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AMERIKOJ
Audėjų streikas.

Lawrence 27 vas.—Padė
jimas eina aršyn, bet anaip
tol ne geryn. 26 j vyko susi
rėmimas. Policija šaudė į 
pikietus. Du sunkiai sužeis
ta. Viena moteris nuo sužei
dimo, turbūt, mirs. Daugelis 
žmonių labai smarkiai su
mušta. * Keli žmonės su pra
muštomis galvomis turėjo 
gulėti drėgname kalėjime ke
lias valandas be jokios- dak
tariškos pagelbos. Haywood 
rašo “The Call”, kad tokios 
aršios policijos dar jisai ne
matęs; ji nesigaili nei lytięs, 
nei amžiaus. Streikieriai sa
vo ūpe dar tvirtesni po to su
sirėmimo, kaip ligšiol buvę. 
Daugelis kerštuoja neapy
kanta ir vadovams reikia 
juos sulaikyti.

Per lietuviu mitingą poli
cija tik erzino žmones, kad 
paskui prie ju prikibti. Va
dovams vos pasisekė sulaiky
ti streikierius.

Kalėjimo gyventoju skai
čius vis auga. Net tokie ka
pitalistiški laikraščiai, kaip 
“Boston American” sako, kad 
Lawrence’o policija savo žiau
rumu daro gėdą visiems pi
liečiams.

Policija skelbia, būk laike 
susirėmimo 26 vas. į ją šau
dę streikieriai, bet tai gry
nas melas, kaip ir visokios 
paskalos apie dinamitą.

Kaslink išsiuntimo vaiku į 
kitus miestus, tai policija 
daugiaus priekabiu nedarys. 
Teisėjas Mahoney sako, kad 
nesą įstatymu , kurie draus
tu tatai, reikia tik tėvu pa- 
velyjimo. Bet policijai turi 
būti įduotas surašąs vaiku, 
kur jie siunčiami ir kiek ju 
esą. • Policijos viršininkas 
pranešė daugiau nesikišiąs j 
vaiku siuntinėjimą, ,nes ga
vęs nuo Bergerio užtikrini
mą, kad vaikai bus apsau
goti.

29 vas. rengiama vaiku par
tija į Washingtoną.

Gandas apie Lawrence’o 
vaikus atsiliepė net kitose ša
lyse. Paryžiaus darbininku 
dienraštis “1’ Humanite” tal
pina straipsnį, kuriame nu
rodo, kad toksai kovos būdas 
praktikuojamas buvo kelisyk 
Belgijoje ir Prancūzijoje.

Darbininkai labai pasipik
tinę Amerikos Darbo Fede
racijos taktika, kuri nori ar 
dyt Industrial Workes of the 
World. Jie leidžia visokias 
paskalas apie tariamąjį Hay- 
woodo anarchizmą ir t. t.

Darbininkai, kurie esą iš
silavinę savo amate, ir pri
guli prie Am. Federation of 
Labor, pranešė kompani
joms, kad jeigu ju reikalavi
mai nebus išpildyti iki 1 ko
vo dienos po pietų, tuomet 
Lawrence’e bus apskelbtas 
visuotinas streikas.

Telegramos nuo 29 prane
ša, kad šioj subatoj bus siun
čiama vaiku partija į Phila- 
delphią. Į policiją visai ne
bus paisoma.

Revoliucija Mexikoj.
Mexico City, 28 vas.—Ma

deros sekretorius pranešė Su
vienytu Valstijų valdžiai, kad 

jeigu tik bus bandoma užim
ti kokia-nors provincija, tai 
visi amerikiečiai, kurie yra 
Mexike,bus išskersti.

EI Paso, 28 vas.—Sukilėliu 
spėkos, kurios po vadovyste 
generolo Campa užėmė Jua- 
recą,dabar traukiai provinci
ją Chichuahua. Juarecą sergė
ti jie paliko garnizoną iš 300 
žmonių.

Į sukilėliu rankas parėjo 
miestai Villaneuva, Nochist- 
len, San Martin, Son Brette 
ir Ojaliente.

Sukilėliai traukia ant Me
xico City.
Pripažins chinų republiką.

Atstovas Sulzer įnešė rezo
liuciją, kad Suvienytos Val
stijos pripažintu Chinu re- 
publiką. Rezoliucijoj pasa
kyta, kad Suv. Valst. sveiki
na naują didžią republiką.
Sustreikavo 400 darbinin

kų.
New York, 27 vas.—Su- 

streikavcHOO dailydžiu, ku
riuos yra nusamdę žydu kon- 
traktieriai. Jie reikalauja 
unijos mokesties $5.00 ant 
dienos.

Streikas tęsiasi.
Hoboken, New Jersey siu

vėju streikas tęsiasi. 49 darb
daviai jau sutinka išpildyt 
darbininku reikalavimus.

Naudingos permainos.
Schenectady miesto valdy

ba, kurioje turi viršų socija- 
listai, šiais,metais išleis $100- 
170 daugiau, negu pereitais. 
Bet užtai bus įvesta labai 
daug visokiu pagerinimu: 
biedniems bus duodamos vel
tui nakvynės, ledas, bus už
laikoma miesto ūkės, kur 
biedni žmonės galės rasti 
duoną. Miesto gatves išklos 
asfaltu ir t. t.
Mainieriai dar nesusitarė.

New Yorke atsibuvo kon
ferencija mainieriu unijos ir 
kompanijų atstovu. Mainie
riai reikalavo padidinimo 
algos ant 29%. Tai stam
biausias reikalavimas.

Savininkai nesutinka. Ta
rybos dar neužsibaigė. Jos 
atidėtos ant 13 d. kovo.
Kiekžuvoant geležinkelio

Tarptautinė komercijos ko
misija išdavė savo atskaitą, 
kad bėgyje liepos, rugpjūčio 
ir rugsėjo mėn. 1911 m.likosi 
užmušta 2,758 žmonės, o su
žeista 19,107 žmonės.

Pasninkauja.
Dubuque, 29 vas.- Biznie

rius L. G. Ochsenreiter pas
ninkauja jau aštuntą dieną ir 
dirba po dešimtį valandų. 
Ketina pasninkauti 20 dienu. 
Pereitą metą jisai pasninka
vo 15 dienu.

$100.000 kaštavo.
Chicago, 27 vas.—Miestui 

apsiėjo nuvalymas gatvių nuo 
sniego, kurio iškrito per pu
sę colio, $100.000

Dovana.
Viena ponia iš Philadelphi- 

jos pasiuntė Taftui keturiais 
lapais dobilą. Ji linki jam 
laimės ateinančiam birželio 
mėnesyj ir lapkričio, kuomet 
bus renkamas prezidentas.

Bloga bus, jeigu ir žmonės 
bus panašus j dobilus,

UŽSIENYJ
Laukiama mainierius su

sitaikant.
Londonas, 28 vas.—Angli

jos sostinėj baisiausias suju
dimas. Visi laukia, kas bus 
su milžinišku mainieriu strei
ku. Ministeriu pirmininkas 
27 vas. dieną priėmė anglia
kasiu delegatus ir kompani
jų atstovus. Darbininku de
legatu buvo 160 žmonių. 
Asquith palaikė mainieriu 
pusę; jisai sako kapitalis
tams, kad nusileistu, nes val
džia stos už mainierius. Pasi
kalbėjimas tęsėsi dvi valan- 
di.

Londone laukia, kad kapita
listai nusileis. 27 vas. dauge
lyje dirbtuvių pasibaigė kon
traktai ir, jeigu tik kapitali
stai nenusileis, tai bus milži
niškas streikas.

Karė.
Visos valstijos pradėjo 

šaukti ant Italijos už bom
bardavimą Turkijos miesto 
Beiruto. Italija, pradėdama 
karę, pasižadėjo veikti tik 
Tripoli, bet dabar peržengė 
tiesas ir bombardavo Azijos 
miestą, kuris visai nelaukė 
užpuolimo, o žmonės buvo 
ramus.

Paryžius, 28 vas.—Turku 
pasiuntinys Rifaat Paša pra
šė francūzu valdžios protes
tuoti prieš Beiruto bombar
davimą. Visuomenė užjau
čia turkams.

Londonas, 28 vas.—Anglai, 
pasipiktinę bombardavimu 
Beiruto, siunčia ten savo ka
rės laivą, francūzai taip pat.

Kodėl italai užpuolė Bei
rutą? Mat, jiems nesiseka 
Tripolyj, tai nori nors kitoj 
vietoj parodyt savo galybę.

Chinų republikoj.
Pekinas, 27 vas.— Finan

sai šalies yra kritiškame 
(opiame) padėjime. Karei
viams, kurie kovojo už repu
bliką, nėra apmokėta. Rei
kalinga bent $2,500,000, kad 
užmokėti jiems algos. Kaip 
tik bus padaryta paskola, 
tuoj algos liksis išmokėtos.

Paskolą duoda užsieniu 
kapitalistai ant labai nepato
giu sąlygų- Kaipo g varan- 
tiją, jie reikalauja akčyžiu 
kontrolės. Nors tai baisiai 
nepatogu, nes kapitalistai 
vėl pradės šeimininkauti,bet, 
rodosi, reikės sutikti.

Nanking, 26 vas.--Visose 
valdymo šakose įvedami pa
gerinimai. Laukiama atva
žiuojant republikos preziden
to, kad iškėlus šventę repu
blikos apskelbimo.

San Francisco.—Ant Javos 
salos išmušta daug chiniečiu. 
Java priklauso holandie- 
čiams. Chinu valdžia reika
lauja atlyginimo. Jeigu ne
bus užganapadaryta, tai pra
dės bombarduoti Botaviją, 
Javos sostinę. Chinu karės 
laivai jau išsiųsti tuo tikslu.

Badas Cininijoje platinasi. 
Amerikos raudonasis kryžius 
siunčia daug auku.

Ministerial nori persi- 
mainyt.

Paryžius, 28 vas.-Ministe- 
riu pirmininkas Poincare ke

tina atsistatydint. Jo vietą 
ketina užimti Aristidas Bria
nas, buvęs šocijalistas, o da
bar kapitalistu draugas. 
Francūzijos ministerial mai
nosi taip tankiai, kaip mote
ris maino savo rūbus.
Kazokai smaugia Persiją.

Washington.—Vieno, persu 
laikraščio redaktorius Tabri- 
ze praneša į Washington ą, 
kad Persijoj dabar dedasi to
kie dalykai, kad akmens šir- 
dįs turėtu pravirkti. Viena
me tik Tabrize išžudė apie 
3000 gyventoju, nepasigailė- 
mi nekaltu motinu ir vaiku. 
Iškorę daugybę persu kuni
gu, kurie ėjo prieš rusus.

Visą žiemiu Persiją su jos 
miestais turi užėmus caro 
valdžia.

Iždas Persijos valdžios esąs 
tuščias. Visoje šalyje suiru
tė. Tai atsiliepia ant pra- 
monijos. Krasa begalo už
vilkta. Kas seniau ateidavo 
į dvi dieni, dabar ateina į 10 
dienu. Visur kįla ir didina
si plėšimai. Badas taip-pat 
platinasi. Buvo užtikti tė
vai, bevalgant! savo vaiku 
negyvus kūnelius. ■

Dabartinė valdžia eina 
prieš tuos persus, kurie myli 
tėvynę. Juos areštuoja ir iš
tremia. Dabartinę į valdžia 
klausosi caro paliepimu. Ypa
tingai padėjimas pasiblogį- 
no, kada išvažiavo amerikie
tis Shusteris. Rusai ir anglai 
reikalauja, kad būtu moka
ma pensija senam šachui.

Vilties ant geresnės atei
ties beveik nėra. Taip tai 
rašo to laikraščio redakto
rius. Diena iš dienos ir jisai 
laukia ištrėmimo. O ta visa 
pekla kilo dėl senojo šacho, 
caro valdžios ir anglu kapi-| 
talistu. i

Pensijos nuo priepuolių.
Šveicarijoj didžiuma 285,- 

990 balsu prieš 236,966 bal
sus priimtas naudingas įsta
tymas apdraudimas darbi
ninku nuo nelaimingu atsiti
kimu. Už tą įstatymą rūpi
namasi jau nuo 1877 m. Įsta
tymas ėjo per žmonių refe
rendumą ir jame apsireiškė 
žmonių valia. Nekurtuose 
kantonuose (distriktuose), 
kaip Curicho, įstatymas pra
ėjo didžiuma 9,419 bal. prieš 
1,810 balsu. Kapitalistai mo
kėdavę demokratams po 200 
franku už vieną mitingą,kad 
tik suardžius įstatymą.

