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delegacija, susidedanti iš 50 
žmonių.Ten yra septyniolikos 
tautu atstovai. Jie duos pa
aiškinimus kongreso tirinėji- 
mo komisijai.

Užpuolė organizatorių.
Lawrence, 4 kovo.—Šian

dien išryto trįs valkatos už
puolė L W. of the W. orga
nizatorių J. Thompson ir 
smarkiai jį sukumščiavo. 
Galva jo likosi pramušta. Jį 
užpuolė nalnuose ir jisai vos - 
vos išspruko iš nami/T

Praneša,kad keliolika žmo
nių ėjo į darbą daugiau. Bet 
minia streikierių laikosi drū
čiai. Tais keliais centais juos 
nesuviliojo.

Mexikos revoliucija.
Prezidentu apšauktas Emi

lio Vasquez Gomez,kuris ran
dasi Suvienytose Valstijose. 
Po ta proklamacija buvo pa
sirašę penki sukilėliu' gene
rolai. Jisai pasakė, tiktai 
tuomet vyksiąs Juarecan, 
kuomet revoliucija bus lai
mėta.

Mūšiai eina visuose re- 
publikos kraštuose. Žinios 
labai įvairios. Kaip kur nu
veikia Maderos šalininkai, 
kaip kur revoliucijonieriai.

3000 kareiviu eina ant Me
xico City, kad užėmus sosti- 
nę ir Suėmus^ prezidentą Ma- 
dero. . - * ------

Netoli Santa Katerina bu
vo didelis mūšis tarp valdžios 
kariumenės irzapatistu. Val
džios kariumenė turėjo pasi
traukti.

Ir senasis Mexikos prezi
dentas, kurį pernai iškraus
tė, prisikėlė iš numirusiu. 
Jisai irgi siūlosi su savo ga
bumais. Gyvenąs šiaurės 
Francūzijoj netoli Tulono.

Gimimų rekordas.
New York, i kovo.—Pa

gal statistiką sveikatos de
partamento New Yorke pe
reitais metais gimė 134.540 
kūdikiu. Tai didžiausias gi
mimu skaitlius, kuomet nors 
įvykęs.
Uždrausta vartot sacha

riną.
Washington, 1 d. kovo.— 

Žemdirbystės sekretorius 
Wilson praneša, kad nuo 1 
dienos kovo bus uždrausta 
vartoti sachariną, taisant 
valgius.

Taftas nerimsta.
Karės departamentas iš

dirbo net visą pieną, kaip 
pereiti su kariumene į 
Mexiką. Jisai laukia tik 
kongreso pavelijimo. Ame
rikos kapitalistai leidžia pa
skalas, būk Mexikoj esą 
anarchija ir nukenčią Suvie
nytu Valstijų reikalai. Jeigu, 
sako jie, męs nepadarysime 
tvarkos, tai įsikiš kiti ir nu
ramins mexikiecius.

Laimėjo.
New York, 2 kovo.y-5 

dirbtuvėse karpenderiai jau 
laimėjo. Gaus kas dieną po 
$5. Prisižadėjo pildyt tei
ses ir reguliacijas unijos.

Tikisi pasipelnyt.
Amerikos angliakasyklu 

savininkai tikisi gerai pasi
pelnyt iš priežasties Anglijos 
mainieriu streiko.

Du laivai jau gabena iš 
Baltimorės anglis į Angliją 
po 6000 tonu. Tos ahglįs iš-

Streikierių reikalai eina 
geryn.

ilima sakyti, kad visi ge
resni amerikiečiai šiandien 
stoja už streikierių pusę. Y- 
pač pasigerino streiko reika
lai, kada Lawrence’o policija 
suareštavo vaiku ir moterų 
kompaniją, norint važiuoti į 
Philadelphia. Dabar išvežta 
nauja vaiku kompanija į 
Washingtoną. Ir tai didžiau
sias streikierių laimėjimas. 
Dabar jab nekliudyta, nes 
visuomenės pasibjaurėjimas 
ir streikierių moterų drąsa 
aplaužė policijos ragus.

Dabar Lawrence’e yra*‘keli 
delegatai nuor Mass, proku
ratūros ir federališkos val
džios. Matomai, po j u įtek
me pradėta švelniau elgties 
ir su žmonėmis. Milicijonie- 
riai pasidarė mandagesniais.

Ir Fossas iš pakrūmės 
iššoko.

Kapitalistu aniolas sargas, 
Mass, gubernatorius Foss, ir 
tasai pamatė, kad perdaug 
sau pasivelijo. Ir jisai už
giedojo kitoniškiau. Žinoma, 
tai jisai džteo- iŠ. geros va
lios, bet dėlto, kad kitojšėji- 
mo neturi. Jisai pasakė Woo
len kompanijai, kad bus at
šaukta milicija, jeigu kapi
talistai iki subatos nesusitai
kys. Milicijos užlaikymas 
apsieidavo kasdien po $4000. 
O kas sudeda tuos mokes
čius, ar ne darbo žmonės? 
Už valstijos pinigus daboja
mos p. Woodo aukso skry
nios.
Woolen kompanija išme

ta šunkaulį.
Iš visu pusiu prispirti ka

pitalistai pradeda nusileisti. 
Teisybė, jie dar toli gražu 
nesutinka su' streikierių rei
kalavimais. Jie iškabino ap
garsinimus, kad pakelia al
gas ant 5% visiems papras
tiems darbininkams už 54 
valandas savaitės darbo. Ku
rie mažiau uždirbdavo, žada 
pakelt net ant 10%. Jie kvie
čia stoti į darbą. Darbinin
kai dar nesutinka. Tarp kit
ko reikalaujama panaikini- 
jno premijų ir paliuosavimo 
streiko vadu.

Išviso suareštuota buvo 
465 žmonės. Uždėta baus
mių ant 2,275. Dabar kalė
jime sėdi 162.

Auky įplaukė nuo 12 vasa
rio iki 28 vas. $34,887 su cen
tais. Streikierių ofise dirba 
16 žmonių.

Nereik jūsų malonės.
Kuomet vaiku parti ja ai 

važiavo į Washington^, tai 
sykiu su ta partija atvažiavo 
ir La\vrence'o pačtos virsi 
ninkas Louis Cox. Jisai, no
rėdamas parodyt savo gerą 
širdį, nusiėmė savo cilinderį 
ir įihetė ten $5.00, no
rėdamas dar daugiau auku 
parinkti. Tuomet socijalis- 
tu kongresmonas V. Berge
ris, pagriebęs penkdolerinę, 
drėbė jam į akis ir pasakė:

Mums nereik jūsų pinigu,
(kruvini pinigai.”
Tasai ponas baisiai užpyko.
I W.ashingtoną sykiu su 

paikais nuvyko ir streikierių vežamos Anglijos laivynui.

UZSIENYJ
Streikuoja milijonas 

mainieriu.
Londonas, 2 kovo. — Di

džiausia darbo kova su kapi
talu jau prasidėjo. Kapita
listu kompanijos neišpildė 
mainieriu reikalavimo. Strei
kuoja netoli milijono mainie
riu.

Jau apsireiškia anglies sto
ka pramonijoj. Dirbtuvės 
pradeda užsidarinėt. Sustab
dytas nekuriu geležinkeliu 
veikimas ' ir sumažinamas 
plaukiojančiu laivu skaitlius.

Mainieriu susirinkime Ig
notas Edwardi, parlamento 
narys, skaitė telegramą nuo 
francūzu mainieriu federaci
jos, kad sveikina streikierius. 
Dalį telegramos anglu val
džia konfiskavo. Ten buvo 
žadėta francūzu mainieriu, 
kad ir jie reikale sustreikuos.

Pagal Home Office ap- 
skaitliavimą išviso streikuo
ja jau milijonas penkesde- 
šimts tūkstančiu darbininku. 
Daugelyj dirbtuvių iškabin
ta plakatai, kad turės darbas 
sustoti, nes trūksta anglies.

Geležinės dirbtuvės irgi 
streikuos.

Iš Škotijos praneša, kad

stoti daugybė geležies dirb
tuvių, kuriose dirba per 100.- 
000 darbininku.

Iš Lancashiro praneša, kad 
turės liautis dirbę ir bovel- 
nos dirbtuvės.

Unijos atstovai, kurie bu
vo Londone ant tarybų, da
bar grįžta namo į savo dis- 
triktus, kad pasitarti su uni
jos darbininkais apie tolimes
nį veikimą. Kasa mainieriu 
pilna. Kiekvienam streikuo
jančiam bus mokama ant sa
vaitės po 10 šilingu. Fondo 
išteks mažiausiai ant mėne
sio.

Kareiviai gatavi.
Kares departamentas pra

neša, kad kareiviai priruošti 
sukilimams malšinti. Sumi
šimai buvo Wales’uose, kur 
streikieriai užpuolė ant trū
kio (? Red.).

Valdžia pripažįsta, kad ka
pitalistai turi nusileisti. 4 ko
vo mainieriu ir kapitalistu 
atstovai vėl susitiks pas As- 
quithą.

Naujoj republikoj.
Pekinas, 29 vasario.—Nors 

Manču dinastija pasidavė, 
bet iš pasalu ji vis nori įkąs
ti naujai republikai. Tai da
bar ir atsitiko. Iš Pekino 
praneša, kad ten prasidėjo 
didžiausi sujudimai. Kaip 
nusibaigs tie sukilimai sunku 
pasakyti. Sukilo manču j ie
čių kariumenė Pekine ir ne
kurtuose apskričiuose žie
miuose. Reikalauja išmokė
jimo algos. Praneša, būk jie 
paėmę ir Tien-Tsiną.

Pačiame Pekine viešpatau
ja suirutė. Padeginėja na
mus, kad paskui pradėti plė
šimus.

Yuan-Chi-Kai’jaus kariu
menės skaitlius Pekine siekia 
nuo 12 iki 20 tūkstančiu.

Nori prijungt Mandžuriją.
Pekinas, 1 kovo.—Naujoji 

republikos valdžia rengia 
proklamaciją, kurioje praneš 
apie tai, jog Mandžurija yra 
lygi Chinijos provincija, kaip 
ir kitos. Pranešama, kad 
Japonija ir Rusija nebūsią 
tam priešingos.

Karės šmėkla.
Dėlei užmušimo keliu chi- 

niečiu ant Javos salos, kuri 
pridera Olandijai, dabar pe
šasi Chinu republikos valdžia 
ir Olandija. Chinija, reika
lauja paleidimo visu areštuo
tu chiniečiu.
Paskutinės telegramos.
Londonas, 3 d. kovo.—Iš 

Hamburgo (Vokietijoj) pra
neša, kad kainos ant anglies 
beveik du syk pakilo.

30 tūkstančių kriaučių 
sustreikavo.

Berlin, 2 kovo.—Vokieti
jos sostinėje ir kituose dides
niuose miestuose sustreikavo 
30 tūkstančiu kriaučių. Jie 
reikalauja mokesties pakėli
mo. (

Moterų demonstracija.
- Londonas, 2 kovo.—Buvo 
didelė sufragisčiu demon
stracija Londono vakarinėj 
dalyj. Užpulta ant Valdišku 
namu ir kabineto nąFiu rū-

jos ofise. .Pulkelis moterų 
bombardavo akmenimis, ply
tomis ministeriu pirmininko 
Asquitho namą. Pakol po
licija padarė tvarką, spėta 
padaryti labai daug blėdies.

Demonstracija surengta 
todėl, kad valdžia^nenori į- 
nešt šioj parlamento sesijoj 
billiaus apie moterų teises.

Juodieji sukilo.
Lisbona, 29 vas. — Prane

ša iš portugališkos kolioni- 
jos Gvinėjoj, kad ten sukilę 
juodukai kanibalu tautelės. 
Kanibalai užpuolę ant euro- 
pišku kolioniju ir paėmę dau
gelį belaisviu. Daug iš ju už
mušė ir menama, kad keli 
europiečiai likosi suvalgyti.

Portugalu valdžia išsiuntė 
transportą su kariumene.

Karė.
Londonas, 29 vas. — Ita

lams, kain nesiseka, taip ne
siseka. Oficijališkai prane
šama, kad italai vėl likosi iš
mušti iš savo pozicijų. Ant 
ju užpuolę turkai ir arabai, 
kuomet italai ruošė fortifika
cijas Tobruke. Italu krito 
40 žmonių.

Ant Kretos neramu.
Ant tos salos perdėm būna 

sumišimai. Kretiečiai nori 
prisijungti prie Graikijos, 
bet formaiiškai jie pridera 
Turkijai. Ten kilo sumiši
mas iš priežasties keliu uio- 
hametonu užmušimo.

