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Audėjai gerai laikosi.
ywood ir kiti vadovai 

^icjgiasi, kad streikieriai 
nesidavė susivilioti Woolen 
kompanijos prižadais, pakė
lus mokestį ant 5%. Į 
darbą niekas nei nemano ei
ti. Jeigu taip laikysis ir to
liau, tai bus visai gerai. Pra
nešimams tokiu laikraščiu, 
kaip “Boston American”, ne
galima nei žodžiu užsitikėti.

Streikieriai prieš kon
gresą.

Washingtone streikieriu 
deputacija duoda liūdyjimus 
prieš tam tikrą kongreso ko
misiją. Delegatai apsakė vi
sus žiaurumus milicijos ir po
licijos. Bergeris net patarė, 
kad atvažiuotu visi sužeistie
ji ir pasakytu savo žodį’. 
Daug žmonių renkasi pa
klausyti tu teisybės žodžiu.

Fossas pasiuntė kongresui 
laišką, kuriame sako, kad 
streikieriai perdaug jau 
skundžia miliciją. Anot Fos- 
so, dideliu prasižęngimu ne
buvę ir jisai užtaria policiją 
ir miliciją.

Darbo Federacija prieš 
Hayvvoodą.

Laike viso šito streiko 
biaurią rolę lošė Amerikos 
Darbo Federacijos vadovai. 
Jie visi neturėjo įtekmės. 
Mitchelį buvo net išviję iš 
Lawrence’o. Paskui čia Law- 
rence’e jie visokiais būdais 
kenkia Industrial Workers of 
the World. Dabar Gompers 
stojo prieš kongresą ir jo 
akyvaizdoje apšmeižė dar 
kartą L W. of the W. Anot 
jo, L W. of the W. visai ne
organizuoja darbininkus, bet 
tik vėjus gaudo. Šitokia šne
ka gali būti naudinga vien 
tik Woolen kompanijai.

Betgi net patsai Gompers 
sako, kad federališka valdžia 
įsikištu į tuos dalykus ir vis
ką ištirtu. ’ Gompers taip-pat 
pasmerkia 8 uždraudimą ga
benti vaikus į kitus miestus.

Mexikoje.
Revoliucija nesiliauja. Už

sienio ministeris Manuel Ca
lero pranešė visoms šalims, 
kad jeigu kuri nors iš ju ban
dys įsikišti į vidurinius Me- 
xikos reikalus, tuomet visi 
svetimtaučiai apsigyvenę Me
xikoje bus išžudyti. Taftas 
gi pasiuntė Maderai žinią, 
kad jeigu nukentės nors vie
nas amerikietis, tuomet už
tai atsakys Mexikos republi- 
kos valdžia. Mexico City 
žmonės labai nęužsitiki ame
rikiečiais.

Pačiame Mexico City neri
mastis. Vakarais nėra švie
sos, nes revoliucijonieriai nu
pjovė vėlas. Apsaugojimas 
padidintas. Patį Madero sau
goja gvardija.

Paėmė provinciją.
Visa Chichuachua provin

cija ir vyriausias provincijos 
miestas paimta revoliucijo- 
nieriy.- Sukilėliu reikalai pa
sigerino, kuomet prisidėjo 
prie j u generolas Orosco, bu
vęs Madero draugas.

Maderos manifestas.
Madera išleido atsiliepimą

į tautą, kviesdamas visus 
prisidėti prie kovos su suki
lėliais. Jisai sako: “laikas 
atėjo, jog kiekvienas mexi- 
kietis turi palaikyti valdžią, 
kurią visa šalis aprinko’’. Ji
sai sakosi mokėsiąs numirti, 
pildydamas savo pareigas.
Paskutinės telegramos.
Washington, 6 kovo.-Kon

greso komisijoje vienas iš 
Philadelphijos delegatu sakė, 
jog jisai patsai savo akimis 
matė, kaip policistas sudavė 
lazda nėščiai moterei. Lai
ke to paaiškinimo buvo ir 
Tafto žmona. Ji, išgirdus 
tuos žodžius, net suriko.

Equadore neramu.
Quito mieste likosi nužu

dytas generolas Julio Andra
de, kuris užslogino revoliuci
ją po mirčiai prezidento Es- 
trade.

Mainieriai nesusitaiko.
Svarbiausią mainierių rei

kalavimą, kad dėlei pabran
gimo gyvenimo, būtu pakel
ta užmokesnis ant 20%, ka
pitalistu kompanijos atmeta. 
Taigi galima Ihukti pavasarį

Kailininkai sustreikavo.
New Yorke 25 dirbtuvė

se sustreikavo kailininkai. 
Reikalauja algų pakėlimo ir 
trumpesniu valandų.

Patogumas.
Kongresmanas Moon iš Te- 

nessee įnešė pasiūlyjimą, kad 
būtu leista siuntinėti krasa 
siuntiniai sverianti vienuoli- 
ką svaru taip, kaip tai yra 
kitose šalyse. Gromatnešiai, 
panorėję, galės prieš tą pro
poziciją protestuot.

Operacija.
William’ui Roberts’ui Car

ney hospitaly buvo išimta iš 
tiesiojo šono pusė plaučiu. 
Tikimasi, kad Roberts pagis. 
Jeigu jam nebūtu padaryta 
ta operacija, tai ilgiau trijų 
mėnesiu nebūtu gyvenęs.

Nusipirko relikvijų.
Morganas nusipirko daug 

Lafayette, Washington© ir ki
tu išsiliuosavimo karės vei
kėju laiškus už 7.400.t
Būtų užspringus perlu.
Miss. B. Swiftte iš Cinci- 

natti, važiuodama ant laivo 
“Oceana” valgė oysteriu., 
Staigiai ji paspringo.* Jai pa
sisekė atsikosėt ir ji rado oy- 
steryje didelį perlą. Gerai 
ištyrus lukštą ji atrado dar 
du perlu.