Čechų socijalistų kon- 
gresas.

Pragoję atsibuvo cechu so- 
cijaldemokratu kongresas, 
kurie atsiskyrė nuo kitu Au
strijos draugu ir vardan tau
tiškumo veda kovą su vokie
čiais. Ju partijoje esą 144 
tūkst. nariu. Partijos laik
raštis išsiplatinęs 100,000 ekz.
Prieš moterų anderokus.

Rymas, 27 vas,—Popiežius 
išleido bullą, kurioje pasmer
kia siaurus aptemptus mote
rų anderokus. Taip pasirė
džiusias moteris popiežius 
baugina nepriimsiąs ant au- 
dijenciju.

Monako.
Paryžius, 27 vas.--Tojoj 

mažutėj karalystėj irgi grę- 
sia revoliucija. Atstovai at
sisakė nuo pareigu, nes ju 
niekas nęklauso. Pernai ka
ralius neva davė konstituci
ją,bet jos nepildo.

RUSIJOJ
Prieš apšvietą.

Visuose beveik kraštuose 
jau įvestas visuotinas moky
mas. Rusijos valdžia ir no
rėjo pasekti tą madą. Įnešė 
Dūmon sumanymą, kad kas 
metai būtu skiriama mokyk
loms įkurti po 10 milijonu 
daugiaus. Dūma sutiko. Bet 
ponu rūmas nenori su tuo 
sutikti. Jisai jau du metu 
vilko su tuo sumanymu, pa
dėjęs jį į stalčių. Priekabę 
rado štai kame: Rusijoj yra 
daugybės parapijiniu mokyk
lų prie pravoslavišku cerkvių, 
kurtas prižiūri popai. Į tąjį 
dvasiškijos žmonių švietimą 
daugelis šnairavo. Buvo su
manyta, kad svietiškoji val
džia kontroliuos ir dvasiškas 
mokyklas. Ponams iš aug- 
štojo rūmo nepatiko toksai 
sumanymas ir jie pradėjo 
rėkti, kad bedieviai nori su
griauti pravoslavu bažnyčią. 
—Kaip dabar su tuo išeis, 
nežinia. Valdžiai irgi ne taip 
jau rūpi visuotinos apšvietos 
įvedimas.

Žydai kari u menėj.
Rusu juodašimčiai sako, 

kad revoliuciją Rusijoj kelią 
patįs žydai. Kad j u nebūtu, 
tai Rusijoje būtu ramu, kaip 
užpečkyje. Dabar sumanė 
išginti žydus iš kariumenės, 
o apkrauti juos tam tikrais 
mokesčiais. Esą žydai, gir
di, kaip tik išgirsta šaudant, 
tuoj pasiduoda neprieteliui.

Žydai išrodinėja, kad ju, 
palyginamai, dar didesnis 
procentas žūva, kaip kitu 
tautu.

Iš 86 kareiviu, kuriuos nu
dėjo persai, krito 6 žydai.

Mirė Miliutinas.
Mirė grafas Miliutinas,ku

ris prisidėjo prie panaikini
mo baudžiavos Rusijoje. Ji
sai įvedė visuotiną kareivia
vimą. Prieš 50m.buvęs minis
teriu, paskui, užstojus žiau
riems Aleksandro III lai
kams, turėjo pasitraukti.
Valdžia palaiko girtybę.
Orenburgo miestas buvo 

kreipęsis į valdžią, kad užda
rytu visus miesto monopo
lius, nes aplinkiniai žmonės 
badauja. Valdžia prašymo 
nepriėmė.

Latvijoje.
Vokietį, politechnikos pro

fesorių, von Fridrichsą nu
teisė astuoniems metams ka- 
torgon už padegimą malūno. 
Jisai pasislėpė užsienin.

Rygoje valdžia kliudo veik
ti latviu apšvietos draugi
joms. Dėl pačiu mažmožiu 
neleidžia rinkties ir svarsty
ti apie savo reikalus.

Kazokai Persijoje.
Kaip praneša rusu laik

raščiai, Tabrize 10 vasario d. 
pakarta vėl keli persy veikė
jai ir vienas rusu revoliucijo- 
nierius, pabėgęs iš katorgos, 
kuris kovojo už persu huo- 
sybę. ■ ■

Vyskupą nuteisė.
Varšavos vyskupą Ruške- 

vičiu už ardymą mariavitiš- 
ku šliūbu pasmerkė 16 mė
nesiu tvirtumom Teismas 
nutarė prašyt caro loskos,kad 
dėlei vyskupo senumo susi
mylėtu cę

LIETUVOJ
TĖVYNES GARSAI.

C Telegrama.
Negalėdami apsiginti nuo 

lenkininku Lydos pavieto 
(Vilniaus gub.) Rodūnios ir 
Nočios parapijų lietuviai pa
siuntė ilgą telegramą popie
žiui, nusiskusdami ant lenku. 
Telegramoje išdėstyta, kaip 
lenkininkai kėlę riaušes laike 
lietuvišku evangelijų, kaip 
visokiais būdais persekioję 
lietuvius* kaip neteisingai 
skriaudė lietuvius dvasiškoji 
vyriausybė. Jie prašo paskir
ti tardytojus, kurie ant vie
tos ištirtu ju*vargus. .Tiktai 
meldžią neskirti lenku tardy
tojais, nes šie galį pasielgti 
neteisingai.

Ar iš tu pelu bus grudu— 
sunku pasakyt. Geriausias 
atsikratymas nuo lenkininku, 
tai šviesos platinimas, ir eko
nomiškas kilimas.

Popiežiai laimino kryžio
kus, kurie skerdė lietuvius, 
popiežius nesipriešina lenki
nimui ir dabar palaikys len
ku pralotus prieš lietuviu 
liaudį. Ot, kuomet žmonės 
iš apačios sujudės, pasitikė
dami ant savo spėkų, tuomet 
ir popiežius kitaip užgiedos.

Bijosi.
Ašmenos pavieto (Viln. g.) 

lietuviai išgirdę, kad ten ke
tiną atkelti didelį lenkininką 
kun. Gintautą, esą labai pa
būgę. Čia yra dar parapijų, 
kaip Lazdūnai, Dzieveniškis, 
Armoniškiai, kuf lietuviu yra 
H. “Vilties” korespondentas 
sako: “nuoširdžiai geidžiame 
kun. Gintautui gauti geriau
sią parapiją, būti augštu baž
nyčios viršininku,bet tik ten, 
kur nėra lietuviu.”

“Vilijos” fabrikas.
Lietuvos piniguočiai įkūrė 

Vilniuje fabriką mašinoms 
dirbti. Ta fabriką prisiuntė 
ir mums savo apgarsinimą, 
ką mano veikti, kokias maši
nas taisys. Žada užsiimti ir 
kultūros darbu. “Tam tik
slui “Vilija” skirs dalį savo 
pelno. Ji ketina laikyti,kiek 
įsigalėdama ūkio žinovu, in
struktorių ir agronomu, ku
rie, važi nedarni, galėtu daryti 
paskaitas, taisyti kilnojamus 
ūkio kursus ir išviso skleisti 
naudingas ūkininkams žinias 
ir pamokinimus”.
Viso to atsiliepimo nespaus- 

dinam, nes amerikiečiams 
mažai gali rūpėti iš ko “Vili
jos” fabrikantai sems savo 
pelną. Tai esąs daugiau pri- 
vatiškas, nei visuomenės da
lykas.
Vienus juodina, kitiems 

dėkavoja.
Kunigas Olšauskas talpina 

“Viltyje” laišką, kuriame 
dėkavoja kunigui Motiejui 
Gulbinui, paaukavusiam 
“Šaulės” namams 100 rubliu.

Kaip dėl kunigo, tai visai 
maža auka, bet kaipgi saviš
kį neiškelsi į padanges!

Amerikiečius gi už 34.000 
rubliu tik išjuodino.

Slaptos mokyklos.
Švenčionių valsčiuje, kaip 

rašo vietinis rusu lapelis, po
licija užtiko lietuviu slaptas 
mokyklas. Vieną užtiko sau

sio 18 d. Tračiunu sodžiuje, 
kur buvo mokinama lietuviu 
ir rusu kalba skaityti ir ra
šyti 11 vaiku. Kitą mokyk
lėlę užtiko Rimkėnu sodžiu
je. Ten mokinosi 12 vaiku.

x Vienuoles.
Kelios lietuvaitės iš Švėk

šnos parapijos, Reseiniu pa
vieto, pasak “Vienybės”, iš- ( 
važiavusios į lenku Galiciją, 
kad ten pastojus į klioštonu.

Kuniginė “Vienybė” lieja 
ašaras, kad tos merginos su
lenkės, o lietuviams patiems 
neužtenka minyšku.

Amerikos pinigai.
Baltarusiu laikraštis “Na

ša Niva” sako, kad 1909 me
tais Lietuvos ir Baltarusijos 
bankuose buvo sukrauta 90 
milijonu rub. Iš tu pinigu 
trečdalis, 30 milijonu, buvo 
iš Amerikos atsiustu. Tais 
pačiais 1909 metais per kra- 
są irgi įplaukė 20 milijonu 
daugiau į mūsų kraštą, ne
kaip kad buvo išsiųstų. Ki
tais metais (tai yra 1910 m.) 
tasai įplaukimas nesumažėjo. 
Daugiausia pinigu plaukia iš 
Amerikos. Valstiečiai ar de
da pinigus į bankas, ar per
ka daugiau žemės. Iš tos 
priežasties Lietuvoj kįlanti 
žemės kaina.
Kalnai—senovės pamink

lai.
Apie pilies kalną Vilniuje 

jau rašėme. Žymus veikėjai, 
laikraščiu redakcijos, lietu
viu ir lenku mokslo draugi
jos vienbalsiai protestuoja^ 
prieš nutarimą sunaudoti tą 
senovės paminklą miesto ka
nalizacijos reikalams. Bet 
miesto valdyba nusiduoda tu 
protestu negirdinti ir daro, 
Kaip dariusi savo pienus.
Kuniginių draugijų suva

žiavimas.
Greitu laiku Kaune atsi

bus “Saulės” ir “Blaivybės” 
draugijų suvažiavimai. Ką 
jie nutars—pranešime.

Nauja spaustuve.
Kaune susitveria lietuviu 

kompanija, kuri įsikurs savo 
didelę spaustuvę.

f Sofija Kriaučiūnienė.
Mariampolėje vasario 3 d. 

pasimirė Sofija Kriaučiūnie
nė., turėdama 61 m. amžiaus. 
Tai buvo žmona, kuri neatsi
sakydavo nuo visuomenės 
darbo ir prigulėjo prie visu 
vietiniu draugijų.

Nors paėjimu buvo lenkė, 
bet užtarė lietuviu judėjimą. 
Pirmu kartu buvo išteKėjusi 
už P. Armino, žinomo eilių ra
šytojo ir jaunuomenės auklė
tojo. Paliko našlį, žinomą lie
tuviu kalbos žinovą, P. Kriau
čiūną.

Ji savo akimis matė, kaip 
brendo lietuviu judėjimas, 
pažino daugybę veikėju. Pa
rašė savo atminimus apie 
Vincą Kudirką.

Velionė užjausdavo kali
niams. Kartą net žandaru 
viršininkas šaukėsi senutę. 
Visą savo turtą užrašė Lie-_ 
tuviu Mokslo Draugijai .po* 
vyro galvos.

Miškus kerta.
“L. Ūkininkas” (N5) rašo, , 

jog Žemaičiuose ties upe Mi
nija baigiama jau kirsti pas
kutiniai medžiai, kurie pas
kui Minija gabenama į Prū
sus.

Dar blogiau, kad ponai 
parduoda valstiečiu miškus, 
užaugusius ant bendru ga
nyklų ir gauna tūkstančius 
rubliu. Tuo tarpu tosios ga
nyklos, vadinasi, ir užaugę 
ant fuju miškai turėtu būti 
bendra nuosavybė.



SPAUDOS BALSAI
“Lietuvos” (N8) visai tei

singai užmetama mūšy kuni
gams viešumo baimė:

“Ir jie, kunigai, turi savo organiza
cijas, daro savo seimus. Bet ar kas ne 
kunigy apie juos girdėjo? Ar bent vie
nas mūšy neklenkaly organas girdėjo 
ką-nors kadir apie paskutinį—metai at
gal— lietuviy kunigy New Yorke laiky
tą seimą? Ar pranešė kas apie io veiki
mą visuomenei? Niekas nieko.’

