntus $1.00, kad žinotume jog tik
rai ims, o likusius $2.00 prisiusi aplai- 
kęs knyga. Jei reikalauji gero 
dėlio, lenciūgėlio ir 1.1., prisiusi 
markes ir parašyk ko reikalauji, o męs 
prisiųsim katalogą, 
ant išrnokesčio.

L. F.
P. O. Box 4066,

FARMAS PARDUODU.
-LIETUVIŲ KOLONIJA MICHIGAN 

VALSTIJOJ, kur turi nusipirkę farmas 
150 lietuvių. Mason County turiu par
davimui gyvenamų farmų 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 
lengvų išmokėjimų. Rašyk tuojaūs, o 
gausi lietuvišką informacijų knygelę ir 
mapą dovanai.

ANTANAS KIED1S, 
Peacock Lake, Michigan.

F. STROPIENE
Pabaigusi kursą Womans Medi
cal College, Baltimore, Md.

* Pasekmingai atlieka savo dar-
* bą prie gimdymo, taipgi suteikia 
e) visokias rodąs ir pagelbą įvairio
ji se moterų ligose.

Kataliogas Visiems Dykai!
Kožnas žmogus mokantis skaityti 

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

2342 SO. LEAVITT ST. CHICAGO. ILt .

LIETUVIŠKAI-LENKIŠK AI-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- 
mykll! Neik jieškot 
manę į aptieką ant 
kampo po mano ofisu, 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter Št. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir- 
gui 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.

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

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

ir Kruvinosios
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo -
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo 
Lašai nuo Dantų Snaudėj i mo - 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojų 
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų

i Vaistas nud Paliauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 
Rožės Balsamas ... 
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai -
Švelnintojas .... 
Kraujo Valytojas -
Nervų Ramintojas -
Egzema arba Odos Uždegimas

I pas Vaikus ... 
Groblevskio Pieisteris

(Kaštavolo) ... 
Pamada Plaukams ... 
Ųchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse

■ Gyduolės nuo-Riemens
I Vengriškas Taisytojas Ūsų 
Inkstų Vaistas (mažesne) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akinės Dulkelės ... 
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abolnai Skausmo ir Škorbuto 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų 

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

25c. 
50c.

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

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

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

$2.00 
$1.00
$1.25

25c.
25r.
25c.
5Oc.
15c.
25c.

$1.1’0
25c.

$1.25
$2.00 
$2.00

$50

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 

apielinkėse. Štornikai, rašykite parei
kalaudami gyduolių, nes iš to geras už
darbis, ir parduokite mūsų tyras Lietu
viškas Gyduoles, kurias męs gvarantuo- 
jame. Rašykite šiuo antrašu:

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

LAIVAKORTES
Kiitn gi Laivakortei pirkt pas kokį ten žydelį, kad galima gaut pas lietu
vį agentą atvažiavimui ir išvažiavimui net 9-nių kompanijų 4-mos, 2-ros 
ir 3-čios klesos laivais?

Čia ir PINIGUS jums pasiunčia į visas pasaulio dalis greitai ir pi
giau negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus pafi- 
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, pridedami už 2 c. stempą iŠ jums artimiausio offiso.

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