Pasakė teisybę.
Vokietijos parlamente lai

ke aptarimo valstijos išlaidu 
ir jeigu soči jaldemokra tas 
Leudebour pasakė kalbą prieš 
Rusiją: “Su tokia barbariška 
šalim nereikia daryti jokiu 
sutarimu. Nes paskui tik 
smaugiama Persija ir patįs 
Rusijos žmonės. Vokiečiu 
valdžia paturi ryšius su ca
rizmu”. Prieš tą kalbą pro
testavo stats-sekre torius Ki- 
derlen-Wechter. Jisai išgi- 
rė rusu valdžią ir pridūrė,kad 
ji esanti teisi.

Dy vai būtu,kad saviškis sa
viškį neišgirtu.

Tėvas ir sūnūs.
Pernai, laike įvykusios su

irutės Odesos universitete, 
juodašimčiai studentai pašo
vė pirmeivį-studentą Iglicką^ 
Tuomet buvo reikalauta tar
dymo, bet valdžiai nei motu 
buvo tas teisingas reikala
vimas išpildyti. Iglickas toli 
gražu buvo ne revoliucionie
rius, bet taip sau buvo pa
žangus studentas.

Dabar, kaip praneša laik
raščiai, nusišovė ir jo tėvas. 
Senelis neperkentė sūnaus 
mirties ir nuėjęs ant jo kapo 
keliais šūviais atliko su gy
vastimi .

Juodašimčiai gali dabar 
džiaugties. Sūnų reikėję už
mušti, o tėvas ir pats užsi
mušė.

Senelio grabą palydėjo į 
kapus minios žmonių.

Ir katalikams kliūva.
Plocko gub. (Lenkijoj) po

licija uždarinėja kataliku ku
nigu įsteigtas mokyklėles ir 
skaityklas.

Liublino gub. (Lenkijoj) 
daugybėje kaimu buvo pada
rytos kratos, kad suradus 
•slaptu mokyklėlių-

Iškoliojo lietuvius.

mas pravoslavu parapijų bro
lijų. Dalyvavo visa lietuviš
ka popija. Atvyko ir svečias 
iš Peterburgo, žinomas gra
fas Bobrinskis, pusjuodašim- 
tis iš tos partijos, su kuria 
taip nori taikyties “Viltis”. 
Grafas biauriai iškoliojo vi- 
sus lietuvius ir Panevėžio 
Dūmos atstovą žydą Frid- 
maną. Jisai kvietė visą juo
dąją armiją vienytis laike 
rinkimu į IV Dūmą.

Latviams daugiausia 
kliūva.

Rygos gubernatorius nu
baudė išleidėją latviškos apy
sakos: “Kaip Dobulas važia
vo pas pilkąjį poną”.

Apskaityta, kad už pirmus 
8 mėnesius 1911 metais vie
noj tik Liflandijos guberni
joj nubausta laikraščiu už 11 
tūkstančiu rubliu.

Mintaujoj neleista skaityti 
lekcija apie tautos klausimą.

Mokslo priešai.
Metai suėjo, kaip iš Mas

kvos universiteto prasišalino, 
ar likosi prašalinti 120 ge
riausiu profesorių. Ju vie
tas užėmė visokie juodašim
čiai ir rusu tautininkai, kurie 
apie mokslą tiek išmano,kiek 
kiaulė apie saulę. Viskas iš
irę, visur betvarkė: Odesos 
universitete,kaip savo name, 
šeimininkauja policija, pini
gu nedateklius pasiekė 40 
tūkstančiu, nevedama jokiu 
atskaitų.

O dar vos metai, kaip- jie 
išardė universitetu lizdus!
Nesirūpina badaujančiais.

Ufos gubernijoj daugybė 
badaujančiu. Miesto Ufos 
dūmą (municipalitetas) prašė 
valdžios, kad būtu paskirta 

’260 tūkstančiu visuomeniš
kiems darbams, kad būtu už
darbio badaujantiems. Val
džia tepaskyrė vos 20 tūk
stančiu. «

TĖVYNES GARSAI.
Neleidžia lietuviškai kai- 

K būti.
Jau rašėme, kad Suvalkų 

gubernatorius leido susirink
ti “Šviesos” nariams, kad ap
kalbėti, kas padarius su savo 
turtu. Dabar “L. Žinios” 
praneša, kad gubernatorius 
neleidžiąs lietuviškai kalbėti. 
Turį, girdi, rusiškai kalbėti. 
Jam paaiškinta, kad vos 
penkta dalis nariu temoka, 
kaip reikiant, rusiškai. Te
pasiunčia gubernatorius susi- 
rinkiman kokį valdininką,mo
kantį lietuviškai, ir viskas bus 
gerai. Ar sius, ar nesiūs dar 
galutinai nėra žinios. Ju ra
gai vis auga.

Ar bus Vilniaus univer
sitetas.?

Keli metai suėjo, kaip Vil
niaus visuomenė prašo val
džios įkurti Vilniuje univer
sitetą. Buvo išrinkta net 
tam tikra komisija, kuri iš
dirbo pieną. Miesto Dūma 
sutiko, kad 1913 metais bū
tu paduotas valdžiai prašy
mas įkurti Vilniuj universi
tetą, kad paminėjus trijų 
šimtu metu sukaktuves nuo 
viešpatavimo Rusijoj caru 
Romanovu familijos. Univer
sitetui bus duotas Romanovu 
vardas. Miestas duosiąs dar 
milijoną rubliu, rūmu ir 
žemės ir kviesiąs vi
sus Lietuvos žemvaldžius 
prisidėti prie to svarbaus rei
kalo. Bet nežiūrint ant to
kio nusižeminimo, kaip pava
dinimas universiteto kruvi
nųjų caru vardu (miesto dū
mą lenkiška!) valdžią šiaušia
si. Ji bijosi, kad vardas ne
prilips prie universiteto ir 
nors vardas bus carinis, bet 
studentai gali būti švarus 
vyrai.

Taigi neleidžia.
Lietuvių kalba Suvalkijos 

miestuose.
A. Bulota, Dūmos atsto

vas, sparčiai darbuojasi, kad 
pertikrinus Dūmą, kad būtu 
leista vartoti lietuviu kalba 
Suvalkų gub. miesto savy- 
valdose (municipalitetuose). 
Dabar apie tai taria komisi
ja, paskui galutinai aptars 
Dūma. Valdžia priešinasi 
tam ir reikalauja, kad tary
bose būtu vien rusiškai kal
bama. A. Bulotai pasisekė 
surinkt iš lietuvišku ranku 
tikriausias žinias, kiek kokia
me mieste lietuviu ir kitu 
tautu. Su tom skaitlinėm 
jisai turės ir juodąją Dūmą 
pertikrint. Daugelis komisi
joje mato, kad Bulotos teisy
bė. Dūmos komisija nutarė 
vienbalsiai: “Suvalkų gub. 
miestuose kiekvienam nau
jam municipalitetui leista 
pirmame posėdyje pakeisti 
lenku kalbą lietuviu kalba.”

Taigi visi mato, kad Bulo
tai rūpi tautiški reikalai ir 
jisai moka tai atlikti nesipeš- 
damas su lenkais iš ko būtu 
tik caro valdžiai nauda. Bet 
ilgaskverniu laikraštija ir jos 
perkrikštytas atstovas Kuz
ma išsijuosę eina prieš Bulo
tą.

Lietuvių dailės paroda.
Dailės draugija nutarė su-

rengti parodą nuo gegužio 
12 d. iki birželio 17 d. Tuo 

i laiku sukviestas bus Lietu
viu Mokslo Draugijos susirin
kimas, iš augštesniu mokyk
lų grįžta namo pro Vilnių 
moksleiviai, atvyksta Vilniun 
kompanijos iš sodžių. Todėl 
yra viltis, kad paroda bus 
skaitlingai lankoma. Būsiąs 
ir sodiečiu išdirbiniu skyrius.

Čiurlionies paveikslai.
Pernai lietuviu dailė nu

stojo žymiausio savo šulo. 
Netekome vyro, kuris skynė 
dailei naujus takus. Jo pa
veikslai buvo daugeliui nesu
prantami. Tautiečiai jo ne
mylėję, nes buvęs daugiau 
tarptautietis, nors ir atjaus- 
davęs senovės lietuviu meną, 
dainas ir mytologiją. Bet 
jame nebuvo nei krislelio tau
tiško biznieriškumo. Jam mi
rus, ir jo priešai nulenkė 
galvas.

Įkurtas fondas jo paveik
slams išpirkti tautos nuosa
vybėn. Buvo jo paveikslu 
parodos Maskvoje, dabar Pe
terburge. Apie paskutinę 
parodą “L. Zin.” rašoma: 
‘‘Čiurlionies paveikslu yra 
100 su viršum. Dailininkai 
visuomet daugiausia žiūrėda
vo į Čiurlionies paveikslus. 
Girdėjau, kaip dailininkai mi
nėjo Lietuvą, Čiurlionį, Mic
kevičių; vienas pasakojo apie 
Traku grožybes. Mačiau mu
zikus, tėmyjančius jo muzi- 
kališkus paveikslus”.

Veliuonos monopolis
Veliuonos monopolis par

davė degtinės 1909 metais už 
20 tūkstančiu rubliu; 1910 m. 
-už 25 tūkst.; 1911 m.—už 

30 tūkst. rub. Taigi girtybė 
Lietuvoj nesimažina, bet au
ga.

Biržuose.
Reformatu kunigas Jaku- 

bėnas rūpinasi įtaisyti Biržuo
se spaustuvę, kurioje galėtu 
spausdintis ir reformatu rei
kalams pašvęstas laikraštis 
“Pasiuntinys”.
Šiauliuose bus laikraštis.

Mums praneša, kad Šiau
liuose ketina išeiti mėnesinis 
lietuviu laikraštis, kuris gins 
demokratijos reikalus.

Merginos žuvo.
Raseinių pav., Milašancu 

sodžiuje dingo kelios jaunos 
merginos. Merginos turtin
gu tėvu esančios. Kur jos 
dingo, nei tėvai nežino. Spė
jama, jog mergaitės išbėgo 
Amerikon.

Vilkai ir lupikai.
Kupiškio apielinkėje labai 

daug priviso žmogžudžiu ir 
vilku. Neseniai žmogžudžiai 
nužudė netoli Kupiškio gyve
nančią moteriškę, dabar vėl 
vieną moterišką su vaikeliu 
ir vieną jauną vaikiną. Tai
pogi ir vilkai tai šen, tai ten 
užpuola žmones. Šunis ir ki
tus gyvulius labai dažnai pa
plauna.

Lietuviai daktarai.
Buvo ketinama suruošti 

mediku ir farmaceutu suva
žiavimą ir įkurti draugiją. 
Kadangi atsiliepė tik 16 ypa
tų ir Maskvos Būrelis, tai su- 
važia



SPAUDOS BALSAI Jungtinių Ameri ■eiviai, kaip vienas žmo-

nutašė truputį ir pačius ku- 
nigusjr, padarė jfiuzįj^j^ir I

Jonas Pladiškis.

Dinamitas.

Tuomet
gus, šoko ant kary platformą ant kožnos 
po du ir akimirkoj nuvertė senuosius ve-

‘‘Garsinama, kad žurnalas “Success”, 
kuris visuomet pasmerkdavo kapitalis
tu šunybes, turėjęs sustot dėl netikusiu 
krasos jstatymy.”

“Keleivis” atsiliepia apie 
tvarką, kuri įsiviešpatavo 
Suvienytų Valstijų krasose:

- “Tik kapitalistiškieji, pilni gerai ap
mokamu apgarsinimy laikraščiai begali 
lengvai būt siuntinėjami... uždraudė 
siuntinėti laikraščius žmonėm, kurie ne
užsimokėję prenumeratos; uždraudė 
siuntinėti ir tiem, kuriy prenumerata 
užsibaigia. Reikalaujamas tokis laik- 
raščio~sortiravimas, kuris gaišina daug 
laiko; jau nekalbant to, kad laikraščio 
įtalpa aštriai peržiūrima, dar ir pašali
niu pinklių pilna.”

Toliaus teisingai išrodi- 
nėjama, kad elgiamasi 
ne pagal įstatymų, bet 
pagal p. Hitcbcocko cirkulia-

MAXIM GORKIO

PASAKA.kos Valstijų tin
tai ir skurdas.*)

p. Kirdėjus, dar vienas bo- 
gomazas, dar dvi mergini, 
apie kurias dar Jonas Husas 
atsiliepė, kaipo apie “šventą 
nekaltybę”, rašo “Vienybėj 
Liet.” straipsnelį, kuriame 
jau nebeužsipuola, bet gina
si, dėlei jųjų pačių “atsilie
pimo”. Tame straipsnelyj nei 
šešėlio senų šmeižimų būk 
nedėjome streikierių atsilie
pimo, būk melus rašėme apie 
streiką, būk nesirūpinom me
džiagiška parama. Matomai, 
jųjų,nabagų, kepalėlį taip iš
kepė ir pazalatino p. Širvy-' 
das, kad jie, vargšai, nei žo
džio neprataria apie reikalą.