“Kataliko” (N8) numale- 
vota išsišiepusi politikieriaus 
Roosevelto fizionomija,' oRoosevelto fizionomija, 
apačioj padėtas parašas:

“Viauomanė pageidauja išnaujo ma
tyti jj šios Šalies prezidentu”.

“Katalikas”, kaip pasiro
do, moka afišuot nevien tik 
p. Tananevičiaus trimis aug- 
stais mūrą...

Vilniškės “Lietuvos Ži
nios” talpina ilgą straipsnį, 
kame išroKuojama vargai ty 
mūšy išeiviy, kuriems reikia 
slapta kraustytis per Prūsy 
sieną. Kad galima būty pra
šalinti agenty žydeliu ir mū
siškiu suktybės, sunku tikė
ti. Bet “L. Žinios” teisin
gai sako:

“Vilniuj, Kaune ar kur kitur reikia 
įtaisyti tam tikras emigracijos biuras, 
kuris galėtŲ paimti j savo rankas bent 
tuos išeivius, kurie keliauja užsienin su 

. pasportais. Toksai biuras suteikty įvai
rius patarimus, rūpintys pasporty išga
vimu ir būty emigranty užtarėju prieš 

' Ihivy kompanijas, jy agentus”.

ntytoiams 
surinkimo

Klaipėdoj eina Prūsu lie
tuviams skiriama ‘ ‘Apžval
ga”. Tasai laikraštis agitavo 
už lietuvių kandidatą į Vo
kietijos seimą p. Strekį. Da
bar tasai laikraštis išsiunti- 
nė 
“1
laišką”, kuriame išrodineja, 
kad jau ir svieto pabaiga ne
toli, nes aprašyti šventame 
rašte ženklai jau pildosi.

Kaip matote, yra lietuviš
ku tautiečiu, kurie nesiskiria 
nuo idiotu.

Aukos ir aukos!
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Gali būti, nei vienos tautos 
judėjimas nebuvo taip remia
mas aukomis, kaip mūsų. 
Remta “Aušra” ir “Varpas”, 
“Ūkininkas” ir “Naujienos”. 

. Šio šimtmečio pradžioje pra
sideda žymus socijalizmo ju
dėjimas, “Darbininku Bal
so” išleidinėjimas. Aukos 
plačiai plaukia. Nuo tos va
landos, kada nuo revoliucijos 
liepsnos nušvito mūsų tėvy
nė, aukos plačiausia sriove 
pradeda plaukti revoliucio
nieriams nuo mūsų, ameri
kiečiu.

Ne vienas iš mūsų, ameri
kiečiu, dasigavo į Suvienytas 
Valstijas, tiktai draugu su
šelptas. Vienus rėmė idėjos 
draugai, kitus giminės. Di
džiuma mūsų mokėjo naudo
tis aukomis, taigi mokėkime 
ir kitus šelpti.

Pačioj Lietuvoj inteligen
tija savo spėkomis užlaiko 
“Žiburėlį”, rengia tautos na
mus, šelpia savo laikraščius. 
Ne vienas ir mūsų amerikie
čiu remia tuos kultūros židi
nius, o ypatingai, gali būti, 
draugus, nelaimėje esančius.

' Pas mus, amerikiečius, at
viri kišeniai ir tokiems po
nams, kurie yra patįs turtin
gieji Lietuvoj. Juodoji “Sau
lė” išsigabeno tokį doleriu 
maišą, kad benešdama vos 
nepatrūko ir perpyko, o per
pykusi išsikohojo.

Tos aukos visokiems reika
lams vis auga. Kožnas žmo- 
jus turi gerai apgalvoti, kas 
verta šelpti, kas neverta. 
Bet patsai šelpimas yra rei
kalingas, bent mūsų dienose. 
Daugelis mūsų, galbūti, vakar 
atsiėmė auką, ar atsiims ry
toj. Taigi šelpkime kitus 
šiandien.

Beto męs gyvename dar 
gadynėje aršios luomu kovos. 
Netiktai kultūrą reikia šelp
ti, bet ir kovą, kovotojus.
Prispaudėjai visu saliu susi
taria tarpe savęs. Darbinin
kai visu kraštu irvisy tautu

Lawrence’o .strei= Reikia ganyti pie- 
kierių moterys.

(Korespondencija iš Lawrence’o).

Priminsiu skaitytojams,/už 
ką areštuoja mūsų merginas. 
—Ėjo mergina gatve. Prie, 
jos prikibo kareivis ir pradė
jo girti jos gražumą. Mer
gina atsakė, kad tai esąs ne 
jo dalykas. Kareivis nesilio
vė kabinęsis, tuomet mergi
na 4 kartus supliauškino jam 
per snukį. Merginą arešta
vo ir liepė $200 užsistatyti. 
Tuomet mergina pasakė: “aš 
nei vieno cento neduosiu, 
man ir čia gerai.” Policija, 
matydama, kad mergina ne
sibijo kalėjimo, paleido ją be 
teismo.

Moterįs, matydamos, kad 
policija su jomis taip žiauriai 
elgiasi, sušaukė motery mi
tingą ir nutarė eiti paryčiais 
ant gatviy ir tėmyt skebus. 
Kuomet policija areštuoja 
kokią moterį, tuomet visos 
stoja už vieną ir ima kūdi
kius su savimi. “Darykite 
su mumis, kas jums tinka”,— 
sušunka moterįs,—‘ ‘gana 
mums kęst vargus. Suėdėt 
mūšy gyvenimo dienas. Iš 
bado męs varėm savo jaunus 
kūdikius į dirbtuves, jūsy kū
dikiai eina mokslus. Tik męs 
ir turime jausmus!”

Taip kalba Lawrence’o mo-

merus.

24 vasario diena buvo di
džiausiu ašarų diena. Ver
kė vaikai, mdterįs ir pašali
niai žmonės.

7 valandoj išryto pradėjo 
rinkties ant stoties motinos 
su vaikais, kuriuos buvo no
rima siusti į Philadelphią,Pa. 
Skaitytojams sunku bus su
prasti tas negirdėtas nusidė
jimas!

Kūdikiu buvo kokia 50 su 
motinomis ir keli delegatai. 
Už keliu minučių pribuvo po
licija su kareiviais. Policija 
liepia grįžti namo. Tėvai pa
rodo paliūdyjimus, kad liuo- 
sa valia leidžią vaikus ten, 
kur jie bus apledyti ir paval- 
gidinti. Traukiniui atėjus, 
vaikai jau buvo bebėgą sės
tis, tuomet įsiutusi policija 
pradėjo, žmones sturųdyti, 
mušt. Prasidėjo moterų ir 
vaiku verkimas. Kilo suju
dimas, nekurie vaikučiai bu
vo apkruvinti. Pašaliniai 
žmonės ir tie apsiašarojo. 
Tuoj pribuvo policijos veži
mas ir vaikus su moterimis 
nuvežė į kalėjimą.

Tą pat rytą daugelis mote
rų buvo išėjusios ant gatvių 
skebu tėmyti. Kaip tik ske- 
bą užkabina, tuoj moterį 
areštuoja. Tuomet visos mo
teris eina sykiu. Policija, 
neapsikęsdama moterimis, 
pradėjo jas mušti..

Moterų daugiausia areš
tuojama, o tarp j u yrą dau
giausia svetimtaučiu. Lie
tuviu irgi yra kokios 25. 
Joms blogiausia, nes nekaip, 
gali angliškai susikalbėti.

Laike susirinkimo streikie- 
riu komiteto vienas rusas pa
sakė: “aš esu atvažiavęs iš 
Rusijos, bet nebuvau matęs 
to Rusijoje, ką matau Ame
rikoje. Amerika laisva tik 
iš vardo, bet ir čia despotiz
mas. Jeigu aš būčiau matęs, 
kad mano kūdikius taip en
gia, tikrai būčiau dūręs pei
liu. Aš visai nebijau arešto.”'

Antras delegatas portuga- 
las^sušuko: “aš neatleidžiu 
Lawrence’o policijai už žiau
rumus. Mano tautos broliu 
yra visoj Amerikoj. Aš at-

Čia paduodame skaityto
jams žingeidžią statistiką 
kunigu, kurie bėgyje 1911 
metu kuom-nors prasikalto 
ir buvo teisiami.

Kunigu - prasižengėliu skai
tlius nemažas,—viso labo 
160, ir tai vientik Suvienyto
se Valstijose ir Kanadoje.

Skirstant pagal tikybų, 
gausime sekančias skaitlines:

Kataliku 24, Metodistu 29, 
Baptistu 19, Episkopatu 7, 
Presbyterijony 7, Krikščio
niškos bažnyčios 6, Kongre- 
gacijonalu 5, Teologijos stu
dentu (tikybos nesužinota) 3, 
Evangelistu 2, Žydu 2, Liu
teronu 1, Reformatu 1, Pro- 
testony 1, Grekišku kataliku 
1, Kitokiu tikybų 8, Neiš
tirtu kokios‘tikybos 44.

Didelis skaitlius kunigu 
neištirtu, kokios tikybos, pa
eina nuo to, kad teismuose 
kunigu bylos vedamos labai 
tyliai ir visuomet stengiama
si, kaip galint'mažiau pa
traukti visuomenės atydą. 
Jei jau negalima užslėpti ku
nigo prasižengimo, tai sten
giamasi užslėpti bent jo ti
kybą, kadangi kiekvienas, 
kokios-nors tikybos, kunigo 
prasižengimas, o labiausia 
viešas teismas užduoda tiky
bai skaudu smūgį ir mažina 
jos įtekmę visuomenėje. Ypa
tingu slaptingumu ir visuo
menės teismo baime atsižy
mi kataliku dvasiškija, todėl 
neabejotina, kad iš tu 44-riu, 
neištirtu, kokios tikybos, ku
nigu-prasikaltėliu nemaža 
dalis yra kataliku.

Dabar pažiūrėkime už ko
kius prasižengimus tie 160 
kunigu buvo teisiami?

Paskirsčius juos sulyg pra
sižengimu, gauname šitokias 
skaitlines:

Už vagystes 15z
Už suktybes, apgavystes, 

išaikvojimus svetimu pinigu, 
sulaužymus priežadu ir pa
pirkimus 30.

Už pametimus ir neaprū- 
pinimus^ šeimynų, suvilioji
mus merginu ir nepilnamečiu 
mergaičių 34.

Už paviliojimus svetimu 
pačiu 12.

Už daugpatystę 10.
Už negražius pasielgimus, 

girtybę, apkalbas ir garbės 
nuplėšimus 31.

Už žmogžudystes 15.
Už muštynes ir užpuoli

mus 7.
Už išdinamitavimus ir pa

degimus 3.
Už pinigu ir netikru čekiu 

darymą 4.
Už slaptą degtinės dary

mą 4.
Buvo ir tokiu, kurie kalti

nami dvieju, arba trijų ryšiu 
prasižengimuose.

Tokie tai ir jiems panašus 
žmonės vadina save žmoni
jos vadovais, mokintojais, 
piemenimis....

Kur panašus vadovai gali 
žmoniją nuvesti—tegul spren
džia patįs skaitytojai. Nuo 
savęs-gi tiek pridursiu: blogi 
tie vadovai, kurie, vesdami 
kitus-į dangų, atsiduria pa
tįs kalėjime.

(Iš “The Truth Seeker’’).
Sutaisė J. S.

Kur tik darbininkai įkuria 
kooperatyviškas krautuves, 
kapitalistu-trustai tyčia nu
muša kainas, kad suardyti 
darbininku krautuves.

Paskui, suardę darbinin
kišką kooperaciją,vėl pakelia 
kainas ir atsiima dvigubai.

sišauksiu į visus. Jeigu ma
ne suareštuos, šimtai stos 
mano vieton”. Ką šitie dele
gatai įnešė—tą kiti ^patvirti
no. f Gailutis.

iškęs, o matydami nuostolius 
ir pats pakels kainas.

w:. •. .

Elektra ir garo 
pajiega.

Geležinkeliai daug naudos 
atnešė žmonijai. „Bet dabar 
nekurie mokslo vyrai išrodi- 
nėja, kad juos reikty pakeis
ti elektros jiega.