Protesto mitingai.
Prieš policijos ir milicijos 

žiaurumus Lawrence’e taiso
mi mitingai beveik po visą 
Ameriką. Mitingai atsibuvo 
Bostone, New Yorke, Port- 
lande, Cambridge’iui ir kitur.

Misijonieriai rengiasi.
’New Yorke atsibuvo kon

ventas misijonieriu, kuris iš
dirbo pieną, kokiu būdu su
jungus visus pro tęs tonu mi
lijonierius, kad išplatinus 
krikščionybės mokslą visoj 
Chinijoj. Jie geistu, kad 
krikščionystė liktus valstijos 
religija. ' .

Turbūt ju pienai ir liksis 
sapnais.

Anglijos mainierių strei
kas.

Milžiniškas mainierių strei
kas tęsiasi. Ministeriu pir
mininkas Asquith vėl kalbė
josi su mainierių ir kapitalis
tu atstovais. Jisai meldė 
abidvi pusi susitaikinti, nesą 
Anglijos pramonė gali visai 
suirti. Jisai kvietė susitai
kinti vardan žmoniškumo, 
nes prasidės didelis badas 
tarpe žmonių. Asquith ža
dėjo, kad parlamentas išpil
dys mainierių reikalavimus 
įstatymu keliu. Taigi tegul 
mainieriai grįžta prie darbo, 
o valdžia už juos pasirūpins. 
Mainieriai atsakė, kad jie 
ant to nesutinka. Jie ligi- 
šiol gyveno, kaip ubagai, ant 
vienos duonos. Valdžia į tai 
nežiūrėjo. Taigi jie nepasi
tiki parlamentu.

Streikas eina platyn.
Apsistojo nekurios geležin

keliu linijos ir kaikuriuose 
miestuose trūksta gero ir 
šviežio valgio. Maisto, kai
nos pakilo beveik dvigubai. 
Kadangi trūksta anglių, tai 
daugelis darbininku atstato
ma nuo geležinkeliu. Gar
laiviai ant La Manshe eina 
vos vieną kartą į dieną. Strei
kieriu skaičius pasiekė lį 
milijono darbininku, 
gybė dirbtuvių 
laiko dirba. 65 
gali išplaukti iš 
anglies trūkumo.
Anglis žada iš kitur ga

benti.
Anglu valdžia jau užsakė 

Suv. Valstijose tūkstančius 
anglies tonu. Penkiolika an
glišku garlaiviu vež iš Nor
folk© anglis į Gibraltarą, Li- 
verpoolį ir Londoną. Bus 
mokama po 20 šilingu už an
glies toną. Tai augščiausia 
mokestis, kokia kuomet nors 
buvo mokėta.

- Suirutė Chinijoje.
Kaip tik buvo apskelbta 

republika, tuoj pradėjo bruz
dėti senieji imperatoriaus 
kareiviai (mančujiečiai).’ Da
bar bruzdėjimas išsiplatino 
po visą šalį. Gaujos valka
tų, plėšiku ir mančujiečiu 
kelia baisią betvarkę. Už
mušinėja ramius žmones ir 
permainų šalininkus. Jie iš
degino miestą Čifu ir apėmė 
kelias provincijas.

Pekin, 6 kovo.—Rusu ir 
japonu kareiviai jau traukia 
Chinijon, būk tai apsaugoti 
savo pavaldinius.

Senasis republikos prezi
dentas D-ras Sun-Yat Sen 
vyksta į Pekiną, kadangi 
Yuan-Shi-Kai nesutinka at
vykti Nankingan. Senasis 
prezidentas važiuoja su išti
kimais republikos kareiviais, 
kanuolėmis ir kulkosvai
džiais. Jie nori visiškai nu
raminti.Pekiną.

Republikos priešai.
Hong-Kong, 6 kovo.—Iš 

Kantono praneša, kad ten 
i nuginklavo tris tūkstančius 
( kareiviu, kurie nebuvo išti
kimi naujai valdžiai. Jiems 

i išmokėta algos. Veikiausia 
1 daugelis iš ju pavirs į plėši-

kus. Gaujos tokiu plėšiku, 
kurstomos imperatoriečiu iš- 
šalies, sukurs baisu maištą 
Chinuose. Tomis suirutėmis 
gali pasinaudoti svetimos ša- 
lįs. Į Tien-Tsiną valanda už 
valandos laukiama pribūnant ; 
japonu kareiviu. Rusai taip- 
pat pribus.

Iš Wei-Hai-Wei praneša, 
kad ten kilę mūšiai tarp re
publikos kareiviu ir sodiečiu- 
Kareiviai paėmę viršų. Žuvo 
mūšyje apie 1000 žmonių.

Londonas, 5 kovo.—Pra
neša, kad visą suirutę remia 
ir kursto mančujiečiai. Tū
las princas Chu-Chong-Ju iš 
dinastijos Ming net nori už
imti sostą. Jį remia kelios 
slaptos organizacijos, kurios 
išsiuntinėjusios savo žvalgus 
ir apaštalus po visą šalį.

150 moterų kalėjime.
Londonas, 6 kovo. — Męs 

jau rašėme apie didelę Lon
dono sufragisčiu demonstra
ciją. 17 vadovių buvo tei
siama. Dvi gavo po du mė
nesiu kalėjimo. 150 moterų, 
kurios buvo patupdytos lai
ke demonstracijos, paleista 
be teismo.