Tai tik ir patvirtina mūsų 
nuomonę, kad tasai “komite
tas” buvęs žaislu kelių tau
tiškų biznierių rankose, nes 
rimta organizacija nebūtų 
leidusi savo atsiliepimo taip 
šlykščiai išbjaūrint.

Net patsai Sirvydas vieton 
* ‘linksminkis dangau”užtrau- 
kė “verkite aniolai”. Bet re
negatai nebūtų renegatais, 
jeigu jie ir čia nepameluotų. 
Drįstama tvirtint, kad męs po 
jų įtekme pradėjome vęiįtt 
Męs faktais išrodėme (N13), 
kad pradėjome bendrai veik- 

’ ti anksčiau, negu jie savo 
bombą paleido. Bostono gi so- 
cijalistai (drg. Ketvirtis ir 
kiti) rinko aukas nuo 
pradžios streiko. Ir nesigėdi- 
na dar meluoti! Antras šlyk
štus melas, būk męs sukėlė- 
me lermą. Kas pirmas pa
rašė idiotišką straipsnį, kur 
juodai ant balto stovi, kad 
socijalistams nerūpi da
barties gerovė, o pabai
goje straipsnio kviečia prisi
dėti prie socijalistiškos 
gi unijos !Kas gi kalė ir zalati- 
no to “komiteto”atsiliepimą, 
kurio patsai “komitetas” nei 
žodžiu negali apginti. Ar ten 
nebuvo į padanges iškeltas 
vienas laikraštis, o bjauriai 
apšmeižta pakraipa dviejų 
kitų įaįkraščių! Ir jie nori, 
kad męs tylėtume!

Tame pat N-ry “V. Liet.” 
telpa straipsnelis “Dėlei 
“Keleivio” teisybjų” su pa
rašu kelių komitetninkų. Tą 
straipsnelį joks kitas, save 
gerbiąs, laikraštis nebūt talpi
nęs štai dėlko: drg. St. Mi- 
chelsonui (ir mūsų atstovui) 
jie sakė ir“bažinosi”, kad ne
girdėję nei nematę to atsilie
pimo. Tai buvo jų vie
na teisybė! Antra teisybė 
išdygo, kuomet pamatė savo 
pavardes spaudoje. Žmonės 
su dviem teisybėm visuomet 
baisiai bijo viešo žodžio. Tai 
viena. Antra ten pasakyta: 
“streikininkų komiteto čia 
perplačiai ir peršiurkščiai at
siliepta”. Aha, ir išdavė p. 
Sirvydą.'

Iš 15 narių komiteto sume
džiojo tik trečdalį ir net tas 
trečdalis, pas kurį net dvi 
teisybės ir tasai protestuoja 

, dėl šiurkštumo ir platumo to 
bjauraus atsilie Dides
nio skandal

Jungtinės Amerikos Val
stijos yra galinga pramoni- 
jos šalis. Jos neregėtai greit 
pralenkė ir toli nuo savęs pa
liko senelės-Europos kraštus.

Amerika Europos bėdžiams, 
ypač jeigu šiuosius badas ne
siliaudamas iš paskos seka 
ir dar nuošaliai agentai kur
sto, išrodo kraštu, kur nuvy
kus, galima rast ir auksą ir 
laimę.

Tūkstančiai naujų išradi
mų, kuriuos kas inėtais su
teikia mokslas su pramonijos 
pritirimais, įstatė darban ma
šinas prie mašinų, kurios pa
čios dirba tereikalaudamos 
nuo žmogaus viršiausio pri- 
dabojimo. Darbo našumas, 
kurs padidėjo šimtus ir 
tūkstančius kartų vartojant 
mašinas, senesniųjų gady
nių žmonėms negalėjo nė 
sapne rody ties. Šitai, tiesa, 
galima sakyt ne sulyg vienos 
tik Amerikos, tat yra ir kito
se kapitalizmo šalyse, bet, 
be abejonės, Amerika stovi 
visiems kraštams prieky.

Milžiniškas darbo našu
mas, kurs sutvėrė Ameri
koje didžiuliausius turtus, iš
ėjo ne visuotinam žmonių la
bui, bet mažos kapitalistų 
saujos naudai. Amerikos ka
pitalistų rankose yra tokie 
turtai, kokių niekur-kitur 
nerasime. Amerikos milijo
nieriai yra tieji turto dievai, 
kurie savo nepermaldaujama 
valia turi pavergę dešimtis 
milijonų žmonių.

Kad Amerikos kapitalis
tams pasisekė labiau pralob
ti, negu kad jųjų bendrams 
svetimuos kraštuos, tai tam 
yra svarbios.priežastįs. Jung. 
Amerikos Valstijos sulygina
mai daug mažiau išąikvoįo. 
turto, negu kad Europos ša- 
lįs, kareivijos reikalams. 
Be to, kas liko neišaikvBta, 
dar prisidėjo turtai, kuriuos 
pagamino jaunų vyrų spėkos, 
neatitrauktos iš dirbtuvių, iš 
fabrikų į kazarmas ir karei
viško muštro laukus. Tai bu
vo viena svarbiausių priežas
čių. Kita stambi priežastis 
buvo tame, jog Jung. Ame
rikos Valst. nebuvo, kaip yra 
Europoj, bajorų ir dvarponių 
didžiunijos, kuri plėštų savo 
naudai iš kapitalistų žymią 
pelno dalį, kurią šieji iš dar
bininkų f abrikose ir- dirbtu
vėse išsunkia. Ko Amerikos 
kapitalistams nesanti dvar
ponių didžiunija neišplėšė, tą 
kapitalistai, paspiaudę, jun
gė prie savo kapitalų. Prie šių 
dviejų priežasčių pažymėti
nas yra dar trečias svarbus 
dalykas, kurs leido Amerikos 
pramonijai trąšiai suželti, — 
tai yra tai, jog amerikiečių 
pramonijos produktams pirk
ti augo rimtų farmerių skai
čius,— farmerių, kurie viršijo 
Europos valstijų ūkininkus. 
Bet gal neapsiriksime, jeigu 
greta šių nurodytųjų priežas
čių pastatysim taipogi kaipo 
vieną svarbių dalykų tai, jog 
Amerikos valstijosna plūdo 
energiškiausieji, prakilniau
sieji ir tvirčiausieji Europos 
gaivalai.

Išskaityta, kad jeigu da
bar visus Amerikos Jungt. 
Valstijų turtus paversti į pi
nigus ir tarp žmonių išdalyti, 
tuomet kiekvienai galvai, 
priskaitant vaikus, atsieitų į 
1318 dolerių, arba į 5000 vi
dutiniškai šeimynai. 1850 
metais Jungtinėms Valst. bu
vo keturius kartus mažiau 
turtų: tuomet vienam žmo
gui teišpuolė J 307 dolerius, 
arba į 1200 vidutinio ^didumo 
šeimynai. Skaitoma, kad vi
dutiniškai amerikiečių šeimy-

•) Medžiaga iš “DieNeueZeit” 1909, 
10, I. ir “Handw. der Staataw. ”

nai dabar turėtų atsieit ne 
5000 dolerių, bet 10.000, jei
gu Amerikos kapitalistai ne
būtų begales milijonų per jū- 
ras-marias Europon išpluk
dė,—mat, jie pirko čionai 
gražius palocius, dvarus, gra
fų, hercogų, baronų titulus 
pasoginamoms dukterims.

Bet žvilgterėsim dabar į 
kapitalistų turtus, kad ge
riau nusimanyt, kokių Ame
rikoje ponų esama. Kas dar 
svarbiau, pamatysime, kaip 
begalo greit šių ponų turtai 
augo.

1854 metais New Yorke 
buvo 25 milijonieriai,kiekvie
nas jų turėjo nuo 1 iki 6 mili
jonų dolerių, oių visų didikų 
rankose radosi 43 milijonai. 
Visose Jungtinėse Valstijose 
tais laikais tebūta 50 milijo
nierių su 80 milijonų dolerių. 
Jeigu prie šių milijonierių 
priskaityti dar pusmilijonie- 
nus, tuomet visi tikrai tur- 
tingi amerikiečiai turėjo tur
to į 100 milijonų. Kadangi 
Jungtinių Valst. turtas 1854 
metams skaitoma į 10 mili
jardų (1 milijardas 1000 mili
jonų), tai išeina, kad to laiko 
turtuoliams buvo šimtinė vi
so Jungtinių Valstijų turto 
dalis, arba 1 nuošimtis.

Nabašninkas senatorius' 
Ingalls, kalbėdamas 1891 m. 
sausio mėnesy, tarė senatui: 
‘ ‘Padaryta . toblyčia, ka'd 
vaizdžiai parodyt, kaip šioje 
šaly yra turtas pasidalinęs. 
Jinai įkvėpia didį nerimastį, 
jinai yra tikras perspėjimas. 
Jinai yra laikraštijoj pagar
sinta, sulyg jos buvo čia-pat 
ginčytąsi. Šioji toblyčia 
mums rodo, kad Jung. Valst. 
yra 200 žmonių, kuri turi vi
dutiniškai daugiau, kaip po 
20 milijonų,—400 ypatų, kur 
kiekvienai yra po 10 milijo
nų,—1000 žmonių, kur turi 
po 5 milijonus,—2000, ku
riems yra po pustrečio milijo
no,—600, kur turi po milijoną 
dolerių, ir 15,000 žmonių, 
kiekvienas su puse milijono 
.dolerių. Kitaip tariant, 31.- 
100 žmonių turi savo ranko
se suėmę turto į 36.250 mili
jonų dolerių. ”

skendę republikonų ir demo
kratų dumble. Tie ponai 
nei nesirūpina suprasti, kad 
darbininkų kova turi būti 
minių kova už politišką ir 
ekonomišką laisvę. Ir kuo
met jie mato, kad net uba
gaudami iš kapitalistų nieko 
nepeš, tuomet vienas-antras 
iš jų tarpo pradeda kerštauti.

Su tokiu kerštavimu, su 
tokia privatiška pagieža pla
tus darbo žmonių judėjimas 
nieko bendro neturi.

Jaunuomene =■ mu
sų viltis.

Pirmoji lietuviškos jaunuo
menės šelpimo draugija įsi
kūrė bene tik devynesdešim- 
tais metais pereitojo šimtme
čio. Tai buvo “Žiburėlis”.

“Žiburėlis” visupirma rū
pinosi taisiais jaunuoliais, 
kuriems kelią prie šviesos pa
stodavo menkos išminties tė
vai ir sodžiaus politikieriai. 
Tarp tų jaunuolių buvo ir to
kie mūsų tautos žiedai, kaip 
Jonas Biliūnas, Povylas Vi
šinskis, V. Mickevičius ir ki
ti. Per metų-metus varė 
“Žiburėlis” tą savo darbą, 
išpradžių ne viešai, o nuo 
1906 metų, kaipo legalizuota 
draugija. “Žiburėlis” sušel
pė ne vieną iš mūsų draugų, 
kurie tolydžio išėjo mūsų 
liaudies vadovais. Jisai ne
žiūrėjo partijų, bet žiūrėjo 
pakraipos, šelpdamas laisvų 
pažiūrų jaunuomenę. Jeigu 
nekurie iš jų dėl trupinio 
aukso, vėliaus sutraukė ry
šius su liaudimi, tai jau ne 
‘ ‘Žiburėlio” kaltė. Kunigi
niams tais laikais dar nerei
kėję svietiškės inteligentijos, 
o klierikus jie ir be jokios or- 
fanizacijos pertempdavo per

7 milukinių klesų.
Bet užpūtė revoliucijos vė

jas ir patįs žmonės pradėjo 
vėjus gaudyti. Čia prireikė 
ir svietiškų ganytojų, nes il
gaskverniai, patįs vieni, neį- 
jiegė apsidirbti. Revoliucija

Kožna šalis turi savo pa
pročius. Kožnos šalies kapi
talistai kovoje su darbininkų 
judėjimu turi savo klastas. 
“Dinamitavimas”—tai mū
siškių kapitalistų kovos įran
kis. Kui* tik kįla koksai ju
dėjimas, dinamito atsiranda 
ir pas kriaučius ir pas šiau- 
čius, jį nelegališkai gabena 
traukiniais, net ore dinamitu

Ar bereikia sakyti, kad di
džiausi dinamitonai, tai de
tektyvų kompanijos. Tai jų 
kasdieninė duona. Kada kL 
ti kovoja už duonos kąsnį, 
tai dinamitavimas detekty
vams tikra rugiapjūtė. Ant 
vieno laipsnio su detektyvais 
reikia pastatyti didžiumą 
Amerikos kapitalizmo laik
raštininkų. Nors jų rankos 
baltos, bet sąžinė susitepusi 
amžinu kontraktu su trus- 
tais. Jie išpučia tuos detek
tyvų darbus, iš skiedrų veži
mą priskaldo ir sukelia lermą 
ant visos šalies.