Nėra vilties, kad garo lo
komotyvai gaiety daug pasi
gerinti. Visa, kas galima 
buvo padaryt, jau padaryta. 
Jų veikimas beveik negalės 
būti spartesnis. Padidinti 
lokomotyvus negalima, nes 
rėliy tinklas visur beveik 
vienodas.

Garvežiai paleidžia oran 
dūmy debesis, kurie gadina 
orą, kenkia miškams, aug
menims, žmonėms. .Kibirk- 
štįs dažnai padega triobas, 
ypač miškus, kas taip tan
kiai atsitiko, ypač pereitais 
metais.
/ Naudojimasis anglimis 

ypač atsiliepia, pervažiuojant 
per tunelius, kuriy skaičius 
vis eina didyn.

To viso nebūty, jeigu nau- 
dotumės elektros jiega.

Garo jiega yra brangesnė. 
Ji gaunama tiktai ant vietos. 
Tuo tarpu elektros jiegą, 
gaunamą elektros stacijose, 
galima išsiuntinėti į visas 
puses. Ta jiega pigiau ap
sieina, kurios galima dau-^ 
giau pagamint vienoj vietoj.

Garvežis patsai su savimi 
turi vežties medžiagą: anglis 
ir vandenį, o tai suteikia 
daug daugiau sunkumo.

Pristatymas anglies labai 
brangiai atsieina ir tankiai 
ji reikia pristatyt iš toli.

Elektra turi daugiaus na
šumo, negu garo spėka, kuri 
neilgai tepatveria. Visuo
met reikia valyti suodžiai if 
kiti purvai. Lokomotyvas 
visuomet turi sustoti pake
liui,akad paėmus vandens ir 
anglių. Dėlto išeina tik lai
ko gaišatis.

To viso nebūty, jeigu nau- 
dotumės elektra.

Elektros lokomotyvas kož- 
noj minutoj. gali veikti. Gar
vežis gi kožną kartą turi pri
sirengti ir laukti, kol atsiras 
pakankamai garo, kad gali
ma būtų irtis. Užlaikymas 
elektriniy lokomotyvu yra 
pigesnis, nes netaip susiter- 
šia. Garvežis gi perdėm su- 
sisuodina. Garvežio mecha
nizmas nėra pridengtas ir 
jam daugiaus užkenkia dul
kės.

Rėliy tinklas nereikalautų 
tokiy dideliy pataisymy, jei
gu naudotumės elektra. 
Zmoniy gyvastįs būty dau
giau apsaugojamos, nes ma
šinos daug paprastesnės ir 
nereikalauja tokio galvos 
sukimo. Mašinistas gaiety 
baugiau žiūrėti į visokius žen
klus, daugiau rūpinties pao- 
jaus prašalinimu.

Šitos visos pirmenybės, ku
rias suteikia naudojimasis 
elektros jiega ir verčia ma
nyti, kad būty daug pato
giau pakeitus garo spėką.

Elektros jiega toli persi
duoda. Ten, kur yra kriok
liai, būty visai paranku ir 
lengva atlikti permaina.Ten, 
kur jy nėra, galima būty įtai
syti elektros stacijas prie 
angliy kasykly, o iš ten pas
kui galima būtų perduoti 
jiega Kitur. Visai nereikėtų 
vežiojimo.

Bandymai jau padaryta. 
Elektros kelias jau nutiestas 
nuo Dessau iki Bitterfeldo, 
Vokietijoj. Ilgio 26 kilo
metrai. Spėką suteikia ne
toliese esančios angliakasy k- ’ 
los. Bandymas tasai taip 
nusisekė, jog Prūsy valdžia 
ketina tiesti liniją nuo Mag
deburgo ' iki Leipzigo. Ka
dangi vietos ten labai nely
gios, tai bus išmėginta, kaip 
pavyks elektriškam lokomo
tyvui ristis į pakalnę ir keltis 
į kalną.
. Kaip ir visos- permainos, ir 

‘ ‘i neįvyks su sykiu.
tik. kad žmonės

nuolat suka sau galvas, kaip 
įgijus naujus patogumus.

ĘostonietiS'
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GUI DE MAUPASSANT.

ATBUDIMAS
(Pabaiga).

Ji prisipažino jam visame kame, net 
pasisakė, kad bijojusi jojo pabučiavimo. 
Ji paėmė šventą prižadą niekuomet ne
peržengti rubežiaus.

Ir jiedu rubežiaus neperžengė." Va
landų valandas praleisdavo patįs vieni, 
skęsdami meilės saldybėse. Paskui, nu
vargę ir nusikamavę, skirdavosi kožnas 
sau.

Jy lūpos susiliedavo ir, užmerkę akis, 
jie gėrė iš.,amžinosios meilės taurės. Bet 
meilė ta buvo prakilni, ne lytiška.

Ji suprato, kad ilgiaus neišturės,? o 
kadangi nenorėjo nusidėti prieš vyrą, tai 
parašė jam laišką, kad ketinanti grįžti 
namo, nes pasiilgus ramaus sodžiaus gy
venimo. .

Vyras atsakė puikiu laišku, kuriame 
atkalbinėjo ją grįžti sodžiun ir patarė link
sminti es Paryžiuj.

-‘"Joana, perskaičiusi tą laišką, vaikš
čiojo, kaip apsvaigusi. Jai pikta buvo, 
kad vyras negali, ar nemoka nujausti jai 
gręsiantį paojy, suprasti josios širdies 
kovą.

Vasaris buvo nepaprastai gražus, šil
tas, bet ji vengė vienųi-vįena sėdėti su 
paklusniu avinėliu. Tik, kartais, nusileis
dama dėl jo meldimo, sutikdavo pavaži
nėti karieta ežero pakraščiu.

Tą vakarą, rodosi, iš motinos žemės 
versmės sunkėsi gyvybės sultis, o oro al
savimas buvo toks lipšnus, toks gaivinąn- 

‘tis. Maža karieta pamažu ritosi pirmyn; 
žemę pradėjo gaubti nakties šešėliai; vie
nas į kitą prisiglaudę, jie supynė savo 
rankas; “pabaigta, pabaigta, aš pražu
vau”, kartojo ji pati sau ir jautė, kaip jo
sios kūne kilo neapveikiamo geismo troš
kulys, karščiausias noras taip susivienyti, 
kaip tai buvo anuomet per tą sapną. Jų 
lūpos kas akiemirksnis susiliedavo ilgame 
pasibučiavime.

Jisai nedrįso palydėti ją į gyvenamą
jį namą, ir atsisveikino ties durimis. Ji 
vos neapalpo iš to sujudimo.

Mažam svečiu kambaryje jos parei
nant laukė Povylas Peronel.

Kuomet jisai palytėjo jos ranką, ūmai 
sumetė, kad ji blaškosi, karštinės apimta, 

'vįįisai prabilo pusbalsiu, saldžiai ir malo
niai, tarytum sūpuodamas jos nuilsusią 
vėlę gražiomis sapny svajonėmis. Ji klau
sėsi jo bekalbant, bet svajojo apie kitą; 
jai rodėsi, kad čia jos mylimojo kalbama, 
kad jisai čia, šalę jos bestovįs. Ją paga
vo viešpatinga haliucinacija. Ji matė tik 
jį vieną, atminė, kad pasaulyje jisai vie
nas besąs ir, kuomet jos girdas virpėjo, 
pratariant žodžius: “aš jus myliu”, jai ro
dėsi, kad tuos žodžius taria tasai antrasis, 
tasai antrasis bučiuoja jos pirštus, glau
džia prie krūtinės, kaip tai buvo karieto
je, tasai antrasis savo vėlės galybe trau
kia ją savęspi į išsvajotą laimės kraštą.

Kuomet ji prabudo, tai kapitonas 
Frakass klūpojo apt keliy, karštai dėka- 
vodamas už suteiktą laimę, bučiuodamas 
jos ištaršytus plaukus. “Laukan, laukan, 
laukan!”—nesavu balsu sušuko jinai.

Jisai, nesuprasdamas jos šauksmo 
stengėsi ja apglėbti. Ji 
virpėdama, pratarė:

—Tamsta niekšas! 
čiu, jūs mane apvogėte!

Jisai, kaip perkūno 
skrybėlę ir išsinėšino.

Rytdieną ji jau grįžo į Sirės klonį. 
Nustebęs vyras išmetinėjo jai dėl užsiver
timo. “Aš negalėjau ilgiau gyventi be 
tavęs!”—pasakė jinai.

Jam išrodė, jog ji persimainė. Esan
ti nepaprastai liūdna ir nelaiminga.

Ko gi tau betrūksta?—paklausė fa
brikantas.

—Gyvenime vien sapnai geri, — pasa
kė jinai.

“Paklusnas avinėlis” atvažiavo vasa
rą ją atlankyti. Ji priėmė jį mandagiai, 
bet šaltai. Netgi nesigailėjo savo praei
ties, nes suprato,, kad jį iš tikros širdies 
vargiai bemylėjo.

Galbūt tik vieną kartą buvo begali
niai į jį įsimylėjusi. Bet tuomet ją žiau
riai pažadino iš miego Povylas Peronel.

Jaunas vaikinas, grįždamas namo ir 
mylėdamas ją-Karštai, veikiausia galvojo: 

terįs. Jų esybė

t

ištrūko ir, visa

Aš jūsų ncapken- 
Laukan!

trenktas, paėmė

painiai supinta ir sunkiai perprantama

MISTERIS PICKVICK.
(Ch. Dickenso tipai). • -.raB

Tai ne mūšy dieny fotografija. Tai 
buvo prieš 'pusę amžiaus.

Mr. Pickvick Lopdono gyvėntojas, 
garbingas pirmininkas Pickvicko kliubo.

Jo visas sudėjimas pilnas, beveik run- 
dinas. Kelinės siauros, prie kojy prisi
plakę, čebatai drūti, ant trumpos ir sto
ros nosies auksiniai akiniai.

Pakelti pirmininko garbė, mano die
vuliau, ne taip tai lengva. Bet Mr. Pict- 
vick su garbe nešioja tą vardą. Jisai net 
sugeba mokslo teorijas išrasti ir visiems 
žinoma yra jo “karosy teorija”. Visus 
Londono prūdus reikėjo apeiti, kol ta teo
rija likosi apskelbta.

Bet tikroji Mr. Pickvicko garbė pra
sidėjo, kada jo kliubas sudarė iš trijy žmo
ni y -korespondentu komisiją ir ta komisija 
pasileido keliauti po plačiąją Anglijos šalį.

Žmogui nėra lengva išsisukti iš visy 
nesmagumy. Žiūrėk ir įklimpai į kokias 
pelkes. Bet ne iš tokiy žmonių louvo Mr. 
Pickvick.

Ar tai negali su kiekvienu iš mūšy 
atsitikti, kad bjaurybė vėtra nupleškina 
mūšy kepurę. Čia kiekvienas neapsukrus 
žmogus gali daug kvailumy pridirbt. Tai 
pergreitai neš savo kudašiy, tai vėl vysis 
kepurę, lyg kacT neparėpliodamas. Mr. 
Pickvick visuomet neprastodavo “čienios” 
ir vydavosi kepurę taip, kaip reikėjo vy
tis. Jūs žinote patįs, kad daug yra dur- 
niy, kurie tik tykoja ant skerstgatviy, 
kad galėty pažvengti.

Bet Mr. Pickvick su garbe išlįsdavo 
ir iš didesniu kilpy.

Niekas iš mūšy nėra apsaugotas nuo 
nelaimės įeiti į kambarį, kur bus kokia 
nors ponia ar pana. Ypač tai gali atsitik
ti viešbutyje, kur tie numeriai taip supai
nioti, koridoriai susikryžiavę. Arba vėla, 
jūs jau nusirengsite ir pasinersite pūky 
.pakaluose, o čia įeina kokia jagamastienė 
ir sako, kad tai esąs jos numeris.

Čia kitas nutirpty iš gėdos, bet Mis
teris Pickvick visados su garbe išsirisdavo- 
iš kilpy. • >

Dar buvo su juomi toks atsitikimas. 
Visi gi žino, kad jisai esąs senas kavalie
rius.

Kartą jisai apreiškė savo, šeimininkei, 
našlei misis Bardl, kad geriausia esą dvie
se gyventi.

Ta sena višta visai nesuprato, kad ji
sai kalbėjo apie lekajy, ir įsisvajojo, kad 
Misteris Pickvick į ją įsimylėjo. Ir, kaip 
kalada, krito į jo glėbį.