Gudrus pienas. I
Konstantinopolis, 5 kovo. — 

Turku valdžia nuo pat karės 
pradžios norėjo išvyti italu 
pavaldinius iš Turkijos. Bet 
jie šiaip taip užsiliko. Dabar 
vėl nori juos suvyti į vieną 
vietą ir užlaikyti, kaip kokius 
belaisvius. Laikraščiai prieš 
tai protestuoja, sakydami, 
kad tuomet fanatikai turkai 
išpjaus italus. *

Mainieriai streikuoja.
Koeln, 5 kovo.—Pasinau

dodami proga, kurią sutei
kia Anglijos mainierių strei
kas, sustreikavo 1000 West- 
falijos kalnakasiu- Jiems bu
vo numuštos algos. Bijoma, 
kad streikas neišsiplėstu po 
visą Westfaliją, o paskui ir 
po visą Vokietiją. į

Kiek apsieina mados.
Pagal siuvėju apskaitymą, 

kaip rašoma Londono dien
rašty “Daily Miror”, kiek
viena moteris, kuri nori pa
sekti madą, turi išleisti per 
metus mažiausia 12 tūkst. 
doleriu. Vieni plunksniniai 
čeverykai apsieina $2.000, 
lietsargis su krištoline ran
kena $35.00 ir tt.

Karė.
Washington, 5 kovo.— 

Susirėmime italu su turkais 
arti Demos Tripoly, turkai 
turėjo didelius nuostolius. 
Italu žuvo 150 ir daugybė 
sužeistu. Turku žuvo daug 
daugiau.

Turkai atakavo italus ant 
fortu Lombardi, bet italai 
atsimušė. Mūšis tęsėsi visą 
dieną. Italai apėmę visas 
turku vietas.

Paskutinės žinios.
Londonas, 6 kovo.—Bedar

biu skaičius jau pakilo į 2 
milijonu. Visa Anglijos pra
monė suparalyzuota.

Pakėlė muitus.
Haaga (Olandijoj). —Olan

dijos parlamente yra daugiau 
kuniginiu ir konservatorių, 
kaip pirmeiviu (60 prieš 40). 
Jie nutarė pakelt muitus ant 
12% už įvežamus produktus, 
kuriuos daugiausia suvartoja 
biedni žmonės. Tokiu būau _____H
iš darbininku kišenių bus iš- snio persekioja moteris, ei- 
gabentaper4mil.dol.į metus.1 nančias augštųosius mokslus

Prašo susimylėjimo.
Popiežius pasiuntė carui 

telegramą, kurioje prašo su
simylėti ant nuteistojo Var- 
šavos pavyskupio Ruškevi- 
čiaus. Tasai pavyskupis gavo 
16 mėn. atitupėti dėlei ma- 
riavitišku reikalu.Patsai teis
mas irgi prašąs susimylėjimo.

Vyskupas gali būti tikras, 
kalėjimo jisai nematys.

Prancūzai atsilankė.
Po anglu svečiu, rusus ap

lankė Paryžiaus miesto mu- 
nicipaletas. Juos irgi gra
žiai priėmė. Užsienio kapi
talistai visuomet rėmė caro 
valdžią ir jos tarnus. Pran
cūzai apsilankė Peterburge 
ir Maskvoj.

Krata.
Redakcijoj Peterburgo dar

bininko laikraščio “Zwiezda” 
padarė baisią kratą. Paėmė 
visus senus laikraščio ekzcm- 
pliorius, kokia 10.000. Paė
mė visus rankraščius ir laiš
kus. Prieš tai “Zwiezda” 
buvo nubausta dar teismo. 
Redaktorius gavo atsėdėt 6 
mėnesius. Padaryta krata ir 
spaustuvėj, kurioj laikraštis 
spausdinasi.

Viažesko vienuolyne pasi
gėrė minykai ir pradėjo skal
dyti vienas kitam galvą. 
Vienam visai praskėlė galvą 
ir išlaužė šonkaulį.

Domazo Macocho byla.
Petrakovo teisme prasidė

jo garsioji Domazo Macocho 
ir jo sėbru byla. Bus vei
kiausia iškelta aikštėn visos 
Čenstachavo klioštoriaus 
slaptybės. Kuniginiu spau
da, kuriai rūpėjo, kad byla 
nepagarsėtu, rūpinosi idant 
ji būtu nagrinėjama slaptai. 
Bet nepavyko. Viskas bus 
daroma atvirai. Teisman ža
da atvažiuoti ir tiesos ministe
ris Ščeglovitovas. Atsilanky
sią ir popiežiaus atstovai. Ko
respondentai pasiskubinę jau 
iš anksto atvažiuoti. Petra
kovo gyventojai iš priežas
ties svieto supludimo, pa
brangino ir butus ir valgį.

Badas.
Peterburgas, 5 kovo.—Atė

jo žinios apie besididinantį 
badą vidurinėj Rusijoj. Ba
daujančiu skaitlius siekia 4 

į milijonus. Nekurtose vietose 
tėvai, neturėdami ką valgyt, 
užmušinėja ir valgo savo vai
kus.

Žmonės vaikščioja, kaip 
pamišę. Dėl kokiu plutgaliu 
vieni kitiems pagatavi galvas 
prasiskaldyt. Tokia žinia til
po “The New York Call”.

i Caricine susekta, jog 2365 
mokiniai, lankanti miestu mo
kyklas, serga nuo nuolatinio 
nedavalgimo. Caricinas ran
dasi badu apimtoje vietoje..

I Daugelis tarnautoju įvai
riuose miestuose skiria kelis 
centus badaujančiu šelpimui.

i Moteris profesorium.
Į D-rė Lidija Kempner gavo 
diplomą Berlin© universiteto 
profesoriaus. Mokslus ėjo 
Šveicarijoj ir buvo D-ro Ko- 
cho mokinė, tardant džiovos 
problemą.

j Pabaigus mokslus gavo ji 
pakvietimą užimti vietą do
cento medikališkame Phila
delphijos universiteto fakul
tete.

i Dabar ji vėl gyvena’Ber
lyne ir mokytojauja patolo
giškame institute.

| O Rusijoj ant kožno žing-

TEVYNES garsai.
A. Bulota laimėjo.