Pasakėme: iš skiedrų veži
mą priskaldo: vadinasi, jųjų 
paskalose yra teisybės nors 
aguonos grūdelis. Išdalies 
tai patvirtina McNamarų by
la, išdalies tai patvirtina di-. 
dieji areštai tarp tiltų unijos 
viršininkų. Būk sučiupę 
40.000 laiškų, kurie liūdyja, 
kad tiltų unija turėjusi ry
šius su tiltų ardimu, kuriuos 
statė ne unijos darbininkai 
ir t. t.

Kapitalizmo laikraštija į- 
tempė visas jiegas, kad suri
šus darbininkų judėjimą su 
anarchistų dinamitavimais. 
Ji tai padarė dėlto, kad už 
neteisingas žinias gauna al- 
mužną, už teisingas jai špy
gą parodytų. Bet dori laik
raščiai ją nučiupo bemeluo-

Pasirodo, kad tiltų unija ir 
vra viena iš konservatyviš- 
kiausių unijų, kuri, baidosi 
tikros darbininkiškos, kovos, 
kurios vadovai iki kaklui pa-
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mainos:‘‘mūsų kunigėliai,"gir
di, jau netokie!” Kun. Tumas, 
visų kailio mainytojų krikšto 
tėvas, pasikavojo (1905-1908 
m.) savo rąžančius po skver
nais ir tarškėjo apie Leono 
XIII krikščionišką demokra
tiją, atiduodamas garbę vi
som laisvėm iki vienai. Tuo
met pastatyta “Vilties” til
tas (taip išsitarė Seinų ‘ ‘Vado- 
vas”)kųriuo ir persirito mūsų 
dienų karžygiai,visi tie Sme
tonos, Pelėdos, Jurgelioniai, 
Graičiūnai (o vardus jų tu, 
viešpatie, suskaityk!).

Štai kuomet atsirado tasai 
pulkelis kunigų beskvernių. 
Tuomet tai, kaipo “Žiburė
lio” priešas, užgimė “Motinė-lio” p:
le”, kuri šelpia vien kunigi
nius.

teisybė, kad yra žmonių kuo
pos, kurias niekas neriša. 
Užtad nereikia svajoti apie 
vieną bendrą jaunuomenei 
šelpti draugiją. Atskiruose 
atvejuose galima ne taip žiū
rėti į partijas, bet prbgresy- 
viškumo ir atžagareiviskumo 
jau niekuomet negalima už
miršti.

Prieš mano akis draugo J. 
Šukio atskaita apie Mokslei
vių Paskolos Ratelio reika
lus. Tasai Ratelis šelpia vien 
tuos, iš kurių galima laukti 
tikrų darbininkų draugų.

Iteligentijos mums reikia. 
Bet ta inteligentija, kol ji dar 
mokslus eina, reikalauja pa
ramos.

Nuo 3 d. liepos iki 1 d. 
sausio 1912 m. kason įplau
kė $211.23. Išlaidų buvę 
$144.25. Ižde liekasi $66.98. 
Kuopų, rodosi, yra tik 7.

Drg. Šukys, atskaitos pa
baigoje sako:

“Taigi M. P. Ratelio draugai, su
kruskite, nes matote, kad mūšy organi
zacija nebe pamato yra... Tverkite nau
jas kuopas, atgaivinkite jau mirusias, 
dirbkite kiek kas galjte, nes beturčiai 
moksleiviai iš visy pusiy šaukia pagel
bės*

“Juk ir mūšy propagandos darbe 
mokyti vyrai yra reikalingi. Matote*, 
kad pasaulio valdonai visas mokslo, spė
kas yra nusipirkę,darbo žmonių luomos 
proto temdymui. Reikia ir mums žmo
nių, kurie j.y šunybes aikštėn išvesty”. 

i..: Adresas susinešimams; J. Šukys 154 
—156 Grand at., Brooklyn, N.Y. -

Nėra pasaky gražesniy, kaip tos, kurias pat
sai gyvenimas sutveria. Andersen.

Neapolyj streikavo karų darbininkai. 
Rivjeros pakraščiu tęsėsi eilių—eilės tuščių 
gatvekarių. Streikininkų minia—konduk
torių ir motoristų—susirinko ant Pergalės 
pleciaus nušvitusiais veidais,pakilusiu ūpu, 
kaip ir išpuola gyviems neapoliečiams.

Virš jų galvų, už sodno grotų, čirškia 
iš fontano versmės plonutė vandens srio- 
vė. Iš visų pusių juos apsupo minia, ne- 
prijaučianti jų streikui; jiems, visiems 
tiems miesčionims, meisteriams, krautuvi
ninkams, siuvėjams, reikia važiuot į įvai
rius didžiulio miesto galus,—o čia ėmė ir 
sustreikavo vežikai.- Skamba rūstus žo
džiai, aštri pašaipa, rankos mostikuoja 
ore. Gyvi neapoliečiai rankų mosavimu 
taipjau moka reiškiai kalbėti, kaipir ne
nuilstančiu liežuviu.

Nuo jūros pusės dvelkia lengvutis vė
jalis ir augštosios miesto sodno palmės 
siūbuoja savo viršūnėmis; jų liemenįs pa
našus į gramozdžias dramblių kojas ir, ro
dosi, iš akmens nukaltos. Vaikėzai, pus
nuogiai Neapolio gatvių išdykūnai, nei 
žvirbliai, šokinėja aplinkui. Ore tik skam
ba jų klyksmai ir juokas.

Miestas, panašus į seną graviūrą, 
gausiai šildomas saulės spinduliais. Mel
svos užtakos bangos skalsiai plauja akme
nimis išgrįstus krantus. Bangos, kaip ai
das, atliepia gatvės gaudesiui.

Streikieriai liūdnai glaudžiasi vienas 
prie kito, beveik neatsiliepdami ant mi
nios prikaišiojimų. Jie, užsilipę ant sod
no grotų, nerimaudami, žiūri per minios 
galvas į miesto gatves. Jie išsirodo, lyg 
kad vilkų būrys, iš visų pusių šunų apsup
tas. Visiems aišku, kad tūos žmones, vie
nodai apsirėdžiusius, riša bendras, neat
šaukiamas nutarimas kovoti iki paskuti- 
nosios ir tatai dar daugiau erzina minią. 
Bet tarp streikierių esama žmonių su filo
sofiškais palinkimais. Ramiai sau rūky
dami, jie nori pertikrinti streiko prieši
ninkus.

—Ei, sinjore! Kas bus, jeigu vai
kams neužteks ant makaronų?

Mažomis kuopelėmis, po dvejatą, tre-
Ai mieste policijos.- agen

tai, dabodami, kad minia.nekliudytų gat
vės judėjimui. Jie bešališkai žiūri į stfei- 
kierius ir į jų priešus ir tiktai tuomet, 
kuomet minia pradeda ūžti, jie lygiai pa
juokia visus, nepaisydami partijų.

Kad apsaugojus žmones nuo didesnių 
sumišimų, šalygatvyj stovi ginkluota ka
rabinierių nuovada. Jų veidai rūstus; ant 
galvų trikampės kepurės, ant pečių už
mesti trumpučiai apsiaustai. Jų kelinės 
raudonos, kaip kraujas.

Savy tarpinė pašaipa, išmetinėjimai 
ūmai nutįla, per minią pralekia koks -tai 
ūžimas; streikieriai rūsčiau sužiuro į gat
ves, o minioj praūžė girdas:

—Kareiviai!
Pasigirdo švilpimas, kuriuo manoma 

buvo užgauti streikierius. Nekurie pra
dėjo sveikinti kareivius. Vienas senyvas 
žmogus, lengvai apsirėdęs su didele pana
ma ant galvos, net pradėjo iš džiaugsmo 
šokinėti.

Konduktoriai ir motoristai skina sau 
kelią per minią prie karų. Nekurie jau 
pasiekė karus ir nekantriai žiūri j publiką, 
kuri, kareiviams artinanties, jaučiasi drą
sesnė, galingesnė. Įsiviešpataują tyla. 
Ta tyla pervėrė žmonių širdis, paskirstė 
juos į kuopeles. Minia jau nekrykštauja, 
bet jos ūpas virto lygir daugiau žmoniš
kesnis.

Lengvai, tarytum šokdami, eina San? 
ta Lučia pakraščiu maži pilki kareivėliai, 
taisykliškai mindami kojomis, mechaniš
kai mojuodami kairiomis rankomis. Jie iš
sirodo lyg iš molio nulipinti ir galį subįrėti, 
kaip vaikų žaislai. Juos veda gražus, aug- 
štas aficieras, sutrauktais antakiais ir 
burna paniekinančiai suraukta. Greta jo 
bėga, vis pasišokinėdama^, mažas, pilvo
tas žmogus su cilindru ant galvos. Jisai 
smarkiai gestikuliuoja ir be poilsio ką tai 
aiškina.

Minia nusitolino nuo karų. Kareiviai 
ilga eile sustojo ties tramvajais.

Žmogus su cilindru ir dar keletas vy
rų pašėlusiai pradeda šaukti:

—Paskutinį kartą... Ultima voltą! Ar 
girdite?

Aficieras, nuleidęs galvą, raito savo 
ūsus. Prie jo pribėga storas žmogus ir 
spiegiančiu balsu ką-tai sako. Aficieras 
šnairiai į jį pažvelgė, išsitiesė, ištempė 
krūtinę ir garsiai pratarė komandos žo
džius. ..J;;

Ta trumpa scena miniai pasirodė juo
kinga ir nekurie pradėjo kvatoti, bet 
greitai šauksmai nutrūko. Minia atsi
traukė nuo karų ir pradėjo bėgti prie pir
mojo karo.

Pasirodė baisus reginys. Čia-jau, be-' 
veik po ratais, ant relių guli, nusiėmęs 
kepurę, žmogus; jisai atsigulęs augštiel- 
ninkas, o jo ūsai piktai žiūri į dangų. Gre
ta jo atsigulė mažas, miklus, kaip beždžio
nė, vaikinas. Paskui jų pradėjo gulti ant 
relių visi darbininkai....

Pervažiuokite per mūsų lavonus, ta
rytum norėjo jie apskelbti miniai.

Minia, tarytum apglūšinta, nųtilr* 
Pasigirdo balsai, bailiai šaukianti Mo' 
Dievo. Vieni pradėjo cypti, moterįs j 
ščioti, o gatvės dykūnai, kaip bolės, soki- 
nėjo po gatvę.

Cilindruotas žmogus ką-tai gailiai 
staugia, aficieras rimtai žiūri į jį ir trau
ko pečiais. Jam liepta pakeisti streikie- 
riai kariumene, bet visiškai neliepta kovo
ti su darbininkais.

Tuomet cilinderis, apsiaustas patai
kūnų būriu, šoko į tą pusę, kur stovėjo 
karabinieriai. Štai jie sujudo, prisiartino 
prie streikierių, nori juos pakelti ir nu
traukti į šalį.

Prasidėjo kova, ermideris. Tik stai
gu visa minia sustaugė, suriko ir patrau
kė ant relių. Žmogus, užsismaukęs ant 
galvos panamą, pirmas atsigulė greta 
streikierių, o paskui kas tik gyvas pradė
jo gulti ant relių. Ir iš kur tik atsirado 
to svieto. Visi buvo linksmi, visi šaipėsi 
ir vienas po kito smuko ant žemės.

Buvo sugalvotas puikus pienas. Tra
gedija buvo pakeista komedija. Moterįs 
metė savo gurbus, kokie-tai, kaip iš že
mės išdygę, žmonės tempė maišus. Vai
kiščiai vartėsi po dulkes, tarytum tai bu
vo jiems maloniausias užsiėmimas.

Penketą kareivių nuo platformos pir
mojo vagono žiūrėjo į tą knibždantį skruz
dėlyną ir, susiėmę pilvus, trūko juokajs*^ 
Dabar jau jie nebebuvo panašų^ nulipdy
tus, , molinius.,kareivėlius. Linksmumas
taįp^apemė juos visus, jog jie, rodėsi, tu- 

j rėš iš to juoko sukristi ant vietos.
Praėjo pusvalandis ir po visą Neapolį 

barškėjo karai, veždami žmones į įvairiau- ' 
sius miesto kampus. Ant platformų sto
vėjo kareiviai, linksmai šaipydamiesi. Jie 
buvo pergalėtojais.* Ramiai vaikštinėda
mi po karus, jie klausinėjo:

—Tikietai?!
Žmonės, įteikdami jiems raudonus ar 

geltonus tikietus, gudriai mirkčioja jiems 
akimis, šaiposi ir ką tai į panosę bumba...