O velnias tuom sykiu atnešė kelis io 
draugus. Ar tai iš jy neatsirado liūai- 
hinky! Arba užmokėk, girdi, arba ženy- 
kis, o ne—tai sveiks dingęs kalėjime su 
prūsokais.'

Bet nemislykite, kad Mr. Pickvick bū- 
ty gėdą ir garbę nustojęs. Jisai atitupė- 
jo koze ir ką tu jam padarysi.

Tik, susimildami, nemislykite, kad 
Mr. Pickvick buty koksai aniolas.

Su tokiu pilveliu, kaip geras barcha
nas, jisai, dievaži, į aniolus netikty.

Kraujas jo karštas, temperamentas 
užsidegąs, o žemės marnastįs ir juomi aria 
ir akėja. Jisai mėgsta ir gardžiai paval
gyt ir išsimest po šnapsiuką.

Bet Pickvicko kliubo pirmininkas lai
ko augštai pakėlęs garbės vėliavą.
- . "" ....  . ■■■.U

MISTERIS DICK.
Galbūt, jo galvoje ir neužteko keliy 

šulų. Amžinai besėdįs ir berašąs savo 
atsiminimus, o parašęs susiuva lapus ir 
siunčia tą popierinį žaltį į dausas pas Die
vą tėvą.

Jį, veikiausia,buty nutempę į pamišė
liu namą, bet močiutė, Dieve duok jai 
dangaus karalystę, jį išgelbėjo.

Gana bus pasakius, kad močiutė Tro- 
toud pastebėjo jo gerą širdį.

Nualusiu, nušalusiu sugrįžo pas mo
čiutę Davydas Kopperfield. Močiutė nei 
pati nesuprato, kaip čia padarius su tuo 
vaikėzu, kurio ji neapkentė nuo pat gimi
mo dienos tik dėlto, kad jisai gimė vaiku, 
o ne mergaite. Močiutė nežinojo, ar tą' 
vaikėzą išvyt, ar priglaust.

Tuomet liepė pašaukti Misterį Dicką, 
tą patį, kuris popierinius žalčius dirbo. 
Močiutė norėjo paklausti jo patarimo. ,/ z

Misteris Diek pastovėjo, pastovėjo, 
paskui ėmė ir veptelėjo:

—Ko gi čia mislyt, aš jūsy dėtas im
čiau jį ir nuprausčiau.

Močiutė net pašoko iš džiaugsmo. Juk 
tai buvo geriausias patarimas. Vaiką nu
prausė ir sušukavo. Paskui-gi nevysi jo 
laukan.

. Tarp močiutės ir to netikusio vaikėzo 
dažnai kildavo barnį s. Tasai mažas pa
dauža visai nežinojo, kas tai yra paklus
nybė. įpykusi močiutė jau buvo besiren
gianti jį vyti.

Misteris Diek vėl išrišo painumus.
—Pakvieskite kriaučiy, tepasiuva vai-’ 

kui naujus drabužius.
Močiutė net nutirpo iš dėkingumo.

f —Duokite man jūsy ranką. Jys visa
dos mane iš nelaimiu ištraukiat.

■ i. '■ <' t
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Ambulanso varpelis.
(Feljetonėlis)

Kas tai yra laisvė?
—Tėveli, pasakyk man, 

kas tai yra žodžio laisvė?— 
klausia 10 metų vaikinas.

—Žodžio laisvė, * mano sū
nau, yra, kad Amerikoj gy
venanti žmonės gali viską 
kalbėti, kada jų niekas ne
girdi.

—O kas tai yra spaudos 
laisvė?

—Spaudas laisvė yra tai, 
kad didelė dauguma./ Ameri
kos laikraščių už pinigus at
spausdina viską, kas tik 
reikalaujama.

pa-

Jo teisybė.
Vos tik pribuvusiam mano 

draugui iš Lietuvos, aš pasa
kojau apie žmonių padėjimą 
Amerikoj. Sakau: “Tamsta 
gali lengvai persitikrint, pa
žiūrėjęs į darbininkus: 4<oki 
jie suvargę, sumenkę, išblyš
kę!”

Bet draugas man atrėžė:
“Galbūti, kad čia yra žmo

nių sumenkusių, betgi pažiū
rėk į poną Taftą, jis sveria 
daugiau trijų šimtų svarų, o 
pas mus, Lietuvoj, nei ark
lys tiek nesveria.”

Balandėlis.

Teisybę pasakė.
Raulas: — Kaip matau, vir

tai j girtuoklius.
Petras:—Meldžiu faktais 

prirodyti girtuoklystę.
Raulas: —Vakar mačiau 

smuklės tamstą išeinant, 
ir faktas.

Petras:—-Žinoma, smukli
ninkas ilgiau nelaikė.

Leo Gechus.

• v
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Mokykloje.
Atėjęs kunigas j mokyklą 

klausia mokinių:
—Mieli mano vaikučiai, 

pasakykite man, kokie bus 
apsireiškimai prieš pabaigą 
svieto?

Vienas mokinių, atsistojęs, 
sako:

—Pradės garniai stipti.
Kunigas, nesupratęs atsa

kymo, vėl klausia:
- - Kaip tai pradės garniai

-Ogi taip, kunigėli, dabar 
garniai atneša mažiukus, o 
prieš pabaigą svieto jie turės 
pastipti. V. P.
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Brooklyniečiui.
Tupi žvirblis kamine 
Su raudona kepure.
Jis sau čirška ir dainuoja, 
Besvajoja, besapnuoja.

Ein Račkauskas tuo keliu
Su idėjų maišeliu.
Tas maišelis jau beįra— 
Tos idėjos bįra, bįra...

Ei, vyruttp4uo keliu
. Reiks nueit po tilteliu.

Ten gyvena diplomatai, 
Bet iškliurę jųjų ratai!

Brooklynietis.

F

Sėjau rūtą, sėjau mėtą.
24 vasario Lawrence’e su

areštavo kelkis dešimtis lie- 
tuvių moterų. Kada jas ve
žė į kalėjimą, sesės užtraukė:

Sėjau rūtą, sėjau mėtą,

Sėjau savo jaunas dienas, 
Kaip žalią rūtelę.
Policija ir milicija ištempė 

ausis. “Tai turbūt koks lie
tuviškas internacijonalas ar 

’ marselietė”, klausinėjo. Po
licija ir neiškentė ir užtrau
kė savo dainą.

Męs jus buožėm ir durtu-
[yais

Gardžiai pavaišįsim,
O sustingusius lavonus

; Rfftoma apkaišysi™..
‘ K;* ' "s

Laisvoji^Sakykla.
Iš šalies žiūrint.

Važiuojant greituoju trau
kiniu, telegrafo stulpai tik 
mirga, tik mirga. Rodosi, 
kad jie, kaip kopūstai, pake
liui susodinti. Bet gi taip 
nėra; stulpas vienas nuo kito 
gana atstu stovi. Tiktai grei
tas lėkimas pagimdo tokį 
įspūdį.

Taip yra ir su žmonijos is
torija, su žmogaus gyveni
mu. Pažvelgus praeitin, tai 
tikrai rodosi, atskiri atsitiki
mai mirga, kaip tie stulpai. 
Bet taip nėra: gyvenimas 
painus, mišrus. Rytojaus die
na tankiai neįspėjama.

Kas būtų galėjęs prana
šauti apie 400.000.000 chinų 
išsiliuosavimą nuo despotiz
mo. Dabar išrodo, jog ta 
praeitis lėkte-pralėkė, palik
dama liūdnos atminties užra
šus. Reikia įsiskaityti į tą 
kruviną praeitį, kad supras
ti, kaip sunkiai davėsi laimė
jimas.

Arba pažvelgus į Persijos 
gyvenimą, kas būtų pasakęs, 
kad persai XX amžyje, vie
toj pasiliuosavimo, paklius 
dar į žvėriškesnes rankas 
kruvinojo caro.

Kas būtų pasakęs, kad Va
tikanas galės atgaivinti XII 
amžiaus fanatizmą ir sukur
styti italus prieš niekuo ne- 
prasikaltusius arabus.

Ar galima buvo įspėti laike 
rinkimų, kad Mass, gubernat. 
p. Fossas taip “tėviškai” ap
rūpi Lawrence’o audėjus. 
Tuomet Lawrence’o piliečiai 
būtų tik nusijuokę ir pasakę, 
kad socijalistai nori, jog męs 
balsuotume už Carey. Tai tik 
juokas, kad toks mužikiškas 
darbininkas užimtų guberna
toriaus vietą. Jisai tik gėdą 
darytų Mass, piliečiams, nes 
nemokėtų pasišnekėti ir su 
p. Wood. Taip šnekėjo prieš 
rinkimus. Bet dabar liūdnu
mo šešėlis negreit išnyks iš 
atminties. ,

Taip, gyvenimas painus ir 
reikia mokytis. Praeities už
rašai temokina mus atsargu
mo ant ateities.

Ir Lawrence’o lietuviams 
reikia atminti savo klaidą, 
kokią jie padarė. Ta klaida 
lyg į madą įėjo. Praėjusiais 
metais atsirado kokie tai šla- 
pianosiai “Vienybės Lietuv
ninkų” korespondentai, ku
rie, užsimerkę, rašė visokias 
kvailystes ant soči jai istiškai 
manančių žmonių. Jie statė vi
suomet keršto .pinkles L. S. S. 
kuopoms, kurių tuomet ten 
2 buvo. Tos kuopos nuvyto.

p. Sirvydo sausa tautiška 
lazda prieš policistų lazdas 
nieko negiliuoja. Kapitalis
tai nesibijo nei lenkų Liudvi
ko nei lietuvių Vytauto nar
sumo, nei ex--revoliucijonie- 
riaus p. Sirvydo. Čia reika
lingas visų tautų darbininkų 
solidariškumas ir socijališka 
kova.

f-

To niekuomet neužmiršo 
socijalistai ir dabartiniai 
Lawrence’o streiko vadovai 
yra tie patįs žmonės.

Kuomet kilo streikas, prie 
ko pirmiausia kreiptasi? Ogi 
prie tos partijos, kurios kuo
pas jie patįs Lawrence’e iš
naikino. Prie tėvo kapuci
no ir šventa kuprių užtarėjo 
dėlto nesikreipė, nes nelai
mėje suprato, kad jiems ten 
ne vieta.

Pr. Žuravlis.

MoterimsNaujienos
Kaip chinietės kovoja. 

Chinijoj buvo paprotys, kad 
visai dar jaunutes mergaites 
pažada vaikinui. Kuomet 
mergaitė paauga, tuomet jos 
neklausia, ar patinka jai vy
ras. Panašus paprotys niekuo 
nesiskiria nuo pardavimo.

Merginos iš provincijos 
Kvantung, dirbančios šilko 
f abrikose, nutarė su tuo pa
pročiu smarkiai kovoti ir su
tvėrė savo draugiją. Jos at
sisakė gyventi su vyrais, ku
rie jas nupirko. Jeigu gi tė
vai jas prie to vertė, josios 
žudydavosi. Tokios mirties 
ne viena susilaukė, ir pabū
gę tėvai visur nusileido.

Yra dar paprotys neleisti 
cojoms augti. Kojas sura
kina tokiose kurpaitėse, kad 
jaunoms merginoms reikia 
baisiai kankyties. Prieš tą 
paprotį uoliai kovojama.

Dabar, paėmus viršų re- 
publikai, šviesesnės moterįs 
reikalauja teisių laike rinki
mo atstovų. Josios padavė 
jau reikalavimą prezidentui, 
<ur parašyta, kad ir moterų 
pulkai su ginklais rankose 
kovojo prieš Chinijos despotą.

Dabar rašoma nauja chinų 
konstitucija. Sakoma, kad 
joje bus įrašyta, jog moterįs 
turi lygias tiesas su vyrais. 
Jeigu taip išteisybės bus, tai 
daugeliui baltųjų reikės nu
rausti iš gėdos.

Chinų religija priešinga 
moterų lygybei. Didelis chi
nų filosofas Konfucijus pasa
kė, kad moteris taip skiriasi 
nuo vyro, kaip žemė ir dan
gus.

Moterims skiriamų mo
kyklų skaičius vis auga. Chi
nietės mus greitai pavys, o 
jnažu ir pralenks.

Kova su degtine. Silezi
jos moterįs per savo suvažia
vimą nutarė uoliai platinti 
blaivystę. Moterįs, kaipo 
daugiausiai atsakančios už 
jaunąją kartą, turi auginti 
jaunuomenę, < nenuodydamos 
jos sveikatos. Per visus mo
terų susirinkimus draudžia
ma vartoti alkoholiaus gėri
mai.