Atstovas Bulota muša 
legramą “Lietuvos Ūkinin
ko” redakcijai, jog V. Dūma 
priėmė jo pataisymą, kad 
Suvalkų gub. miestu bū
siančiuose municipalitetuose, 
kur yra lietuviu dauguma, 
būtu vartojama lietuviu kal
ba, bet ne lenku.

Tokiuo būdu A. Bulotai sa
vo surinktomis žiniomis pa
vyko įtikinti net spalininkus. 
Vilniaus davatka “Viltis”, 
Seinų “Šaltinis” ir krikšty
tas atstovas Kuzma pasiliko 
didžiausiai sugėdinti.

Pono Kuzmos darbai.
Buvęs socijaldemokratas, 

o dabar juodasis Kuzma, be- 
dūmininkaudamas juodojoj 
Dūmoj, užsikrėtė juodašim
čiu ligomis.

Jisai sutvėrė Zarasu pav. 
Kauno gub.mažaturčiu drau
giją “Pašalpa”. “L. Ū-kas” 
rašo apie tos draugijos susi
rinkimą, Žmonių buvo su
sirinkę įvairiausiomis pažiū
romis. Kuomet reikėjo pa
siskirti tinkamas laikraštis, 
tai vieni siūlė kuniginius 
(“Viltį”), kiti juodašimtiškus 
(“Šaltinį”), treti pirmeiviš
kus. Galu gal* išrašė “L. 
Ūk-ką” ir davatką “Viltį”. 
Ponas Kuzma savais pi
nigai^ išrašė juodašimčiu 
“Šaltinį”. Tai į ką pavirto 
tasai ponas. Rinko jį žmo- 
nėsy o jis bernauja kunigams. 
Jisai yra įrankis kunigu ran
kose prieš kitus tris tikrai 
pirmeiviškus lietuviu atsto
vus.
Rūpinasi prieš rinkimus.

Rudens rinkimai į IV Dū
mą neduoda kunigėliams ra
mybės.Kauno “Vienybė” ra
šo: “būsimuose rinkimuose 
lietuviams reikia savo žmę- 
niu, katalikišku veikėju.”

Tikrai įdomi bus ta rinki
mu kova!

Jaunumenės tarpe.
Besimokinančios jaunuo

menės tarpe yra daug blogu 
papročiu, bet vienas iš blo
giausiu—tai išsiaugštinimo 
dvasia. Kaip tik vaikinas 
pasimokina kiek gimnazijoje, 
tuojaus pradeda “unarauti”, 
didžiuotis. “Aušrinė” rašo, 
kad Vilniaus gimnazistai ne
labai tenori užsidėti su vadi
namais “švedais”, kurie ne- 
simokina gimnazijose, bet 
nuošaliai rengiasi prie egza
minu. “Švedai” norėtu iš
vien su gimnazistais šviestis, 
dalyvauti lavinimosi kuope
lėse, bet gimnazistai į juos 
šnairuoja.

Iš Rygos vėl rašo, kad ten 
studentai nenori bendrauti 
su gimnazistais, tverti ben
drus ratelius.

Tai vis negražus papročiai. 
Keno tik kepurė kitokia, tas 
jau ir žemesnis.

Seinai.
Tai vyskupo ir vyskupiniu 

lizdas, kurį davatkų cnata 
pavertė į sunykusį miestelį.

Jau keliolika metu tenais 
yra miesto mokykla, kuri 
ruošia kanceliarijoms rašti-

ninkus ir davatkėlėms jauni
kius. Kožnas mokinys turi 
savo globėją kunigo ypatoje. 
Nežiūrint to, jaunuomenė 
pradeda krypti prie pirmei
viškos dvasios. Mokiniai pra
deda skaityti ir draudžiamus 
laikraščius, kaip “L. Ūkinin
ką”, “L. Žinias”. Daro sa
vo susirinkimus, paskaitas, 
lavinasi. Naujoji dvasia vi
sur atsigauna.

Veiverių seminarija.
Veiveriu seminarija ruošia 

Lietuvai mokytojus. Bet ne
daug iš ten išeina tikrai pra
silavinusiu vyru. Didžiuma ' 
“lošia proferansą, tirinėja 
rojaus skystimėlį ir linksmi
na mergeles lelijėles.

Kartais, ir meilės dievaitė 
Milda aplanko Veiverius; jos 
vilyčia užgauna bursoku šir
delę ir iš romantišku gelmių 
išplaukia karštos meilės at
balsiai ir susipina į jausmin
gas eiles: “Myliu tave, Onu
te brangi!” Taip atsiliepia 
apie veiveriečius “Aušrinė”.
Kiek Vilniuj pasiturinčių

Vilniaus gub. atstovas len
kas Ochotnicki surinkęs ži
nias, kiek yra Vilniaus mies
te pasiturinčiu žmonių, kurie 
gali dalyvauti rinkimuose.

Pilnacenziu rinkiku Vilniu
je yra: 881 lenkas, 748 žydai, 
274 rusai ir 96 lietuviai ir 
baltarusiai katalikai. Tas 
žinias p. Ochotnicki įduos 
tam tikrai V. Dūmos komi
sijai. —

Samdo darbininkus.
Vilniaus, Kauno ir Gardi

no gubernijose dabar renka
ma darbininkai Amūro gelž- 
keliui tiesti. Reiksią į 5000 
vyru.

Tuo tarpu pačioj Lietuvoj 
labai trūksta darbininku. 
Kauno rusu dienraštis rašo, 
kad daugelis dvarponiu sam
dosi sau mozūrus iš Lenkijos.

Kalbininkai vėl tarėsi.
Vilniuj jau antru kartu 

buvo susirinkę lietuviu kal
bos žinovai, kurie tarėsi apie 
mūsų kalbos reikalus. Nu
tarta išspausdinti dar prieš 
Velykas J. Jablonskio “Ra
šomosios kalbos reikalus”. 
Jeigu tie kalbininkai norės 
permainyti lietuvišką kalbą 
revoliucijos keliu, tai laik
raštininku didžiuma vargiai 
ju paklausys.