' ■- ■■■■ ",' '

Tarptautiški žodžiai. ,

Drumstosios bangos putojo, rūstaudamos, 
Graužė, įdūkusios, uolų krantus. 
Betgi ir josios, į tolį beplaukdamos, 
Mums nepaskelbs jų šventuosius karstus.

Don Alberto.

n<—M'-Hirn, i nitu i, mnaan

Žuvusioms Draugams.
IŠ V. PIGNBR.

Žuvo geriausieji, sieroj žemelėje 
Ilsis grabe jie krašte tolimam. 
Neapraudojo jų niekas giesmelėje, 
Kas iš širdies beužjaus'Svetimam...

Nėr fenais kryžių. Žolelė prisiglaudė 
Prie j v j v karsto ir kužda tyliai.
Juosius belydint, vėjalis tik pagaudė

D e i s t a i —žmonės pripažįstą Dievo 
būtybę, bet atmetą apreiškimą ir Dievo 
apveizdą.

Deizmas — religiškai filosofiškas 
mokslas, kuris išvedžioja, jog esąs Die
vas, bot religiškas smulkmenas, dogmas 
deizmas lengvai sveria.

Dekabristai sukilėliai prieš carą 
Mikalojų I ,1825 metais. Jie .sukilo 
gruodžio (dekabr), dėlto ir vadinasi deka
bristais. Jie reikalavo konstitucijos ir 
baudžiavų panaikinimo. Tai buvo dau
giausia augštesnieji kari u menės aficieriai.

Dekadentai - šalininkai naujos pa
kraipos raštijoje ir dailėje, kurie nepripa
žįsta tvėrime jokių taisyklių, jokių įstatų, 
o vien tik vaduojasi savo" ypatišku ūpu, 
palinkimais, nuožiūra. Tai dausų svajo
tojai, nenorį vargti žemės vargais.

D e k a n a s—vyresnysis kunigas, pri
žiūrįs tūlos apielinkės kunigus. Univer
sitetuose dekanu vadinasi tūlo fakulteto 
(skyriaus) prižiūrėtojas.



LAISVE

vo geruosius darbus. Tavo 
tie gerieji darbai, tai tik tru
piniai, kuriuos tu numeti nuo 
savo stalo. O juk evangeli
joj yra aiškiai pasakyta, kad 
lengviau bus verbliūdui per
lįsti per adatos ausies skylu
tę, negu įeiti bagotam į dan
gaus karalystę! A matai, 
teta! O ar atsimeni dar, kaip 
šv. Petras mirtimi nubaudė 
Ananiją ir Saphirą, kurie pa
slėpė dalį tik savo turto. A 
matai, teta! O dar ar neat
meni, ką pasakė Kristus vie
nam jaunikaičiui: jei nori 
būti mano, tobulu mokiniu, 
išdalink viską ir eik paskui 
manęs. A matai, teta. Pat- 
sai-gi Jėzus ir gyvybę'atida- 
vė. Pagal tavo kalbos išei
tų, kad ir Lawrence’o Wood, 
davęs ubagui kvoterį, įeis į 
dangaus karalystę. Bet jei
gu jau taip būtų, tai aš jį 
su šluota iš ten išvyčiau.

—Gana bus tau plepėt. Pa
leido liežuvį! Aš jai žodį— 
jį man, kaip iš maišo.

—Teta, pasakyk man, ko
dėl tasai mūs klebonėlis kož
ną nedėldienį keikiasi ir kei
kiasi per pamokslą. Juk Die
zas meilę skelbia.

-Tu nieko neišmanai, Ma- 
ėle! Svieto reikalai visai 

Kas kita. Tu žinai, kad evan
gelijoj pasakyta, ką kunigas 
surija, tai bus surišta ir dan
guose, o ką išriša, tai bus iš
rišta ir ten. Matai, kokią 
didelę valią jiems suteikė. 
Ir'dar pasakyta evangelijoj, 
kam daugiau davė, nuo tų 
bus daugiau ir pareikalauta. 
Matai, jam prieš Dievą rei
kės išduoti rokunda už mus 
visus, tai ir turi barti, mo
kinti, nes kas tik bloga atsi
tinka, vis jam reikės duoti 
atsakymas.

—Čia, teta, tu visai gerai 
kalbi. Ant svieto viskas ne 
taip, kaip reikėtų būti: taigi 
už saliūnininkus, fabrikan
tus, sukčius, paleistuvius vis 
tai kunigėliams reikės atsa
kyti. Jie taip paleido va
džias, kad dabar daugiau 
sukčių, kaip dorų žmonių. 
Na ką, tegul atsako. Ale jau 
tada nė vienas kunigėlis ne
pasieks dangaus karalystės. 
Nes pati matai, kad jų nie
kas neklauso.

—Neklauso, nes svietas 
patvirkęs. Bet nemislyk, 
Matildėle, kad jau visi__ne- 
Elauso. Oi dar daug žmonių 
eina į bažnytėlę,, poteriauja, 
spaviedojasi, ant afierų ne
ša. Daugiau, kaip tų bedie
vių. Tik tie bedieviai dides
nį alasą kelia, dėlto ir išrodo 
jų taip daug.

—Betgi, teta, ar jau * tie, 
ką bažnytėlėj graudžiai ver
kia, mušasi į krūtinę, ar jau 
jie, išėję iš bažnyčios, anio- 
lais pavirsta. Vis tokie pa
tįs ir gana. Gavę atleidima 
griekų, jie vėl išnaujo griZ 
syja.

—Cit, ilgaliežuve, dar man 
išpažintį užgavinėsi! Žmo
gus, išsispaviedojęs, nekaltas, 
kaip karvelis. Jisai visados 
bus išganytas.

—Oi ne, teta, aš jau moku 
skaityti, o evangelijoj juodai 
ant balto parašyta, kad tikė
jimas be gerų darbų dar ne
duoda išganymo. Ten žodis 
į žodį stovi: tikėjimas be ge
rų darbų, tai numiręs tikė
jimas. .Taigi negana gailė
tis už griekus. Reikia dar 
patį gyvenimą vesti kitaip.

—Ji man aiškins evange
liją! Ačiū Dievui, dvidešimts 
metų gaspadinavau pas ku
nigą, amžinas jam atsilsis, 
Daratavičių! Evangelijoj pa
sakyta, kad reikia gerų dar
bų, ale nepasakyta kiek. Še 

/tau ir špyga. Ubagams rei
kia duot, o mirštant iš savo 
kraitelio šį-tą ant bažnytė
lės užrašyti. O dar gerais 
darbais rokuojasi vieros my
lėjimas. Reikia traukti vi
sus į Kristaus bažnyčią ir, 
kaip pritrauksi kokią avelę, 
tuoj ir yra geras darbas. Štai 
aš tave dabar geibiu. [ ką- 
gi tu būtum išaugusi pas sa
vo nabašninkus tėvus. Žino
ma, į bedievę. Dabar aš ta
ve padarysiu mielaširdystės 
seserimi.

—Nepadarysi ir gana.'Ne- 
Rorih aš būti tokia šventa- 
blvya pasipūtėle. Bet aš dar apie menkesnį protą.
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KARALIENES.

j^Kysiu apie ta-

Girdėjimo apsau 
gojimas.

o kadangi visi

Korespondencijos

Sakoma, kad moterų pro
tas menkesnis, negu vyrų. 
Bet tie patįs, kurie taip sa
ko, nemato, kad ir jųjų pa
čių abaze yra ir buvo labai 
daug moterų, kurias jie pa
tįs garbina. Tai moterįs- 
karalienės. Ar jos parodė 
menkiau energijos, ar jos 
mažiau lupo žmones, kaip jų 
bendrai karaliai? Anaiptol! 
Tankiai savo žiaurumu jos 
pereidavo vyrus.

Semiramida, toji pusiau 
pasakų Asirijos karalienė, 
pagarsėjo visame senovės 
pasaulyj. Semiramidos sod
nai ant namų stogų buvo 
vienas iš septynių didžiausių 
pasaulio stebuklų.

Biblijoj minima Sabbos ka
ralienė, galingiausia ir pui
kiausia-, kuri važiavo past-]-* 
klausytų Saliamono gudry
bės. Egypto Kleopatra lai
kė po savo pantapliu Rymo 
valdovą. Iš senovės moterų 
reikia dar paminėti brolių 
Grakchų motiną. Tiktai ji 
pasižymėjo ne žiaurumu, bet 
dvasios prakilnumu.

Pati katalikų bažnyčia, ku
ri eina prieš moterų teises, 
rodosi, turėtų atminti, kiek 
ji turi šventųjų moterų.

Viduramžiuose buvo aug- 
štai pakilusi žvaigždė Izabe
lės Ispanietės, kuri davė tarp 
kit ko ir Kolumbui laivus, 
kuriais tas Ameriką pasiekė. 
Toliaus seka Joana d’Ark, 
kurią katalikai sudegino ant 
laužo, o Leonas XIII šventa 
paskaitė. Ji vedė francūzų 
kariumenę, kuri paliuosavo 
Francūziją nuo anglų ant- 
plūdimo. Negalima nepami
nėti ir Lukrečios Bordžia iš 
jopiežių Bordžia familijos, 
turi žinoma istorijoje savo 
sataniškumu ir jezuitišku- 
mu.

Naujausiais laikais beveik 
kožna šalis turėjo savo labai 
gabias karalienes. Pradėsiu 
nuo Elzbietos Angliškosios 
(pabaigoj XVI amžiaus), nuo 
kurios laikų pradėjo_ įsiga
lėti Anglija ant jūros.

Nereikalingu triukšmu pa
naikinimo draugijos įsteigė
ja ponia Isaac L. Rice pata
rė, kad mokyklos būtu sta
tomos tyliose vietose, nes 
triukšmas gadina mokiniu 
girdėjimą,
nervai turi tarp savęs var
žius ryšius, tad triukšmingo
se vietose besimokindami 
mokiniai lieka nejautriais ir 
bukapročiais.

New Yorko aldermanai ir 
mokyklų perdėtiniai pripaži
no jos patarimą ir daugelyj 
vietų uždraudė rėkavimą ir 
trenksmingą važinėjimą, kur 
mokyklos randasi. ’

Neretai mokytojos yra pri
verstos uždarinėt langus ir 
atimt nuo jaunų, vaiku svei
ką orą, kad tik apsigynus 
nuo triukšmo.
Reikia tikėtis^ir kituose mie

stuose greitoj ateityj bus už
drausta daryt bile kokį triuk
šmą ir bildesį prie mokyklų.

Bet dar būtu geriau, kad 
ponai aldermanai ir kiti val
dininkai atkreiptu atydą į 
darbininku / apgyventus dis- 
triktus. Juk ten neužbai
giamas ir neišpasakytas bil- 
dėsis viešpatauja per dienu 
dienas ir jis atbukina tūk
stančiu vaiku jausmus, su
gadina ju girdėjimą, padaro 
juos nerangiais protiškai ir 
fiziškai.

Žinių=Žineles.
Automatiškoji pinigų 

mainymui mašina. Port
land e, Oregono valstijoj, ta
po išrasta automatiška pini
gu mainymui mašina. Iš pa- 
viršio ji panaši į automatiš
ką saldainiu (kendžiu) parda- 
vimūrmašihąTNbnrrtišmaf-" 
nyti kokį-nors pinigą, nuo 
dešimtuko iki dolerio, reikia 
jį įmesti į tam tikrą skylutę 
viršutinėje mašinos dalyje ir, 
paspaudus rankeną arba už
mynus koja ant tam tikros 
pėdos mašinos apačioje, ta 
pati pinigu suma išbįra smul
kiais į tam tyčia pritaisytą 
bliūduką.

Kiek surinkta svarbiau-

u- 
vo gudri diplomatė ir prieši
ninkė katalikų bažnyčios. 
Rusijos Katrė II žinoma irgi 
visiems. Ji pagarsėjo savo 
baisiu paleistuvmgumu, bet 
vienkart, jai valdant, smar
kiai išaugo Rusijos politiška 
galybė. Austrija turėjo sa
vo Mariją Tereziją, Ispanija 
—savo Izabelę II, Anglija— 
Viktoriją, Švedija--Christi- 
ną, Chinija—savo keli metai 
atgal mirusią Kvat-Si.