“Žibutė” — taip vadinasi 
pirmeiviškų moterų laikraš
tis, einąs prie “Liet. Ūkinin
ko” Vilniuje. Išėjo šių metų 
N pirmas. Gaila, kad “Žibu
tė” labai retai teišeina, ko
kius 5 kartus per metus.

Ar teko jums atsilankyti 
darbininkų apgyventame dis- 
trikte, visvien kokio miesto.

Teil nereikia ilgai laukti, 
kad išgirdus ambulanso var
pelį. Toje akimirkoje tuoj 
pamatysi išsigandusį moters 
veidą: gal tai mano vyrą su
žeidė, gal mano mylėtinį už
mušė. Ant tokio liūdno var
pelio skambėjimo pamatysi 
vienur langus atkeliant ir iš
sigandusius, išblyškusius vei
dus bežiūrint: gal tai mano 
duonos pelnytojas.

Ambulansu veža darbinin
kus tai aprišta galva, tai nu
traukta ranka bei koja. Ki
tas vaitoja lovoje.

Darbininko gyvastis yra 
pigi ir nemeili, liet milijo
nai, kuriuos sutveria darbi
ninkai, yra brangus. Niekai 
tik ta skurdžiaus gyvastis.

Keli mėnesiai atgal 145 
merginos, ką tik pradėjusios 
pažinti šio pasaulio grožybes, 
pražydusios, kaip lelijos, su
degė New Yorke dėl kapita
listų žiaurumo. Neseniai 200 
mainierių Buciville, Tenn. 
neteko gyvasties.

O kiek lavonų viso pasau
lio ambulansai nuveža viena 
diena!

Galingieji nevartoja^ka- 
nuolių, kad apsaugojus dar
bininkus. Kanuolės visados 
yra vartojamos prieš darbi
ninkus. Ką neužmuša ka
nuolės, tam liekasi dar kalėji
mas.

Ir kalėjimus su kanuolėmis 
suruošė tie patįs darbininkai.

Liauki mes, darbininkai, ka
lę sau patiems retežius.

Ambulanso varpelis taip 
ilgai skambės, kol męs nesu- 
siprasime. Leo Gechus.

Korespondencijos
Brooklyno chronika.

22 dieną vasario atsibuvo 
svarbios prakalbos, surengtos

Zinių=Zineles

sušelpus Lawrence’o strei
kierius .

Kalbėjo dumblina ponia iš 
Lawrence’o, kurios pavardė 
Ramanauskienė, p. Liutkau- 
skas, p. Kirtiklis ir drg. Šu
kys. Paskutinių kalbėtojų 
žodžių neminėsiu, nes labai 
puikiai agitayb už Lawren
ce’o streikierius.

p. R. paaukština anglus 
socijalistus ir “Vien. Lietuv
ninkų” už jų gerės darbus, o 
“Laisvę” ir “Keleivį” taip 
išpurvino, kad, rodosi, netu
rėtų nei iš spaudos pasirodyti 
tokie laikraščiai. Čia jau vi
sų žodžių nerašysiu, neš jie 
semti jš “Vien. Liet.” sma- 
linyčios.-

Turiu primint, kad žmonės 
streikui prijaučia, nes prisi
rinko pilna svetainė. Visi 
atydžiai ir ramiai klausėsi, 
išimant kelių ypatų, kurias 
Žukauskas už apykaklės iš
trenkė laukan.

Po prakalbų buvo renka
mos aukos, kurių surinkta 
$70 ir išrinkta komitetas al
koms rinkti. Socijalistų ko- 
mitetan /berinko, nes esą, 
girdi, socijalistai melagiai ir 
apgavikai.

Kiek yra išviso slavų.
Slavių visame pasaulyje 

yra dabar 159.420.000 žmo
nių. Iš to: rūsy 69.500.000, 
ukrainiečių 33.100.000, čekų 
7.500.000, serbų ir kroatų 
7.773.000, bulgarų 5.700.000, 
slovakų 2.740.000, slovencų 
1.500.000, kašubų 370.000 ir
lužikų K7.000,
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Augščiausi ant žemės 
medžiai. Ikišiol buvo skai
toma, kad didžiausi medžiai 
randasi Kalifornijoj, Jose- 
mite’o klo’nyje. Vienok tas 
toli ne taip: didžiuliai me
džiai gali turėti pirmybę su- 
lyg storio, bet visai ne sulyg 
augščio. Sulyg augščio jie 
daug žemesni už ekvalipti- 
nius medžius Australijoj (pa
starųjų skaitoma į 400 veis
lių). Augščiausi ekvaliptai 
randasi Viktorijoj, ypatingai 
piet-rytinėj jos dalyje. Čia 
nemažai medžių po 50 siek
snių augščio ir nąt 55 siek
snių milžinai neretai pasitai
ko. Prie to jų tįsus, baltas, 
lygus, kaip marmuro stulpas, 
liemuo iki 18—20 sieksnių 
augščio yra liuosas nuo šakų. 
Augščiausias ikišiol išmie- 
ruotų ekvalipto medžių siekė 
80 sieksnių. Kad perstatyti 
sau tokių medžių augštį, už
tenka atsiminti, kad augš- 
čiausios mūsų eglės pasiekia 
tik 18—20 sieksnių, t. y. ke
turis kartus žemesnės.

Seniausias pasaulyj dien
raštis. Tokiu reikia skaity
ti chinišką dienraštį “Čing- 
Pao”, oficiališkai leidžiamą 
Pekine. Šis dienraštis nese
niai apvaikščiojo 1000-meti- 
nį savo gyvavimo jubilėių. 
Pekino dvaro archivuose iki
šiol dar laikomi pirmojo .lai
dos meto šito laikraščių tėvo 
ekzetnplioriai. V

Iš “Pr. i L.” surinko J.S, *d.' surengė puikų pasilinksmi-

Jurbarkiškis.
Korespondencijoje 

išguldiiną p. Ramanmi-
Nuo R o d. 

leidome ištisą 
skienės kalbos. Mūsų Brooklyn© drau
gai, norėdami suprasti, kaip biauriai ta 
dumblinoji viešnia meluoja, teperskaito 
“Laisvės” N13 “Plunksnos razbainin- 
kai”, “Keleivio” atsakymą ir “Kovos” 
pastebėjimus. Po ty mūšy straipsniy 
“Vien. Liet.” N8 su gėda pasitraukė. 
Iš žmoniy ašary ir vargy ta gauja nori 
padaryti sau biznį.

Des Moines, Iowa.
Mūsų lietuviai nesnaudžia. 

Daugiausia dgrbūojasi L. S. S. 
160 kuopa savo prakalbomis 
ir diskusijomis. Vasarfe^O

nimo vakarėlį, ant kurio bu
vo prisirinkusi pilna svetainė 
žmonių. Taip-pat buvo le- 
kiojančioji krasa. Neseniai 
čia susitvėrė muzikališka lie
tuvių draugija, kuri laikė ba
lių 17 vas. d. Nors mūsų 
muzikantai dar nėra ganėti
nai išsilavinę, bet yra viltis, 
kad ateityje grajįs nepras
čiausia. Jų balius labai gra
žiai nusisekė.

Laikraščių pareina įvairių, 
bet daugiausiai “Laisvės” ir 
“Keleivio”. Apšvieta ne taip 
jau žemai stovi. Bet, kaip 
visur, taip ir pas mus, yra at
silikėlių. Čia neseniai likosi 
įskųstas A. Simmonas. Kal
tino už nelegališką gyveni
mą. Teismas tęsėsi visą sa
vaitę ir buvo apie 50 liudinin
kų. U. S.Jury pagal i aus jj 
išteisino ir turėjo užmokėti 
$4.000. Tą visą ermiderį su
kėlė p. A. A.

Tai vis darbeliai gerų ka
talikų. Mamos brolis.

Norwood, Mass.
25 vas.ątsibuvo prakalbos, 

parengtos vietinių susijungu
sių lietuvių draugijų Law
rence’o streikierius paremti. 
KalbėjozJ. Neviackas ir L. 
Prūseika iš So. Bostono, ir 
p. Ramanauskas iš Lawren
ce’o. Ant pabaigos atvyko 
“Keleivio” leidėjas p. Gegu
žis. Norwoodieciu susirinko 
daugiau nei paprastai, nors 
tarp vietinių lietuvių eina ne
sutikimai. Aukų sumesta 
$57 su centais, p. Ramanau
skas dėkavojo už aukas strei
kuotojų vardu.

Norwoodietis.
Detroit, Mich.

20 d. vasario atsibuvo lie
tuvių piliečių kliūbo “smoke 
night”. Laikas tapo labai 
gražiai praleistas. Vieni link
sminosi, antri dainavo. Vie- 
jias draugas J. N. įnešė su
manymą paaukauti Lawren
ce’o streikieriams. Visi ant 
to pristojo, tik trįs buvo prie
šingi, D. K., jo brolis J. K. 
ir B. S. Paskutinis pusę me
tų atgal patsai buvo bedar
bis, o dabar pataikauja savo 
bosui. Likosi surinkta $8.25. 
Paskui tie beširdžiai gaiva
lai, kaip D. K. pradėjo aiš
kinti, kad streikas tai tuščia 
svajonė ir išniekino darbinin
kų organizacijas. Jį puikiai 
sukritikavo- K. M. Tuomet 
ir kilo vaidai ir net peštynės. 
Užpulta ant K. M., bet jam 
pavyko apsigint.

Reikėtų piliečių kliūbui to
kių ponų, kaip D. K. nelai
kyti savo tarpe. Dar 1911 
metais D. K. šapoj streikavo 
kormekeriai, tuomet bosas 
vaikštinėjo po saliūnus, jieš- 
kodamas streiklaužių.

Kliūbietis.
Beckemeyer, III.

18 d. vasario buvo sureng
tos prakalbos, kad atgaivi
nus L.S.S. kuopą. Kalbėto- 
jum buvo K. Ri^tkus iš E. St. 
Louis, 111.

Prakalbos tęsėsi apie pus- 
penktos valandos ir buvo pa
margintos dainomis ir dekla
macijomis

Pirmiausia K. Rutkus kal
bėjo apie šių dienų netikusį 
suvedimą, paskui sudainuota 
Lietuvių Marsalietė. 
dar kalbėta K. 
“evoliucija” ir 
žmonija”. x

Po prakalbų 
jos ir aukų rinkimas Law
rence’o streikieriams. Su
rinkta 3 dol. ir 25c. Publikos 
buvo nedaug, nes čia ir lie
tuvių nedaug, bet ir iš tų pa
čių išsiranda girtuoklių, ku
rie nenori kelti kultūrą.

Trįs begėdžiai atėjo taip 
prisigėrę, kad nebuvo į žmo
nes panašus. Bet tokie ko- 
pūstgalviai nesugriaus mū
sų darbo. Bedievis A. A.

Paskui 
R. ant temos 
‘‘mokslas ir

buvo diskusi-

Bayonne, N.J.
Laikas nuo laiko ir Bayon- 

nės visuomenė pradeda šį tą 
rengti, atsižiūrėdama į tikrą
ją dailę.

20 vas. d. lošta komedija 
viename akte ‘ ‘Nieko be prie
žasties”. Lošimas nusisekė 
nepergeriausia. Paskum dai
navo choras keletą dainučių. 
Bet balsai nebuvo pergeriau- 
sia suharmonizuoti. Puikiai 
padeklamavo p-lė M. Pranc- 
kevičiutė. Publikos buvo ma
žai. Tasai pats perstatymas 
buvo ir Jersey Čity 15 vas. 
ale publikos susirinko vos 
apie 65 asmenis. Pelnas bu
vo skiriamas parapijos baž
nyčiai šv. Mykolo.

Bayonnės tėvas.
Scranton, Pa.

Vasario 25 d. bus atidary
ta šv. Juozapo Ijetuviška baž
nyčia.
kunigą parūpins lenkų vys
kupas Hudor. Bažnyčia, kaip 
uždaryta,netoli keturi metai. 
Airių vyskupas Hoban atsi
sakė duoti kunigą, nes jam 
neužrašyta bažnyčia. Gerą 
patarimą davė advokatas 
Butkevičius: imkite tokį ku
nigą koksai eis, ar jisai 
bus prigulmingas ar ne, 
visvien kunigas. Dabar seran- 
toniečiai linksmi, kad be ai
rių malonės galės atlikti dva
sios reikalus.