Nauji knygynai.
p.Jakavičius, “Rygos Nau

jienų” leidėjas, prašęs Kau
no gubernatoriaus, kad leis
tu jam įkurti daugelyje Kau
no gub. miesteliu knygynus.

Tautos Namai.
Tautos Namu kasierius tu

ri 10.901 rublį. Nupirktas 
jau piečius už 3.000 rub. Pi
nigai labai palengva renkasi.

Rygos lietuviai.
“Rygos Garsas” apskaito, 

kad Rygoje esą 50 tūkstan
čiu lietuviu. Vienas to laik
raščio bendradarbiu kviečia 
lietuvius eiti išvien su vo
kiečiais, bet anaiptol ne su 
latviais.

Kuni^nė yla visados iš- 
. len

MUM



SPAUDOSBALSAI
“Darbininku Viltyj” (N9) 

p. St. Miliauckas smarkiai 
nupeikia vadinamus politi
kierius:
• “Šitąja politika pradeda persiimti ir 
lietuviai, kurie, suorjęanizavę pilietiškus 
kliubus, ne tik kad nebando gvildenti ty 
politikę gerumą, bet dar užgina Jkriti- 
kuoti kokiy nors partiję elgimąsi vien 
laukdami, kad atėjus .rinkimy dienai, 
gauti sau alaus statinę, už ką paskui 
parduoda savo balsus. Biauri tai poli-

Toliaus autorius pataria:
“...paręį^a kiekvieno žmogaus yra 

šalintiesi nuo demokratišky ir republi- 
konišky humbugy, o balsuoti ir remti 
socijalisty partiją”.

** Rygoje eina biznieriškas 
laikraštis “Ryg. Naujienos”, 
kuris labai plačiai skelbiasi 
ir vadina save vargdieniu už
tarėju. Tiesa, laikraštis mo
kina doros politikos, bet ja
me tokia galybė pagyru irx 
biznieriškumo, kad daugelis 
turėtu pasisaugoti.

‘‘Lietuvos Ūkininko” skai
tytojas N6 savo laikraščio sa
ko:

“Būty geistina, kad dori mūšy laik
raščiai nepadėty tokiems ponams žuvis į 
savo tinklą gaudyti, bet visuomet steng
tas jV gešeftmacheriškus siekimus 
savo laiku žmonėms paaiškinti”.

Amerikoj tokiu laikraščiu 
dar daugiau.

“Draugas” (N9) plyšta iš 
piktumo, kad Scrantono baž
nyčia nepakliuvo airiu vysku
pui,-bet ją valdys patįs para- 
pijonai. Sprūsta tiems po
nams avelės vienos po kitu, 
o jie kaip buvo juodi, taip ir 
liekasi.

Visi mūsų laikraščiai dide
liai buvo sujudę, kas dabar 
bus, kad “Draugas” liovėsi 
spausdinęs savo pastabas. 
Vieni sakė, jog “Draugas” 
pavirsiąs į žinių maišą, nes 
nebūsią jame vadovaujančios 
Klinties, kiti vėl filoznfiškai 
spėliojo, kodėl tai įvyko. 
Ant laimės visu tu pastabu 
pasigedusiu “Draugas” dar 
plačiau pradėjo išdėstinėti 
juodosios redakcijos pasta
bas tik po kitu antgalviu.

“Draugas” (N9) pradeda 
jau ir pačius katalikus plūsti, 
vadindamas juos šiaudiniais 
katalikais:

< “Kiekvienoje Amerikos parapijoje 
rasi mažiau ar daugiaujjikiy parapijie
čiu, kurie vadina save Katalikais, bet iš 
tolo bijosi, kad jy kas nepavadinty ku
niginiais. Žmogus, kuris kunigą pa- 
guodoja ir jo klauso, jy akyse tai kuni
ginis.”

Žinoma, p. Kaupui geri tik 
tie katalikai, kurie įsikabinę 
į jo skvernus. Bet yra kata
liku, kurie moka atskirti tik
rą religiją nuo kunigu ypatų 
ir ju juodojo mokslo.

Paties “Draugo” redakto
riaus parapijoje labai nera
mu. Net moterėlės sukilo. 
Tasai socijologas moka tik 
pamokslininkauti “Drauge” 
ir “Draugijoje” ir už parapi
jiečiu piragus peštis su para
pija ir katalikais žmonėmis.

“Aušrinės” N14 išėjo po 
nauja redakcija. Apysakoms 
nepavesta taip daug vietos. 
Moksleiviu gyvenimo apžval
gą veda Vabalėlis. Kalba 
taip augšta, jog lietuvišku
mo joje nežymu ir begalinė 
daugybė kabiu. Viduriniu mo
kyklų mokiniams vargiai be
įskaitoma. Reikėtų rašyti pa
prasčiau, ne taip jau kancelia
riškai. Yra straipsnis iš filoso
fijos sryties.. Naujoji redak
cija beveik niekuo nesiskiria 
nuo senosios.

Lietuviu mokytoju laikraš
tis “Mokykla”, seniau ėjęs, 
kaipo “L. Ūkininko” priedas, 
dabar eina, kaino “Liet. Ži
nių” pried?"

Jungtinių Ameri
kos Valstijų tur

tai ir skurdas.
(Tąsa)/

1890 metais Jungtiniu Val
stijų turtas apskaityta dau
giau, kaip 65,000 milijonu 
doleriu. Vadinas, milijonie
riai ir pusmilijonieriai turėjo 
aprėpę didesnę siu turtu pu
sę—56 nuošimčius.

Imant kapitalistus sky
rium, raštas pasidarys dar 
aiškesnis.