Visi moterų teisių priešai 
į padanges kelia tas karalie
nes už jų protą ir gabumus. 
Mūsų nuomonė kitokia. Ne- 
garbįsime jų protą, bet 
pasakysime, kad žmonių 
tupime jos tankiai perviršin- 
davo vyrus (Katrė II, Izabe
lė II).

Taigi ir tų pačių karalie^ 
nių garbintojai, nuosekliai 
elgdamiesi, neturėtų plepėt

Su lyg agrikultūros sekreto
riaus pranešimo, praėjusiais 
1911 metais užderėjimas bu
vo sekantis: kukurūzų (kor- 
nų) 2,776,000,000 bušelių; 
šieno 47,000,000 tonų; kvie
čių 656,000,000 bušelių; avi
žų 874,000,000 bušelių; taba
ko 800,000,000 svarų; vatos 
12,814,832 pakių; bulvių 
282,000,000 bušelių.

Įstabus laikrodis. Peter
burge, Rusijoj, yra laikrodis 
su 95 rodančiomis lentomis. 
Jis rodo dienos laiką, žemės 
ir kitų planetų krutėjimus ir 
apart to rodo laiką pagal 30 
atskirų žemės vietų.

K rasa Chin i joj.
Chinijoj yra išviso tik 347 
krasos kontoros ir 3,183 my
lios valdiškų krasos kelių.

(Iš “Pop. Mechanics’’) 
Surinko J. S.

Visoj

.1 Bostonietis.

Chinų gudruočiaus išsita
rimas.

Nors išminčius ir aštrus 
kaslink savęs, bet nuo kitų 
jisai nieko nereikalauja. Jisai 
visados užganėdintas savo 
padėjimu ir nesiskundžia ąnt 
Dangaus, nekaltina kitų už 
savo dalį. Paprastai-gi žmo
nės, žemės turtus vaikyda
mi, pakliūva į paojingumus.

Kuomet striela nepataiko 
į cielį, šovikas patsai save 
kaltina, bet ne. kitą. Taip 
elgiasi ir išminčius.

Konfuti.

...

Juokų Kąsneliaiatsikartojusio Amerikoj kri-jją tvarką, tapo palaidota. 
Avių ganytojo neturim, taigi 
gyvename gana ramiai, nes 
nėra kas kurstytų vienus 
prieš kitus. Laikraščių pa
reina daugiausia “Keleivio”, 
“Kovos”, “Laisvės”. “Drau
gas” turi gerų agentų, jį ro
dosi, parkviečia itališkas ga
nytojas. { kiekvieno' lietu
vio gyvenimą jį pristato dy
kai.

zio ir streikų ir neaplenkda
mas Lawrence’o audėjų strei
ko.

Aukų surinkta $17.95. Iš
rinkta komitetas iš šešių ypa- 
;ų, kuris stengsis rinkti au
tas, kur tik bus galima.Pub
likos buvo apie 150 ypatų.

Baltraus sūnus.
Worcester, Mass.

Tėvynės Myl. kuopa turėjo 
savo vakarą, ant kurio šalę 
dtų reikalų buvo parinkta ir 
aukų Lawrence’o streikie- < 
riams. Daugelis norėjo, kad ; 
aukautojų pavardės būtų pa
garsintos, tai čionais nors : 
;uos paduosiu? kurie aukavo 
jo $1.00: Jonas Skliutas, J. 
Šūkis, B. Batautas, J. Bąla
mus, Bačiauskas, A. Garba
čiauskas ir M. Paltanavičia.

Viso buvo surinkta $29 su 
centais.

T. M. D. Komitetas.
Lewiston, Me.

Mūsų lietuviai pradėjo la
jai girtuokliauti, nes dabar 
yra karčemų, tiesa, ne viešų, 
jet jose galima visai gerai 
išsigerti.

Nedėlioms alutį parduoda 
šv. Baltramiejaus draugijos 
svetainėj. Nes ten, ar šo
kiai, ar mitingas, ar susirin
kimas, visados baras atdaras.

25 vas. buvo šv. Baltra
miejaus dr-jos mitingas, lai
ke kurio daugelis visai gerai 
įsigėrę.

Reikėtų, kad draugijos pla
tintų blaivystę, o čia atbulai. 
Kaikada duoda net uždyką 
išsigerti, kad labiaus patrau
kus prie įsirašymo draugijom 
Mat, šventos draugijos ir 
alus šventas.

Mažiukas.
East Pepperell, Masst1
Miestelis mūsų randasi tarp 

lygumų ir didelių girių. Lie
tuvių “mažas būrelis, bet ir 
tarp tų pačių beveik nėra 
žmonių, kuriuos galima būtų 
veikėjais pavadinti. Apšvie- 
ta tarp jaunų ir vedusių vi
sai žemai nupuolus. Laikraš
čių mažai kas skaito. Dau
giausia mėgsta kaziras ir 
karčemeles, kurių, kaip vi
sur, ir čia netrūksta.

C. Kornik.
Grand Rapids, Mich.
Atvykus į mūs miestą p. 

Birauckui, pradėta smarkiau 
veikti ant teatrališkos dir
vos. Atsirado žmonių, kurie 
norėjo tą darbą suardyti, bet 
niekas iš to neišėjo. Vasa
rio 11 d. pastatė ant scenos 
trijų veiksmų komediją (ko
kią? Red.). Lošimas nusise
kė neblogiausia ir žmonėms 
patiko kuogeriausia, išėmus 
kokį ten šventakuprį. (Ką ra
šo korespondentas toliaus ne
įskaitoma. Red.)

Lietuviai čia dabar gavo 
naują kleboną kun. Gervic- 
ką. Matulaitį išvijo parapi
ja. Nors per ilgą laiką žmo
nės susiprato, kad Matulai
čiui daugiau rūpėjo savo ki- 
šenius, negu parapijos reika
lai.

Tėv. Myl. Dr-ja rengia 5 
d. kovo pasilinksminimo va
karėlį. Bus kalbos, dainos ir 
deklamacijos.

18 d. vasario susitvėrė te
atrališka kuopa po vardu 
Dramatiškas Ratelis. Jau yra 
apie 15 narių. V. Ž—is.

Herrin, 111.
Miestelis apgyventas sve

timtaučiais, daugiausia ita
lais. Italai gana susipratę, 
jie užlaiko visų sau reikalin
gų daiktų sankrovas.

Lietuvių čia irgi yra nema
žas būrelis, taip į ' 300 žmo
nių. Jie turi 3 draugijas: 
L. S. S. kuopą, D. L. K. Vytau- 

Ypač nuosekliai to draugiją ir politišką Ūkė- 
k&lbėjo A. Valinčius, aiškin- sy Kliūbą. Turėjome ir S. 
damas priežastis kelis kart L. A. kuopą, bet, įvedus nau-

Brooklyno chronika.
Vas. 25 d. drg. Perkūnas 

skaitė referatą ant temos: 
“Dailydė ir kardinolai”. Re
feratą rengė Liet. Apšv. Dr- 
ja su 19 L. S. S. kuopa. Siu
vėjų unija atsimetė nuo re
ferato, nes baidosi, kad Per
kūnas, artinanties pavasa
riui, neįtrenktų į jų lūšną...

Prelegentas palygino dai- 
lydės Kristaus' gyvenimą su 
raudonkepurių kardinolų gy
venimu ir jų kruvinais dar
bais. Kristus užtarė varg
šus, o popiežija, sykiu su ca
ru, kaizeriu, Taftų paplukdė 
svietą kraujuose.

Ant galo buvo paraginta 
paaukauti Lawrence’o strei- 
kieriams. Publika pritarė 
tam delnų plojimu irsuauka- 
vo $15.90.

Paskiaus deklamavo pen
kių metų mergaitė Aldona 
Kriaučiunytė ir V. Petraitis.

Klausimuose dalyvavo ir 
merginos. Paveizdan, viena 
mergina uždavė klausimą, 
kas parašė 10 Dievo prisaky
mų, ar tik ne socijalistai, 
kad ten uždrausta užmušinė
ti.

J. Perkūnas klausimą ge
rai išaiškino.

V. Jurbarkiškis.
NUO RED. Prašome pla

tesnių žinių apie kriaučių 
uniją.

Chicago, III.
25 vas. prelėkcijos atsibu

vo pobažnytinėj salėj. Nors 
ir sakyta buvo, kad įėjimas 
veltui, dėlto nulupo po 10c. 
Rengė S< L. A. 129 kuopa, 
skaitė pons D-ras Graičiūnas.

Tai buvo ne paskaitos, bet 
monologas. Įžangoje pasakė, 
jog moterįs turi auklėti kū
dikius tyrame, ore,. sveikai 
valgidinti, ir tai dar valgiu, 
kurį gydytojai būtų ištyrę, 
laikyti ertvuose kambariuo
se. Iš tų žodžių tiek naudos, 
kiek iš tabokiaus monologo 
apie tabaką, nes visai neiš
rišta klausimo, kaip tas gali 
būti darbo žmonėms prieina
ma. Toliaus savo prelekci- 
ją užbaigė keistu paakinimu, 
jog moterims auklėjančioms 
kūdikius... svarbiausias tik
slas, tai p. Tananevičiaus 
katalogas, iš kurio sveikata 
semiama kibiru.

Apie švarius rumus p. Gr. 
nuprelekcijavo, kad šeimyna, 
susidedanti iš 6 ypatų ir už
dirbanti $8 į savaitę, turi 
bent pusę išduoti buto nu_- 
samdymui.

Paskutinė tema buvo apie 
dvasiškąjį auklėjimą: būk 
bažnyčia esanti žmogaus tik
slu ir artimo meilės skelbėja, 
apgynėja nuo bedievystės. 
Sakė, jog be Dievo valios ir 
dantis išmuštas nebeataugs. 
Kažin, ar negalėtų d-ras Gr. 
padaryti stebuklą, kad iš
muštas dantis su Dievo pa- 
gelba išaugtų?

Kuomet iš susirinkusiųjų 
tarpo buvo paprašyta paaiš
kinti nesuomonęs, tuomet 
prelegentas apskelbė, kad iš
aiškinimai neatnešią naudos, 
o jisai pats užsimanęs valgy
ti. Gaila, kad niekas iš pub
likos neturėjo valgio...

Gamtos sūnus.
Pittston, Pa.

Vietinis savitarpinio Lavi
nimosi Ratelis ant vietos ne*- 
stovi, bet vis sukasi. 25 vas. 
surengė prakalbas su tikslu 
paremti Lawrence’o streikie- 
riV4-

Garsių kalbėtojų nekvies
ta, bet pasikakinta vietiniais. 
Tai vis prasilavinę darbinin
kai, sugebą atlikti oratorių 
uždavinį.

P. Raudonaitis.
Arnold, Pa.

Per krikštynas (18 vas. d.) 
čia įvyko žmogžudyste, kuri 
yra baisi girtybės pasekmė. 
Krikštynos buvo pas vieną 
slovaką. Gerai įsitraukę, 
jaunieji susikivirčijo už ko
kią tai merginą. Priešinin
kas matė, kad vienas neatsi
laikys, prasišalino. Tuomet 
kokia penketą vyrų laukė ties 
butu jo išeinant. Na ir ant 
nelaimės (o gal ant laimės), 
išėjo visai nekaltas žmogelis, 
lenkas, kurį ir sušaudė. Po
licija ant rytojaus visus sar
gus suėmė ir į Unitown nu
vežė, o sušaudytas, nuvežtas 
Pittsburgan, pasimirė.

Da-vis kenčiu.

APIE DARBUS.
Pittston, Pa.

Darbai pas mus anglių ka
syklose eina gana smarkiai, 
vienok uždirbant po $2.00 
ant dienos reikia gana smar
kiai lupti ir dar apie 10 vai. 
Yra ir geresnių darbų, vie
nok tuos reikia pirkti.

Širšinas.
Beaverly, Mass.

Mūsų mieste yra keturios 
lietuvių šeimynos ir 7 pavie
niai. Draugijų nėra.

Dirbtuvių yra sekančios: 6 
čeverykų dirbtuvės, kuriose 
uždarbiai neviedodi, nes dir
ba nuo štukių. Kaip yra 
darbo, tai galima uždirbt 
nuo $12 ligi $25, kaip prie 
<okio darbo. - Kur dirba uni
jų darbininkai, ten dirba po 
50 vai. į savaitę; kitur 55 va
landas. Taip-pat unijos dar
bininkams daug daugiau mo
dama už tuziną čeverykų.

Yra 4 baksinės, kuriose 
dirba 9 valandas, o subatom 
tik iki dvyliktai. Uždarbiai 
nuo $9 iki $12 prastam dar
bininkui, o amatninkui daug 
j rangiau.