Numetimas airių jungo da
ro serantoniečiams didelę 
garbę. Labiausia triūso rei
kėjo pakelti bažnyčios globė
jams. Bačių Juozas.

Brighton, Mass.
18 d. vasario p. L. Grikštas 

rodė iliustruotus paveikslus, 
kurie neblogiausia nusisekė 
ir paskui laikė prakalbą, ra
gindamas žmones vienytis.

Laike prakalbų p. J. A., 
prisitraukęs rudžio, kėlė 
triukšmą. Tuomet K. V. 
ėmė jį stabdyt. Kilo suiru
tė. Po prakalbų J. A. puolė 
ant sudraudusio jį susirinki
me. K. V. išėmė varafitą ir 
suareštavo. Teisinas likosi 
atidėtas.

Tai prie ko priveda barniai.
A. L. Kamendorius.

Stj. Paul, Minn.
Beskaitydami laikraščius 

ir matydami vargingą padė
jimą mūsų draugų, kovojan
čių už duonos kąsnį, nutarėm 
paaukauti Lawrence’o strei
kieriams ir savo centus: au
kavo P. Indrelė, J. Strazdas 
ir Undraitis—po $1.00; E. 
Strazdienė 50c. Per storonę 
P IndrelėsirUndraičio auka
vo: J. Gėrikas, Masloyski, 
A. Glebis, Th. Smith, Y. Ei- 
gird—po 50c.; J. Bernotas, 
K. Mainielienė—po—25c. Vi
so labo $6.50. ‘

Meldžiame ir kitų miestų 
darbininkų neapleisti savo 
brolių, kovojančių Lawren
ce’e. P. J. Indrelė. k

Foxcro^t, Me.
Vasario 22 d. ryte čia atsi

lankė perkūnija su lietumi ir 
vėtra. Taip trankėsi, kac 
net vieną farmerį sudegino.

Oras čia dideliai persimai
nė. Žiema šiemet nepapras
tai šilta. Prieš 13 metų snie
go buvo 6 pėdos.

Darbai giriose blogi, užmo- 
' kesnis menka, nuo $26—30 

ant mėn. Lietuvių pas mus 
nedidelis būrelis. Gyvena jie 
daugiausia ant ūkių. Ūkės 
čia gaunamos ant lengvų iš- 
lygu-

Tarp lietuvių susipratimas 
neblogiausias. Laikraščiai 
beveik visi pareina.

Brighton, Mass.
Laike paskutinių prakalbų 

svetainė buvo pilna, nes vi
siems rūpėjo, kaip mūsų ku
nigėlis galės su tais bedie-, 
yiais socijaliStais susitaikyti.*

Bet pasirodė, ‘kM jisai ne
mano taip baisiai apie socija- 
listus, kaip męs, brightonie- 
čiai (jeigu tik taip mano,kąip 
kalbėjo). Kun. Gricius, no» 
nepameta kunigiškumo, bet 
kalbėjo gana pirmeiviškai, 
ragino prisidėti prie socija- 
istų, nesi pravardžiuoti, ir 

sakė, kad jisai, kunigas-ka- 
talikaš, yra sykiu ir socijalis- 
tas. Mažu brightoniečiai 
pradės teisingiau žiūrėti j so
či j al is tu s. Vitis.

jzapo n
Kiek/teko girdėti,

Teatras žmonijos gyvė
jime. Jo istorija, uždaviniai 
ir vertybė. Parašė Juozas 
Baltrušaitis. Žmonių kny-^ 
gyno išleidimas N6. Pitts
burg, Pa., 1912.

Rojus ir Pažanga prof. 
Michailo Dragomanovo. Ver
tė iš trečiosios rusinu kalbo
je laidos V. K. Račkauskas. 
Perspausta iš “Laisvosios 
Minties”. Scrantone, 191?.

Perskyrų teisėjas. Migu- 
elo Servanteso vieno akto 
komedija. Vertė M. Rašte-: 
nis. Chicago, Ill., 1911. į

Platesnius atsiliepimus pa
rašysime vėliaus.

&

RED. ATSAKYMAI.
MAMOS BROLIUI. Apie atekirų 

žmoniy reikalus netalpiname. Tiktai 
tas, kas svarbu visuomenei padėta “L.”

P. K. Brock tone. Yra įtaisas, kuris 
eina per Atlantiką, vadinamas kabei, o 
telegrama juomi paslysta vadinasi kabel- 
grama. Kol jis suvaikščioja eina kelięs 
tik valandos.

P. BUTKEVIČIUI^Rošote gerai, 
tik apie perkūną nesvarbu. Dėlto jau 
“Laisvėj” pasijuokta.

JUOZAPUI KRIŽAUSKUI. Jeigu 
jys nebaikaujate, tai nenorėtume užsi
krauti tokią naštą, kaip šitas patari
mas. Čia reikia pasinaudoti savo nu
manymu.

S. DEBURChicagoje. Iš didelio mies
to reikia rašyt apie stambias naujienas.

M. KIRTIKLIUI. Talpiname ank
sčiau gautą.

GARBINIUI. Kad per jaunuomenės 
baliy būna daug seniy, tai juk nedidele 
beda. Su girtybe visur tas pats. Rei
kia prieš tai ant vietos kovoti.

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 jj 
praneškite, už ką busiu labai dėkingas 
ir kaštus sugrąžinsiu.

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

Pajieškau savo dėdės Adomo Kaspa
ravičiaus, Antano Kasparavičiaus ir 
Andriejaus Pūko. Visi trįs Suvalky 
gub., Padovinio gmino, Daukšių kaimo. 
Kas apie juos žino, malonėkite pranešti 
šiuo antrašu:

Juozas Kasparavičius,
406 Bingham st., S. S. Pittsburg, Pa.

Pajieškau merginos arba .našlės apsi- 
vedimui. Turiu savo locną namą. At- 
sišaukit šiuo adresu:

Antanas Maciekienas, 
Box 60, Marianna, Pa.

Dr-stė Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu 
E. K. Godemlno No. 1 
Ant Town of Lake, Chicago, III.

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas K. K. Strzyneckls, 

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

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

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

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

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

4649 So. Ashland Ave.“, room 5

IRAN’S HER Gyduolės sutai- APT1EKA 8?n?os atsakan- 
......... .... i i—■ . čiai pagal viso
kius receptus per registruotą ąptiekoriy. 
Užlaikome Cigaru, Sodos ir Visokiy 
Saldumyny (kendžiy). Kalbame lietu
viškai. Atsilankykite!

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

NAMINE mokykla
GRAMATIKA angliškos kalbds 

mokytis be mokytojo (apdary- 
ta).................................:.....SliOO

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

NAUJAS BODAS mokytis ra
šyti be mokytojo  .........  lOę

ĄRITMETIKA mokinimuiai ro- 
Itundy, su paveikslais (apdary** 
ta)................    35c

Pinigug^iŲskit pefM on e y Op- •' 
d e r šiuo adresu: < ’ - -.

P. MIKOLAINIS h
Uox 62, New York
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DIDŽIAUSIAS 
DARBININKŲ 
SĄVAIT1NIS 
LAIKRAŠTIS

tie žmonės, /kurių viduriai ne
virina, kurie neturi apetito, o 
vietoj jo turi tik dispepsijų. 
Jeigu vartosi

tai turėsi gerą apetitą, ką tik 
suvalgysi, viską ir sugromu- 
liuosi ir kada reikės išsituštinsi, 
ir turėsi iš valgio didelę naudą.
Už butelį reikia mokėt $1.00

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra saulė, planetos ir kometos, 

tai skaitykit knygą

SEVEROS
SKILVINĮ
B1TTERĮ

(Severn’s Stonine Bitters)
J. STROPUS

30 W. Broadway, So. Boston, Mass.

VIETINES ŽINIOS
Pereitą seredą Jono Liut

kevičiaus dirbtuvėj sustrei
kavo siuvėjai, kurie priklau
so prie 149 skyriaus unijos. 
Prežastis sustreikavimo ta, 
jog p. Liutkevičius be jokios 
priežasties atstatė nuo darbo 
vieną darbininką, kuris pas 
jį išdirbo suvirš 4 metus. Ki
ti siuvėjai pasakė, kad pakol 
minėtas darbininkas nebus 
priimtas atgal, tol jie visi 
negrįžš prie darbo. Meldžia
me kitu siuvėjy neužimti su- 
streikavusiyjy vietos minė
toje dirbtuvėje.

Streikieriai.

Pereitą nedėldienį buvo 
palaidotas A. Zeliackas. Be- 
lydint velionį, S. Baracevi- 
čiaus pasibaidė nuo automo- 
biliaus arkliai ir pradėjo 
smarkiai bėgti, taip kad jo
kiu būdu negalima buvo juos 
sulaikyti. Pagaliais su vi
su smarkumu jie užbėgo ant 
stulpo ir vienas arklys visiš
kai užsimušė, o kitas liko 
lengvai sužeistas. Karieta 
visiškai sudaužyta. Vežikui 
išlaužta koja, o Baracevičiui 
išmušta ranka.

W. Shusteris, buvęs Persi
jos generališkasis iždininkas, 
pribus į Bostoną 5 kovo. Ji
sai kalbės Symphony Hall 
apie dabartini padėjimą Per
sijoje. Jisai buvo persy kon
stitucijos draugas ir jį iš ten 
išvijo ru^iįjr angly valdžia.

Bostono veteranams bus 
išmokėta 4 kovo $2,245,000 
pensijy.

Vasario 20 dieną Brighto- 
ne buvo tokie baliai, kuriuos 
vargiai kur galima būty pa
matyti tarp civilizuoty tau- 
'ty. Mat, tai buvo Užgavė
nių vakaras ir reikėję pasi
rodyti svetimtaučiy akyse, 
kad rytoj jau šventa gavė
nia.

Apie 7 vai. vakare prasi
dėjo ceremonijos po stubas. 
Riksmas, klyksmas, barabo- 
nai, armonikos ir kitokiy in
strumentu garsai darė perkū
nišką staugimą, kad, rodosi, 
viską pametęs, lėk, kur 
akįs mato.

Ir kad dar tai būtu darę 
tie žmonės, kuriuos vadina
me tamsuoliais; bet ne, taip 
elgėsi ir nekurie iš švieses
niu. Kuomet gi męs, vyrai, 
susiprasime.

Barbės vyras.

50c.

Kataliogas Visiems Dykai! |
Kožnas žmogus mokantis skaityti V 

privalo turėti musų Kataliogų. kuriam 
atras da ,elį visokių daiktų. Musų ||

75c.

B

$1.25

$1.25

e)

>.

MM

$3.50 
50c.

10c.
10c.

$2.00
$2.00

$50

50c.
35c.

$2.00
$1.00

25c
25c

OFPISAS RANDASI: ”
30 W. Broadway

SO. BOSTON, MASS.

Kam gi Laivakortes pirkt pas kokį ten žydelį, kad galimą gaut pas lie 
vj agentą atvažiavimui ir išvažiavimui net 9-nių kompanijų 1-nios, 2- 
ir B-čios klesos laivais?

50c.
ir $1.60

35c.

25c.
Juc.
25c.
25c.
25c.

WEST END BUSINESS

EXCHANGE 
83 Leverett Street, 1st floor 

BOSTON, MASS.
Telephone Haymarket 39.

J

Steitas...............

E. Cambridge’iui 25 vas. 
buvo diskusijos ant temos: 
ar reikalingos ir ar atneša 
kokią naudą bažnyčios? Pub
likos buvo pilnutė svetainė. 
Bažnyčios priešai ant kožno 
žingsnio paėmė viržy. Vie
nas katalikas buvo pradėjęs 
sėdynes vartyti, bet kada jį 
pašaukė ant estrados, tai jis 
atsisakė ir nutilo.

Vienbalsiai nutarta, kad 
bažnyčios naudos neatneša.

Deklamavo eiles 5 mėty 
mergaitė Ona Turauskytė. 
Dar tik pirmą syk, bet, ma
tyt, turėsime dar vieną ga
bią deklamatorką.

Ateinančią savaitę disku
sijų tema: ar reikia palaikyti 
savo tautos biznieriai?

Džian Bamba laikys trum
pą prakalbą.

Aid. Giritė.