1854 metais Astoru šeimy
nai yra 6 milijonai doleriu.
1889 metais vienas Astoru 
turi 150, kiti du po 50 mili- 
lijonu doleriu. Jei ne dukte
rų pasoginimas, šiai šeimy
nai būtu buvę į 300 milijonu. 
Astoru turtas į 35 metus pa
sididino 50 kartu.

Vanderbilto turtas nuo 
1854 iki 1889 metu pakilo 
nuo pusantro iki 300 milijo
nu doleriu.

Belmontui 1854 metais te
buvo 100,000 doleriu; 1889 
metais jo turtai siekė jau 30 
milijonu.

1889 m. vienam Rockefel- 
leriui buvo 100 milijonu, ki- 
tam-gi 40. 1905 metais pir- 
mutinysis Rockefelleris vie
no gryno pelno turėjo nuo 
72 iki 100 milijonu, jo turtas 
turėjo būt į 2,500 — 3,000 
milijonu. Antro Rockefelle- 
rio turtas buvo pakilęs jau 
iki 1,000 milijonu.

Carnegie, Gouldo, Clarko, 
Astoru, Morganu, Pirpontu 
turtai taipogi siekia dabarti
niu laiku 500—1000 milijonu 
doleriu.

Dalyku žinovai tvirtina, 
kad kas savaitę esą galima 
išgirst, jog miręs toks ir 
toks,—palikęs turto 100, 150, 
170 milijonu doleriu: kol gy
veno, apie juos niekas neži
nojo ir j u -vardo nesigirdėjo 
skambant.

Tiesa, Jungtinėse Valstijo
se kapitalistu rankose ne visi 
turtai dar suplūdę/ Vienok, 
jeigu “triūsiančiai liaudžiai” 
iš 18—20 milijonu žmonių 
tėra 4—5,000 milijonu, tai 
galima sakyt beveik neikiek 
neperdedant, kad Amerikos 
žmonija su savo turtais prieš 
kapitalistu galybę tėra ne 
daugiau, kaip milžiniškas 
ubagas.

II.
Vienok yra nuomonių, su- 

lyg kuriu milžiniškai augan
tis Jungtiniu Valstijų turtas 
išeinąs prastu žmonių nau
dai. Tatai esą galima iš 
taupomųjų kasu pastebėt. 
1860 metais vidutiniškas įdė
lis ant kiekvieno žmogaus 
buvęs iš 4 dol. 75 centu, o 
1900 metais vidutiniškasis 
įdėlis jau skaitęsis iš 16 dol. 
72c. Vadinas, kaip kįlę Jung
tiniu Valstijų turtai, taip 
esančios maž daug sutaupos 
padidėję. Be to, apart su
taupą 1900 metais 18—ai mi
lijonu darbininku vidutiniš
kai 400 doleriu per metus 
mokėta.

Pirmučiausia imame su
taupu prikišimą. 1860 me
tais gyventoju didžiuma dar 
buvo ūkininkai. Tuomet be
veik dar nežinota, kas tai 
yra turtas ir kas skurdas. 
Darbininkai ir ūkininkai 
turėjo savo nuosavius na
mus, krautuves, dirbtuves. 
Taupomąju kasu tada dar 
mažai tebuvo, prie to, ir pra
sti žmonės labiau mėgo sa
vo sutauptąjį skatiką už ge
ro rakto namie pasidėti, vie
toj to, kad nešti kažin-kur 
ir į kaž-kokias įstaigas. To
dėl lyginti praeituosius lai
kus su dabartiniais jokiu bū
du negalima.

1900 metais išskaityta,kad 
kiekvienam žmogui viduti-

niškai sutaupu išeina 16 dol. 
72c. Bet dabar dvi darbi- 

• ninku trečdalės neturi savo 
pastogės; trečiosios gi treč
dalės 35 iš 100 tempia hypo- 
teku jungą. Daugelis—dau
gelis stumias į priekį, bar- 
gais ramsčiodamies, krau- 
tuvninkams prasiskolinama 
už ištisas savaites ir mėne
siu-mėnesius. Bet kad ir 
darbininkams sunkiai eina 
versties, visgi centą—kitą 
dar ir taupomojon nuneša
ma. Gerai žinoma, kad tar
pas nuo tarpo, tarytum juo-' 
do j i maro smertis, krizis už
eina, kad nebedirbama visos
dienos į savaitę, kad žinoma 
rankpelniu dalis visiškai iš
metama iš darbo, kad tuo
met bado šmėkla atsistoja 
priešais daugybę garbingu 
šeimynų. Kad šiam nelem
tam padėjimui nors--kiek atsi- 
spyrus, taupiama iš paskuti
nio.

Dabargi pasižvalgysim į 
į mokamąją algą, į tuos 400 
doleriu, kurie vidutiniškai 
rankpelniams brukama ir iš 
kuriu darbininkas turi gy
venti ir būt linksmas, kaip 
tikras laisvos šalies pilietis. 
Jeigu mokama alga būtu pa
kankama, jeigu iš tikro nebū
tu biauraus darbo, išnaudo
jimo, nerastume amerikie
čiu-darbininku tarpe tokio 
didelio neužsiganėdinimo sa
vo būviu, koksai tęsiasi visą 
eilę Metu- Darbininku neuž- 
siganėdinimas tuom, kas tu
rima, veda į streikus ir į lo
kautus. Nežiūrint į tai, kad 
ant darbininku' galvos su
traukta visos nelabosios bur
žuazijos jiegos, kad už strei
kus baudžiama kalėjimais, 
kulkomis, kad laike streiku 
teismai pildo tikrą kapitalis
tu bernu priedermę, nesidro
vėdami mindžiot po kojų ša
lies konstituciją, nežiūrint 
visu skelbiamu “injunction”, 
rankpelniu judėjimas neapsi- 
stoja. Kas-metais didžiųjų 
turtu šaly susilaukiame tūk
stančio, pusantro, dvieju 
tūkstančiu streiku, kur daly
vauja iš dešimčių ir šimtu 
tūkstančiu darbininku armi
jos. Be streikininku privalo 
‘ ‘švęsti” dar daugybės pašali
niu darbininku. Pavyzdžiui, 
1899 metais streikavo 108,- 
805 darbininkai, bet viso la
bo dėlei streiku nedirbo 417,- 
072/ 1900 m. streikininku 
skaičius buvo 105,410, o tu
rėjo “švęsti” viso labo 505,- 
066 darbininkai!