Dar yra viena didelė ma- 
šinšapė po vardu United 
Shoe Machinery Co. Čia dir
ba daugiau, kaip 700 darbi
ninkų; uždarbiai nevienodi. 
Prastam darbininkui moka 
24c. ant adynos, o amatnin
kui nuo 30c. iki $1.00. Dar
bas visados galima gaut.

Dar yra daug mažų ma- 
šinšapių ir automobilinių; 
kas supranta amatą, gali 
gauti/darbą kožnoj valandoj.

Pragyvenimas, kaip ir vi
sur.

.Amerikanckas dzūkas kelia x 
vainų prieš bedzievius

(Drukavota dzūkiškai)
Kentėjau, kentėjau ir cer- 

plyvascies netekau, žūrėda- 
mas į Meriki gyvenancus be
dzievius. Aš sakau, kad mes 
turime pakele vainų prieš be
dzievius, ba aigu mes nekel
sim buntų prieš juos, tai jie 
mus visus bedzieviais pada
rys. Mus vaikucai ir pavirs 
į bedzievius.

Cik klausykite! Aš jums 
paporysiu vienų atitikimų, 
kų‘aš girdėjau.iš vieno Įbėr- 
naico burnos. Buvo tep:

Paldzienyko ryti aš ajau 
dzirbc ir aid amas ūlycu. už
girdau verkiarte vaikų. Mis
tinu savam dūki, kas ca ver
kia tep anksci, nugi žūrau— 
sėdzi bokuras pas duris ir 
verkia. Aš priėjau prie jo 
areaujir užklausiau: “ko tu 
ca sėdzi tu uncvate, ko neini 
pirkcon?”

—Kad tėvulis muša,—at
sakė jis man žėlasniai.

—O už ku tavi tėvulis mu
šė, gal nenori klausyc?

—Už tai, kad vakar ant 
prakalbų nebuvau.

Nu, išgirdis aš tokį jo at
sakymų, neturėjau jam; ko 
sakyc, tai ir palikau.verkian- 
cį, o aš nuėjau dzirbc. Va
kari gi, kadu aš grįžau nuo 
darbo, tai tam pacam daikti 
ir tas pac vaikas vis dar Ver
kia. Nu, pamierkavojau sau, 
jau ca kokis-nors negerumas 
yra. Prisiarcinis prie jo vėl 
viežlybai užklausiau, tep kap 
ir iš ryto: “ ar gal tavi vėl ' 
kas mušis?”

—Motulė mušė,—atsako. 
—Už kų tavi matulė mušė?

—paklausiau.
Sako—užtai kų vakar baž

nyčioj nebuvau.
Nu, braca, pamislinau sau, 

tu turi gerų motuly, jei tavi 
muša užtai, kų bažnyčion 
neini. Bet, — sa*kau, —kas 
ca yra, kad tu šų rytų gavai 
muščmuo tėvulio, o dartės 
sakai, kad nuo motulės. Aš 
tavi, sakau, nesuprantu, iš- - 
tlumočyk man virozniau, sa
kau.

— Gerai, sako, — išvirožy- 
siu. Mano tėvulis, sako, no
ri, kad aš aitau ant prakal
bų, o motulė nori, kad aitau 
bažnyčion. Nu, o vakar bu
vo prakalbos tuoj pačiu čėsu, 
kadu.reikė jo^aicie bažnyčion, 
tai man tėvulis liepia aicie 
ant prakalbų, o motulė baž
nyčion, už kų aš labai užšir
dau ir užtai nėjau nei] ty 

|nei ty.
i tėvulis, kų nebuvau ant pra
kalbų—mušė. Nuo motulės 

i irgi gavau muščie, užtai kų 
’ bažnyčion nebuvau.

Aš išgirdis tokių vaiko 
šnektų net nucirpau! Tai ko- 

I kių tėvų dar randasi. Pal- 
dzieniki vaikų muša užtai kų 
nedėlioj nebuvo ant prakal- 

I bų. Nu, kų jus sakysit, ar 
tai ne bedzievis. Cylėkit, vy
reliai, nūnai kap sapcynios 
aisiu pas prabaščių ant rodos#

Jūsų Juras Ridzikas.
Iš 4 narių unija.

Vieni iš streikuojančių 
Lawrence’o darbininkų pri- 

I klauso prie Industrial Wor
kers of the World unijos, ki
ti prie American Federation 
of Labor. Bet sale tų unijų, 
Lawrence susitvėrė dar vie
na unija, kuri vadinasi Sir
vydo Gizelių Unija. Prie jos 
priklauso jau net 4 sąnariai. 
Štai “V.L.” No.9 randame 
jų protestą prieš “Laisvę” ir 
“Keleivį”. Po protestu pa
sirašo visi: Pirm.J. Kirdėjus, 
pagelbininkas John Zablots- 
ky ir sąnariai: Annie Gai- 
džiute, Amilija Jakimaniutė.

. Sirvydas suteikė minėtai, li
nijai §avo kanceliarijos tiesų 
čartėrj.

S. Fotografas.
Herrin, III. j

Pas mus darbai eina silp- i 
nai. Angliakasyklose dirba: 
po 2- 3—4 dienas į savaitę. į 
Kitokių darbų čia nėra. Iš i 
kitur pribuvusiam sunku dar
bas gauti, nes kiekvienas) 
nuvargęs darbininkas laikosi 
savo vietos. Skurdas smar
kiai auga, nes jau po pereito 
pavasario silpnai dirbo, o ne
purios kasyklos visai buvo 
uždarytos. P. Raudonaitis.

Trillion, III.
Darbai eina neprastai. Pa

tįs dirbame kožną dieną, bet1 
pašaliečiams sunku gauti už
darbis.

Likosi užmuštas 18 vas-. d. 
ant geležinkelio Andružis. 
Jį girtą, einant geležinkeliu, 
pagavo trūkis. Dar nebuvo 
senas žmogus, paliko pačią 
ir du vaiku. Kapitonas.

Arnold City, Pa.
Iš priežasties šalčio buvo 

visai šumažėję darbai. Da
bar. po lietaus ledas nuo ri
ves pabėgo šalin, tai darbų 
yra į valiai ir dirbame kas 
dieną, tik girdėti, kad sulau
kus balandžio mėn.' bus di
delis streikas.

Da-vis kenčiu I

MHMHliM
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VIETINES ŽINIOS

E. Cambridge’iuj jau nuo 
praeito gruodžio mėnesio su
sitvėrė- diskusijų kuopa, kuri 
atkreipė visu Cambridge’iaus 
lietuviu atydą. Ant diskusi
jų yra gvildenama visokiu 
pakraipų klausimai. Disku
sijų susirinkimai atsibūna 
kas nedėldienį, prasideda 
antrą valandą po pietų, šio
se diskusijose yra vienas iš 
geriausiu būdu lavinties kal
boj, nes kožnas diskusantas 
turi kalbėti, atsistojęs ant 
estrados, ir rišt klausimą 
vienoj, ar kitoj temos pusėj. 
Čia susirenka diskusuoti ži- 
mesni vietiniai lietuviai, kaip 
tai: Grigaliūnas, Babilius, 
Krikščiūnas, Bartkevičia, 
Kirkutis, Armonas ir daug 
kitu, todėl ir minėti draugai 
yra daugiau prasilavinę dis- 

( kusijose. Diskusijos trauk
sis iki vasaros karščiu. To
dėl kiekvienas lietuvis ir lie
tuvaitė privalo lankyti dis
kusijas ir lavinties. Disku
sijų vieta randasi E. Cam
bridge’iuj ant Gore ir Lom- 
bert gatvių.

Disk, vedėjas K. A.

Pereitoj nedėlioj atsibuvo 
60 kp. L. S. S. koncertėlis. 
Žmonių prisirinko daugiau, 
negu ant atlaidi;.
3 (Kadangi į svetainę jau ne
tilpo, tai daugumas turėjo 

galima pavadint vienu iš ge
riausiai nusisekusiu. Žmo
nės prisijuokė, kiek tiktai 
norėjo. Ypač atsižymėjo 
jauna iš Cambridge’iaus mer
gaitė Morkiutė su savo mo
nologu “Davatka” ir muzi
kantas Alekna, kuris su ar
monikučių lūpose ir su smui
ką rankose puikiai pagriežė 
keletą geru melodijų. Aukų 
dek užlaikymo salės surinkta 
9 dol. 34c.

Vytauto draugystė savo 
susirinkime, laikytame 3 ko
vo, paskyrė lietuviu immi
grant; reikalams New Yor
ke 10 dol. Ant šio susirinki
mo buvo išduotas raportas 
komiteto, kuris yra išrinktas 
dėl kovos su vietiniais valka
tomis ir policija. Iš komite
to kalbos galima pabrėžti, 
jogei Banonis, apie kurį jau 
nekartą buvo rašyta, nuteis
tas 6 mėnesiams kalėjimo. 
Taipgi komitetas surinko pa
rašus po peticija visu lietu
višku draugysčių ir ta petici
ja bus tuojaus įteikta polici
jos viršininkui.

Prie suaukautu $10 Ver- 
bylams ir J— nei pridėjo dar 
J. Raulmaitis $1.00. Taigi 
viso labo $11. J—nei perei
tą kartą jau pasiusta 10 rub. 
Dabar pasiusta V— lams į 
Kalvarijos kalėjimą 12 rub- 
Persiuntimą apmokėjo L. 
Prūseika. Kvitos “Laisvėje”.

Vienas Bostono žydelis M. 
H. Stėuer pradėjo mokyties 
angly kalbos, turėdamas 32 
metu amžiaus. Turėdamas 
gi 46 metus pradėjo studijuo
ti tiesas. 0 dabar, turėda
mas 56 metus, gavo advoka
to diplomą. /

3 kovo Bostone atsibuvo 
prakalbos, .surengtos drau
gystės D. L. K. Keistučio. 
Žmonių prisirinko nedaug; 
mat bostoniečiai nemyli vie
ši; susirinkimu jiems yra 
daug smagiau praleist laiką 
prie bačkos raugai o. Kal
bėjo J. Neviackas, P. Stanis 
ir J. Adomavičia.

Vasario 22 d ant prakalbu 
pobažnytinėj salėj pastaty
mui Washingtono namo bu

vo pardavinėjami guzikučiai, 
už kuriuos surinkta $45.25.

Ant tp pat prakalbu Law- 
rence’o streikieriams surink-

So. Bostono Lietuviu Lab
darystės Dr jos susirinkimas 
atsibus ateinančio j serecloj, 
kovo (March) 6 d. 1912 m. 
7:30 vai. vakare po No. 339 
Broadway, So. Bostone. Visi 
draugai ir draugės malonė
kit būtinai atsilankyti, nes 
bus apsvarstomi svarbiausi 
šios draugijos reikalai.

Sekr. J. Lekavičius.

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

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

Tamošaitis ir Yurgeliūnas 
233 Broadway, So. Bostone.

CASTLE SQ r TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare. «
Ateinančią sąvaitę bus perstatoma labai 

juokinga komedija

(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. z

Norim gaut gerą kambarį.
Malonėtumem gaut pas gerus lietu

vius gerą kambarį dėl apsigyvenimo. 
Męs esam 2 vaikinai. Valgis mums ne
reikalingas, tiktai apskalbimas. Kas iš 
southbostoniečių turi gerą kambarį, lai 
praneša šiuo adresu:

JOE MORRIS
115 Salem St., Boston, Mass.

KNYGOS.
Visokio turinio lietuviškas, lenkiškas ir 

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

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

III.

III.

Dr-stė Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu 
L.. K. Oedernino No. 1 
Ant Town of Lake, Chicago, Ill.

ADMINISTRACIJA: 
Prezidentas K. K. Strzyneckis, 

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

4612 S. Wood st., Chicago, 
Protokolų Rašt. A. A. Poška, 

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

4GO5 S. Paulina st., Chicago, 
Iždininkas A. J. Beržynskis,

4600 S. Paulinast., Chicago, 
Organo užžiūrėtojas A. M. Barčius,

4649 Sb. Ashland Ave., room 5

III.

III.

UI.

NAMINĖ MOKYKLA
GRAMATIKA angliškos kalbos 

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

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

NAUJAS BODAS mokytisVa- 
šyti be mokytojo....................... A)c

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

Pinigus siyskit per Money Or
der šiuo adresu:

P. MIKOLAINIS
Box 62, New York City.

Reikalingas vyras.
Reikalingas vyras, kuris norėtų vaka

rais ir šiaip liuosame laike nuo darbo 
užsidirbti pinigų, pavaikščiodamas savo 
apielinkėj tari) 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, Ill.

WEST END BUSINESS 

EXCHANGE 
83 Leverett Street, 1st floor 

BOSTON, MASS.
Telephone Haymarket 39.