Verbylams (vyrui ir žmo- 
nai)jau tris metus sėdintiems 
Kalvarijos kalėjime ir našlei 
J—nei, gyvenančiai Suval
kuose, kurios sūnus katorgo
je, o ji, senutė,* likosi be jo
kios paramos, sudėjo:

X Undžius, L. Prūseika, 
D-raa F. Matulaitis, A. Ne- 

viackas, V. A. Zapereckas ir 
I. Palšauskas—po $1.00; J. 
Valadka, M. Mizara, N. Ja
nuška, P. Naudžius, V. Pauk
štys, J. Stropus, J. Neviac- 
kas, V. Klemka—po 50c. Vi
so labo $10. Iš jy 10 rub. 
jau paslysta senutei J—nei. 
Likosioji suma bus pasiysta 
Kalvarijos kalėjiman V-lams.

L. Prūseika.

L. S. S. 60 kuopos Komi
tetas kviečia visus narius at
silankyti ant mitingo 3 kovo, 
nes bus svarstoma svarbus 
klausimas apie vėliavą.

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.

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

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

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

Tamošaitis ir Yurgeliunas 
233 Broadway, So. Bostone.

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.
Ateinančią sąvaitę bus perstatoma labai 

juokinga komedija

“The Private Secretary”
(Privatiškas Sekretorius.)

Publika turi juoktis nuo pradžios iki pa
baigai perstatymo. Susiveržkit gerai 
pilvus, kurie eisite, nes gali trūkti iš 
juoko.

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

Skaitytojams.
Meldžiame visy ty “Lais

vės” skaitytoju, kuriy 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.” Aclmininistracija.

KNYGOS.
Visokio turinio lietuviškas, lenkiškas ir 

rusiškas knygas galima gauti F. Mi- 
lašausko spaustuvėj. Reikalaudami ka
talogo prisiųskite už 2c. štampą.

F. Milašauskas,
25 2nd street, So. Boston, Mass.

Reikalingas vyras.
Reikalingas vyras, kuris norėtų vaka

rais ir šiaip liuosame laike nuo darbo 
užsidirbti pinigų, pavaikščiodamas savo 
apielinkėj tarp draugų, pažįstamų ir ki
tų žmonių. Kiekvienas šiek tiek smar
kesnis vyrukas gali padaryti pinigų. 
Męs pamokinsim. Dėl artymesnių ži
nių rašykite šiuo adresu:

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

Parsiduoda už $1000 Grocerštoris ir 
Bučernė geroj vietoj; randa už Storą 
su 6 kambariais $25. Atneša $35 
pelno į savaitę.

83 Leverett st.
Už $650 visokių valgomų daiktų 

grocerštoris su 4 kambariais, pigi ran
da, geroj vietoj, $200 pelno kas sa
vaitė užtikrinta.

83 Leverett st.
Už $1500 cigaru, knygų ir laikraš

čių Storas su 5 kambariais,randa $35, 
galima padaryt gyvenimą ir da su
taupyti kokį aolerį.

83 Leverett st.
/Už $725 cigarų Storas, $150 biznio 

j nedėlią; duosime nedėlią pamėgint.
83 Leverett st.

Turtais Apsikrovę 
Badauja

NERAMUMAS NAKČIA!
Jeigu tavo kūdikis pabus nak
čia negražiai kosėdamas, taip, 
tarytum jį kas dusintų, negai
šuok nei valandėlės. Tai yra 
spazmatiškas krupas labai ap- 
gavinga liga. Apvyniok vaikui 
gerklę šiltomis skepetomis, da
bok, kad kambaryj būtų šilta 
ir būtų neperdaug sausas oras, 
ir duok

SEVEROS 
BALSAMĄ 
PLAUČIAMS
(Severn’s Balsam for Lungs)

tajp kaip nurodyta. To balsa- 
mo visuomet turėk namie. Jis 

labai svarbus nesveikatoje.
25 ir 50c.

S Pardavinėja visi aptie- I koriai. Reikalauk tik 
Severos gyduoliy, neimk 
jokiy kitokiy. Dakta
riškas patarimas dykai.

įj .................. .... • ............ 'W.F^SeveraCo.
CEDAR RA RIDS;-.IOWĄ
* ______ Li »» ♦ ■  - *1* '  

gaunamos “Laisves” spaustuvėj.

ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS
SLAPTYBES arba kruvini Do- ' 
mažo Macocho darbai. Su pav.. I5c 

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

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

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

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

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

GOS IR REIKALAVIMAI  10c

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

Ką-nors užsisakydami visada ad
resuoki t taip:

“LAISVĖ”
242 Broadway, So. Boston, Muss.

Didžiausia
ČEVERYKŲ KRAUTUVE

Cambridge’iu j
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. SII EREI K A
723 Cambridge St. E. Cambridge, Mass.

FARMAS PARDUODU.
LIETUVIŲ KOLONIJA MICHIGAN 

VALSTIJOJ, kur turi nusipirkę farinas 
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 tuojaus, o 
gausi lietuvišką informacijų knygelę ir 
mapą dovanai.

ANTANAS K1EDIS, 
Peacock Lake, Michigan.

leueiieitenefceieeuefceneeeeitew

Akušerkas
F. STROP1ENE

Pabaigusi kursą Womans Mtedi- 
cal College, Baltimore, Md.

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

LAISVE

“Pasaulių Ratas
Su paveiksi. Kaina 25c.

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

skaitykit kningą

“Meilės Karštlige”
Kaina 2Oc.

Reikalavimus ir pinigus adresuokit taip:

NAUJIENA, KOKIOS DA 
NEGIRDEJOTE.

Męs varome biznį šiame mieste per 12 
metų ir jau ištaisėme tūkstančius namų 
puikiausiais rakandais, kurio 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,kaip 
kiti Storai, ir nelaikom supirkėjų, ku
riems išmoka nuo 3 iki 4 tūkstančių al
gos ant metų, taipgi nelaikome mana- 
džerių, nes męs galime tą atlikt patys, 
kad surnažint išlaidas, iš ko turi pelną 
mus kostumieriai. Aš ištaisysiu jus na
mą puikiausiais rakandais už $60,00, už 
kuriuos mokėsite kitam štore $90^00. 
Ateikite persitikrint, jei nutikėtumėte, 
įaliu nuvest į rakandų dirbtuwxkur pa
matysite, jog tokios kainos, kkip pas 
mane. Klausk ko nori, jei ne tn patį 
pasakys. Męs pristatome rakančius į 
namus už 50 mylių nuo Bostono. Kalba
me lietuviškai, lenkiškai ir angliškai. 
Atsilankykite po šiuo numeriu:

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

tarpe E and D sts.

VADOVAS KELIAUJAN 
'TIEMS Į AMERIKĄ IR 

IŠKELIAUJANTIEMS.
Jeigu nori žinot apie visas laivų kom

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

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

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

B. U. I3URINARO
Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tą ar no to laiko tele- 
fonuokite 160 Šoutn Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo , vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
APTIEKA

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

EDVARDAS DA1.Y 
Savininkas

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

męs prisiusime gyduoles per expresą.

atras da ,elį visokių daiktų. Musų 
Banka priima pinigus užčedyjiinui ir 
moka 4-tų procentą. Siunčia pinigus 
ir parduoda laivakortes į visas dalis ' 
svieto, pigiaus kaip kili. Spaudinam 
visokius drukoriškus darbus oreital. 
gerai ir pigiai. Reikalaudami kata
logo prisiųskite 2C markę ant adreso:
GEO. A. PUPAUSKY & <§. į 

2342 30. LEAVITT ST. CHICAGO. Il.i Į

HARRISON GATVES

DISPENSARE
Jau 20 metų nuo Įsteigimo.

229 Harrison Avenue 
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

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

Iki 4 po piet.
Gydome visokias ligas Vyru, Mo
terų ir Vaikų ir taisome DANTIS.

Ateidamas atsinešk ŠĮ apgarsinimą.

1.IETUVIŠKAI-LENKIŠKAI-RUSIŠKAS

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

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

Telephone Richmond 1967-R.

Telephone So. Boston. 845 M

’ DR. F. MATULAITIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandoa:

Nuo 12-2 dieną ii’ nuo 7-9 vakare.
Nedėliomis iki 3 vai. po piet.

Ito4343494c)4c)3#e34c)atc)4c)4c)i<c)4

ATLIEKU VISOKIUS REIKALUS

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

KALBU RUSIŠKAI .IR 
LATVIŠKAI.

294 Washington St.
Room 738 BOS TON, MASS

J. P. TUIINILA
Užlaikom didelę

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

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.
Washington Street

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

J. Pociūnas, Liudvikas Davalga ir
F. S. Šimanskis.
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A. G. Groblewski
COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA. 

SAVININKAS IR FABRIKAM AS
Garsių Lietuvis ų—Lenkiškų Vaistų
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Perkant žiūrėk, kad butų tu markė, 
o Kausi teisingi.i.

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

Egiutero No. 1.
Egiutero No. 2.
Žmijecznik
Gumbo Lašai
Meškos Mostis -
Treianka
Linimenlas Vaikams
Gyduoles nuo Kosulio 
Liepų Balsamas 
Antylakson dėl 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 Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

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

pas Vaikus -
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) -
Pamada Plaukams -
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausįse 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Osų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) - :
Akinės Dulkelės -

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

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

25c.
25c.
25c.
50c.
I5c.
25c.

$!.(()
25c.

Į Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 
abelnai Skausmo ir Škorbuto $ 

Gyduolės ir Mostis nuo Parkų
ir Niežų - 

Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip- 
ei privalo užlaikyti visada mūsų puikias 
Lietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi
pirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 
dovanai 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- 
jamė. Rašykite šiuo antrašu:

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

TIKRA DEGTINE
Jeigu jqs kada reikalausite

TIKROS RUGINES arba BOURBON DEGTINĖS
Tai ateikite pas mus, nes mijis DEGTINĖ yra išsistovėjus medyj ir 
užpeČetyta Jungtinių Valstijų sandėliuose, taipgi užpečėtyta bonkose po 
priežiūra Jungtinių Valstijų yaldžios vien tik dėl mus.

'faipgi pristatome Veselkoms ir per laišką užsisakantiems už prieina
mą kainą. -

BURKE, GALLAGHER & CO
396 ATLANTIC AVE., N,!WA,^ES BOSTON, MASS

Parduodame gorčiaU už visai žemas kalnas.

LEIDŽIAMAS
LIET. SOC. 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

a; ft .N 
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“KOVA” talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus straip
snius.

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

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

’ tikriausias darbininkų laikraštis.

“KOVA ”'metams $2.00 Amerikoj ir kitur.
P'”- ”- -1-“.......... ---------------- ......... .......

DYKAI.

“KOVA’
“KOVA” paduoda žiniasiš viso svieto.

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

. 99 1815 E. Moyamensing Avė
V I*t 1ILADELPHIA, UEININ’A..
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“Look Out s You’d better
fake care of "Yourself

Galvos skaudėjimas, gerkles sope, 
skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę 
muskulai ar kitoki 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 klastaviinų, žiūrėk 
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas. 
P. AD. RICHTER & CO.. 21B Pearl St.. New York.

Ricbter'io PH16s yra g ros nuo viduriu 
s akiotėj Imu. 25o. ir 5Oc.

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA ĮOLSELIS!
' Vyno, Visokių Lfkierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”

21=23 Cross St., kamHBaymarkeotts?u«rret011 Boston, Mass.

Monopolkos”, 
Šampano, Alaus, Aliaus ir visokių importuotų gėrimų.

Kas atsilankys pas mus ir nusipirks ant švenčių kokių nors gėrimų, tas 
gaus dovanų PUIKŲ KALENDORIŲ. Atsilankykite po šiho 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.

Vardas

Ad resna;

BUK 
VYRAS

50,000
KNYGŲ

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

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigydlti nuo uznuodijima krauja 
arbasypili,nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkits 
ir kitus išniietinius, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, rum»- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
n am use 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 ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vyras. Ta knyga yra parašita par Daktaia, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Tenivkit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokam už pačto, ing užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
žeuiiaus paduotu kuponn, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO.. L 996 22 Fifth Awnae, Chic**o:

Godotinas Tamista: Papai Tamlstos prižadiejnia, a8 noriečjan 
jogTamistaprisiusturuei man vysai dykai v6na jusu knyga del vyru.

AIVAKORTES

čia ir UIINIODS jums pasiunčia j visas pasaulio dalis greitai ir pi
giau ne gu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus p«S- 
portus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimės nėra pereit rubežių 
(gronyčią). Važiuojančius patinku ant stočių Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigų siųst ir pirkt SifkorČių, pra
šykit aplikacijos, pridėdami už 2 c. stempą iš jums artimiausio offiso.

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