Kas yra amerikiečiu-dar- 
brninku širdy, puikiausiai 
nujausim, nurodydami kele
tą eilučių su skaitlinėmis. 
Paduodame skaitytojams ži
nutes apie streikus nuo 1881 
iki 1905 metu. Į šį laiką A- 
merikos darbininkai padarė 
36,758 streikus; šiuo pačiu 
laiku, nenorėdami nusilenkti 
prieš kapitalistu priespaudą 
ir stengimąsi algas numa
žini, likos iš darbo išmesti 
1,546 kartus. Šieji susirėmi
mai įvyko 199,954 pramoni- 
jos įstaigose. Šių 25 metu 

i streikuose dalyvavo armija 
iš devynių milijonu 500 tūk
stančiu. Šioji armija norėjo 
iškariauti iš kapitalo viešpa
čiu didesnes algas, trumpes
nį darbo laiką, teisę organi- 
zuoties į sąjungas ir tt. Kiek
vienas streikas vidutiniškai 
tęsės 25 su puse dienas, kiek
vienas gi lokautas, visus juos 
suvienodinus, buvo po 84 su 
puse dienas.

Jei apdūmoti ir apskaityti, 
kiek Amerikos darbininku 
klesa šiomis imtynėmis nu
stojo algos, kiek reikėjo pa
nešti vargu ir nelaimiu, kiek 
buvo vargšu šeimynose skau
smo ir ffsaru, regėsim, kad 
ne iš gerumo siuntama. Var
gas prastu žmonių tarpe yra 
daug didesnis, negu kad jis 
sotiems praeiviams išrodo.

Jonas Pladiškis.

Plieno trustas.
Kuomet p. Morgano, plie

no karaliaus duktė švaistėsi 
po Lawrence’ą ir pyko ant 
milicijos, kad neleidžia jai 
vėpsot ant gatvės, tuomet 
kongreso komitetas viešai ap
skelbė plieno trusto sukty
bes. Ne tik iš darbininku 
apvogimo, bet ir iš plačios 
visuomenės skriaudos susida
rė plieno trusto milijonai.

Kada 180 kompanijų susi
liejo į vieną United States 
Steel Corporation, tuomet 
buvo paglemžta į vienas ran
kas 80% geležies išdirbystės. 
Žinoma, jie ant rinkos buvo 
vienvaldžiais karaliais. Ne 
gražiuoju, tai piktuoju buvo 
aplaužyti ragai mažoms kom
panijoms. Tam tikras komi
tetas rūpinosi, kad ant rin
kos niekuomet nebūtu per
daug geležies, kad ji neat
pigtu. Atbulai, jos turėjo 
neva neužtekti, kad nuolat 
kelti kainas. Visi didesni ge
ležies sandėliai buvo super
kami ir laikomi liki laiko po 
užraktu vėl dėl tos pat prie
žasties, kad ant rinkos nebū
tu perdaug geležies ir ji ne
atpigtu.

Daugiausia buvo pripildyta 
kišeniai iš pardavimo žaliosios 
ar pusiau apdirbtosios me
džiagos. Kainos ant tos me
džiagos buvo baisiai augštos, 
kad užmušus konkurenciją iš 
menkųjų kompanijų pusės, 
kurios tąją medžiagą turėjo 
pirkti. Teisybė, norėdamas 
tas mažąsias kompanijas su- 
bankrūtyt, plieno trustas ga
lėjo jom visai žalios medžia
gos nepardavinėt ir, kur ga
lint, pakišt koją. Bet tuo
met būtu kilęs ermideris, 
triukšmas. Plieno trustas 
bevelijo gaudyti žuvis drum
stame vandenyje ir nakties 
tyloj.

Per devynius metus nuo 
1902 iki 1911 metu trustas 
išdirbo 79.267.363 geležies 
tonus. Gryno pelno per tuos 
devynis metus buvo vienas 
milijardas, dvidešimts devy
ni” milijonai suvirš doleriu. 
Ant tono išpuola po $13. 
Tuoju pelnu plieno trusto 
karžygiai gražiai pasidalin
davo, skųsdamiesi ant blogu 
laiku.

Tie 13 dol. buvo padalinta: 
kompanijai geležies išdirbi- 
mo—$8.01 už toną; anglių 
kompanija — 70c. už toną; 
komp. geležies rūdos—$2.12 
ir t. t. taip, jog išviso išeina 
$13.

Pagal kongreso komisijos 
apskaitymą trusto ponai gau
na 40% ant įdėto kapitalo.

Senasis Krezas, išgirdęs to
kias skaitlines, galėtu, naba
gėlis, grabe tik apsilaižyti

P. Morganas už sutvėrimą 
tosios kompanijos atsiėmė 
70 milijonu doleriu.

Dėl geresnio akiu apdumi- 
mo trustas skaldėsi į dalis, į 
grupas. Vienok tos kompa
nijos buvo tarp savęs tūk
stančiais ryšiu susimezgusios 
ir bendrai dalinosi pelnu. Tai 
parodo paties trusto knygos.

Matant tąsias plieno ka
ralių suktybes, ar galima 
laukti kokios'mors pasekmės 
iš kongreso komisijos prane
šimo. Be abejonės, negali
ma. Juk taf tos pačios gau
jos vyrai sėdi ir kongrese ir 
trusto kanceliarijose. Jeigu 
žmonės ju nenuvers jie patįs 
žinoma, neatsitrauks.