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

83 Leverett st.
t 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 cigarų, knygų ir laikraš

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

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

į nedėlią; duosime nedėlią pamėgint.
83 Leverett st.

Turtais Apsikrovę
Badauja

tie žmones, kurių viduriai ne- 
• • •virina, kurie neturi apetito, o 

vietoj jo turi tik dispepsiją. 
Jeigu vartosi

SEVEROS
SKILVINĮ
BITTER!

(Severn’s Stonine Bitters)

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

NERAMUMAS NAKČIA!
Jeigu tavo kūdikis pabus nak
čia negražiai kosėdamas, taip, 
tarytum jį kas dusinty, negai
šuok nei valandėles. 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 )

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

labai svarbus nesveikatoje.

25 ir 50c.

Pardavinėja visi aptie- 
koriai. Reikalauk tik 
Severos gyduolių, neimk 
jokiu kitokiu. Dakta
riškas patarimas dykai.

C 'L DĄ Rr'Š pĄ PI ps.. IOWĄ

gaunamos “I.aisvwrr spaustuvėj?
ČENSTAKAVO KLIOŠTORIAUS 

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

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

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

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

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

JAS ANGLIŠKOS KALBOS... 25c
TĖVYNĖS LAUKUOSE............. 10c
SOČI J ALDEMOK RATŲ PAŽ VA L-

GOS IR REIKALAVIMAI....... 10c

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

Ką-nors užsisakydami visada ad
resuok i t taip:

“LAISVE” x
242 Broadway, So. 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 naujausibs ma
dos. Mano tavorai geriausi ir parduo
dami pigiau negu kur kitur. Atsilan
kykite po šiuo antrašu:

J. SHEREIKA
723 Ca:pl)rįįjgtt«St. E. Cambridge, Mass.

FARMAS PARDUODU.
LIETUVIŲ KOLONIJA MICHIGAN 

VALSTIJOJ, kur turi nusipirkę farmas 
150 lietuvių. Mason County turiu par
davimui gyvenamų farmų su budinkais 
ir sodais, žeme molis 
juodžeme maišyta. Tair 
ty turiu daugybę neišdirl 
moms. P 
lengvų išmokėjimų. Rašyk tuojaus, o i 
gausi lietuvišką informacijų knygelę ir 
mapą dovanai.

ANTANAS K1ED1S, 
Peacock Lake, Michigan.

su smieliu ir 
'l'aingi Lake Coun- 
”2:.btos žemės far- 

Parduodu pigiai, taipgi ir ant

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

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

OPPISAS RANDASI: i

30 W. Broadway t
SO. BOSTON, MASS. !

O4c)S4c)434c)4c)?tc)4c)4c)4e)44i

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra saulė, planetos ir kometos, 

tai skaitykit knygą

“Pasaulių Ratas
Su paveiksi. Kuinu

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

skaitykit kningą

“Meiles Karštlige”
Kuinu 2()c.

Reikalavimus ir pinigusadresuokit taip:

.j: stropus
30 W. Broadway,* So. Boston, Mass.

NAUJIENA, KOKIOS DA 
NEG1RDEJOTE.

Męs varome biznį šiame mieste per 12 
rpetų 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 neišmokanti 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 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. 
Ątsilankykite po šiuo numeriu: w

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

tarpe E and D sis.

VADOVAS KELIAUJAN- 
: TIEMS Į AMERIKĄ IIĄ 
I 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. VAUUKOINIS,
261 W. Broadway, So. Boston, Mass.

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

B. U. BBRNARD
Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorches^ierSt.TSrrBrst6iT,'M tfšsr, ' 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tą ar no to laiko tele- 
fonuokite 1G0 Šoutn Boston arba 
524 Roxbtiry. Gyvenimo vieta 
19 Gaston Št., 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 DALY 
Savininkas

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

męs prisiusime gyduoles per expresą.

Kataliogas Visi® Dykai! į
Kožnas žmogus mokantis skaityti 

privalo turėti musų Kataliogą, kuriam | 
atras da ,olį visokių daiktų. Musų I 
Banka priima pinigus užčedyjimui ir j 
moka 4-tų procentų. Siunčia pinigus | 
ir parduoda laivakortes į visas dalis lt 
svieto, piginus kaip kiti. Spaudimam 
visokius drukoriškus darbus jreita!, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami kata- 
liogo prisiųskito 2C markę ant adreso:
GEO. A. PUPAUSKY & @ .

2342 SO. LEAVITT ST. CHICAGO, ID M

DISPENSARE
Jau 20 mėty nuo (steigimo.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

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

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

Ateidamas atsinešk š(. apgarsinimu.

!

EE02285«!K33

LIETUVIŠKAI-I I.NKIŠK AI-RUSIŠK AS

Vienatinis mus tau- 
tos Medicinos Profe- 
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek- 
mingai gydau ir at- 
liekų operacijas. Te- 
myk!!! Neik jieškot 
manę | aptieką ant 
kampo po mano ofisu, bet lipk vienais 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
bui 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 Rlchmend l967-R.

Telephone So. Boston. 845 M §Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS.
Valandos:

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

O

Telephone Port 11III 504

ADVOKATAS

Jeigu iųs kada reikalausite

TIKROS RUGINES arba BOURBON DEGTINES
Tai ateikite pas mus, nes mus DI3OT'HNĖ yra išsistovėjus medyj ir 
užpečėlyta Jungtiniu Valstijų sandėliuose, taipgi užpeČėtyta bonkose po 
priežiūra Jungtinių Valstiją valdžios vientik dėl mus.

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

BURKE, GALLAGHER & CO.
396 ATLANTIC AVE., NI’^H1°RVKS BOSTON, MASS.

ATLIEKU VISOKIUS (REIK ALUS

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

KALBU RUSIŠKAI IR 
LATVIŠKAI.

Morris Katzeff
294 Washington St.

Room 738 BOSTON, MASS

Užlaikom didelę

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

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.

S2S2 Washington Street
BOSION, MASS.

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

F. S. Šimanskis.
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DIDŽIAUSIAS
DARBININKŲ 
SĄVAITINIS 
LAIKRAŠTIS

TIKRA DEGTINE

Parduodame gorčiais už visai žemas kalnas.

“KOVA
.EIDŽIAMAS * 
LIET. SOC. j 
SĄJUNGOS • ft 
AMERIKOJE ft

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

“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimą, vargus ir nurodoma, ka' 
prašalinti juos.

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

“KOVA” tikriausias darbininkų laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams Amerikoj ir kitur.

Prisiųskit savo adresą, o
DYKAI. Nuo naujų mc

ausite vieną “Kovos” num. pažiūrėjimui 
Lova” išeis tokia kaip “Keleivis”.

E* Moyamensing Ave. 5
SVGv Cl PHILADELPHIA, PENN’A.- ? 

£« 444444444444*
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j care Yourseif ”
*• Galvos skaudėjimas, gerklės sope, 

skaudėjimai krūtinėje, šonuose, pabrinkę 
muskulai ar kitoki slogų ženklai neineis 

xc<3E3S>u 1 sunk'J padėjimu jeigu vartosi

n Dr. Richter’io 
SRl / PAIN-EXPELLERI

Jžl snly& yra nurodyta ant pake- 
25c. ir 50c. už bonką. Sergėkis 

pamėgdžiojimų ir klastavimų, žiūrėk 
tik kad butų Inkaras ir mūsų vardas. 
P. AD. RICHTER CO., 21» Pearl St., N-w York.

Kicliur io Pillės yra g ro* vio vluuriu
X buki< t6iiiuo. 25c. ir 5Oc.
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DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA JOLSEL1S
A. G. Groblewski

COR. ELM & MAIN STS., PLYMOUTH, PA. 
SAVININKAS IR FABRIKANTAS

Garsių Lietuviš ų—Lenkiškų Vaistų

Vyno, Visokių Likierių, Degtines, Rusiškos “Monopolkos”, 
Šampano, Alaus, Oliaus ir visokių importuotų gėrimų.

Kas atsilankys nas 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 atsĮJįankyU-pas.mus, tai reikalaukit per laiškus, o męs prisiųsim 

-ftpI.miws.-per expresą. Rašykvte-lk^nvįžkftir---- ------ ----------------- --------

WILLIAM ZAKON & CO.
2?. Cross St., K,mK.SS‘š^rt<>'' Boston, Mass

50,000
Perkant žhirėk, kuri butų tu murkė, 

o kuubI teisingai.
Geriausia gyduolė nuo Skaudėj lino 

Galvos, Kataro, Pečių, Krūtines, Šo
nuose, Reumatizmo, Šalčio, Neuralgijos 
ir įkandimo visokių vabaliukų.

25c. 
50c.

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

25c., 50c

75c.

$3.50 
50c.

1( ir.
10c.

25c.
50c.

f

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

$2.00 
$1.00

Egiutero No. 1. 
Egiutero No. 2. 
Zmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Limmentas Vaikams 
Gyduoles nuo Kosulio 
Liepų Baisumas 
Antylakson del Vaikų 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių

• ,, nuo Kirmėlių dėl suaugusių
f Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
i Ugniatraukis - 
: Skilvio Lašai -
| Gyduoles užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios -
j “Uicure” arba gydymas

Reumatizmo I
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdvmui

Galvos Skaudėjimo _ - 
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintojas Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Papnuto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugotojas 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėmų Drabužiuose 
Rožės Baisumas 
Kinder Balsamas 
Bobriau.s Lašai 
Svelnintojas 
Kraujo Valytojas 
Nervų Ramintojas 
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus
Groblevskio Pleisteris

(Kaštavolo) 
Parnada Plaukams 
Uchotyna nuo Skaudėjimo Aus 
Gyduolės nuo Riemens 
Vengriškas Taisytojas Csų 
Inkstų Vaistas (mažesnė) 
nkstų Vaistas (didesnė) 
Akines Dulkelės - -
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 

abelnai Skausmo ir Skorbuto $1.25 
Gyduoles ir Mostis nuo Parkų 

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

Kiekvienas lietuviškas štornikas taip- 
ŽŲprivalo užlaikyti visada musų puikias 

ietuviškas gyduoles savo Storuose ant 
pardavimo, kad mūsų tautiečiai reika
laudami, galėtų pas savo štorniką nusi- 
Sirkti ir nereikalautų išduoti pinigus 

ovanai kokiems nors apgavikams tosė- 
apielinkėse. Stornikai, 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.

$1.25

jsc

$2.00
$2.00

$50

iNYGU, 
Vysai Dykai Del Virai

,M;iik’inira ir siustą yra tyk del vyru, g 
, '.i ras’ūis žodžiais pasaka kaip gal ■ 
, '/ i ; y<i ti nuo uznuodijima krauja 

•; .'klos, patrotitu stypribc,pučktiš 
s, ncgromu'avinia, patrotitu 
tiu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
!.a triperi, naujai Įgautas lygas, 

. i i i rbs, galbūt! išgidonias sava 
ir labai pygjai.

- ... pasakis jums kodėl jus
i imj isigyditi. Knyga ta yra 

t ire žinoti kožnas vedes arba
’ < ’ yra parakta par Daktara, 

l 'jka tyrinėjam tu, specijalisku 
o vgayra siustą vysai dykai, 

. -i'; >?*pečetita konverta. NesiusK 
,'arr.šik sava varda, iY adresa ant 

katrų siusk mums šeudena.
i ?S KNYGAS KUPONAS.

*• JO 22 Fifth Aveaee, Chicago:
, >' i,y.;.l Tnniistos prižadieima, aB norie^jau

Jog Taiuist." prisiusi mucį iuaa vysai dykai v6na jusu kuygadel vyru.

Ta knyga yra s 
Knyga ta prast, i-, 
atgauti vyrišku::11 
arbasypilijiiubieg; 
ir kitus išm 
stypribc, pylva. 
tizina, gonorrh. 
strictura ir vys 
namuse privati 

Ta, dykai .<• 
kentat irk dp g 
krautuvė ž Los, 
nevedos v tas. 
katras af sydav ? 
lygu. Te.n k 
užmokant už p ■ 
nekokiu pinb’r’ 
Žcntiaus paduot;

DYKA J
DR. JOS. LĮSTE?. A C", 

iuas Tfty: i ■ 
^l'i ni i u I i tiric ■ h. ■ , ■ t

I

Vardas

St'itas

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

Či t ir F*UNIC3UJS jums pasiunčia į visas pasaulio dalis greitai ir pi
giau negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus paš- 
portus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimės nėra pereit rubežiy 
CgronyČią). Važiuojančius pat’nku ant stočiy Bostone ir New Yorke, 
nes aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigy siyst ir pirkt Stfkorčiy, pra
šykit aplikacijos, pridedami už 2 c. stempą iš jums artimiausio offiso.

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