Chinų gudruočiaus išsita
rimas.

Trimis keliais galima ženg
ti prie išminties: pirmasis ke
lias, tai protavimo kelias; ji
sai yra patsai prakilnusis. 
Antras kelias —tai pasėki
mas; jisai pats lengviausias. 
Sunkiausias kelias, tai paty
rimo kelias. Konfuęi.

Kaip užmuštas caro dėdė?
(Revoliucijonieriaus B. Savinkovo atsiminimas.)

Vasarą 1904 metais man buvo paves
ta surengti užmušimą caro dėdės, didžio 
kunigaikščio Sergijaus, Maskvos general
gubernatoriaus. Mano padėjikais buvo 
paskirti Ivan Platonovič Kaliajev, Opanas 
ir Dora Briliant.

Mūsų pienas buvo toksai jau pats, 
kaip ir surengime užmušimo ministerio 
Plėvės. Mums reikėjo susekti valandą, 
kuomet didis kunigaikštis išvažiuoja iš 
namų ir nudėti jį ant gatvės bomba. Ka
liajev ir Opanas turėję persirėdyti vežė
jais ir važinėti gatvėmis, Briliant saugoti 
bombas, aš gi turėjau pasportą anglo ir 
gyvenau, kaipo svetimtautis. Man reikė
jo visu šituo dalyku vadovauti.

Męs buvome tik keturiese. Niekas 
kitas, išimant kovos kuopos, apie mus ne
žinojo. Lapkričio mėnesyje 1904 metais 
męs buvome jau Maskvoje.

Pirmiausia reikėjo ištirti, kame gyve
na general-gubernatorius. Jisai turėjo 
tris palocius: vieną ant Tverskos gatvės, 
antras vadinosi Mikalojaus palocium, tre
čias Neskučny. Męs gana greit susekėm, 
kad nuolatinai Sergijus gyvenąs savo pa- 
lociuje ant Tverskos.

Lapkričio pabaigoj Kaliajev ir Opa
nas išvažiavo į Minską, kad is ponu persi
rengti į prastus žmones, į vežėjus. Ka- 
liajevui tatai lengviau davėsi, nes jisai da
lyvavo ir Plėvės užmušime. Oponasui bu
vo sunkiau, nes buvo kilęs iš turtingos 
šeimynos.

8 gruodžio d. juodu nusipirko roges. 
Opanaso rogės ir kumelaitė buvo pasenę, 
sunykę. Jisai pats išrodė ant nuvargu
sio rusu sodiečio. Tuo tarpu, Kaliajevo 
rogės ir arklys buvo daug geresni. Jisai 
gi pats išrodė ant pasiturinčio vežėjo. 
Abiemdviem pasisekė gauti iš policijos ve
žėju bilietus ir abudu viena diena pradėjo 
savo darbą, Su savo draugais vežėjais 
jie susitikdavo tik ant nakvynės ir abudu 
mokėjo atsakančiai elgties, taip jog nie
kas nei dasiprotėti negalėjo, turįs reikalą 
su persirėdžiusiais ponais. Kaliajev buvo 
šnekus, mokėjo gudriai meluoti apie savo 
praeitį, žegnodavosi ties kiekvienu abroza 
ir nuolat skuzdavosi ant dideliu vargu. 
Opanas gi beveik nešnekėdavo, o jei ir 
atsiliepdavo, tai labai išaugšto, patsai 
valydavo savo roges, šerdavo arklį ir vi
suomet duodavo suprasti, kad jisai ne iš 
biednuju-

Juodu per dieną važinėdavo po Ma- 
skyą ir neužilgo jiems pavyko susekti, ko
kiomis valandomis ir kokiomis' dienomis 
Sergijus išvažiuoja iš namu.

Su pasimatymais mums buvo gana 
sunku. Dažniausia aš sėsdavausi į roges 
ir tuomet męs tardavomės, galvojome, 
kaip čia geriau darbą atlikus. Bet aš bu
vau ponas ir dar anglas ir perdaug šnekė
ti su vežėju man neišpuolė. Retkarčiais, 
ypač nedėldieniais, męs matydavomės 
restorane ties Sucharevo bone. Tai buvo 
saldžiausios mūsų valandos, nes rengia
masis pasikėsinimas priduodavo mums 
daug įkvėpimo.

Gruodžio pabaigoje Kaliajevas žinojo 
ne vien tik išvažiavimo valandas, bet ir 
visus karietos ypatingumus. Vadžios bu
vo baltos. Antru panašiu vadžių visoje 
Maskvoje nebuvo. Karietos priešakyje 
buvo aiškiausi acetiliniai žiburiai. Vienas v
buvo keblumas. Panašia karieta važinė
jo ir didžioji kunigaikštienė Elzbieta, Ser
gijaus žmona. Galima buvo suklysti ir 
užmušti-Sergijaus žmoną, vieton jo pa
ties. Bet Kaliajev ir Opanas puikiai iš- 
tirė ir gerai iš veido pažino abudu vežėju 
ir sakėsi nesuklysią. Sergijus dažnai va
žinėjo net atvirose rogėse.

Tolimesni tardymai parodė, kad be
veik kožną dieną didis kunigaikštis išva
žiuoja į Kremlį, senųjų caru rūmą, kur 
buvo general gubernatorystės kanceliari
ja. Is ten jisai grįždavo apie penktą va
landą. Taigi prieš Kalėdas prirengiama
sis darbas buvo atliktas.

Mums trūko dar vieno žmogaus. Aš 
turėjau nuvažiuoti į Baku, kad jį parsi- 
vežus. —Tai buvo Aleksandravičius, kuris 
būtinai norėjo dalyvauti užmušime.

Bet, kuomet aš sugrįžau į Maskvą, 
įvyko didelė permaina. 6 gruodžio atsi
buvo didelės studento demonstracijos. 
Maskvos revoliucijonieriu komitetas išlei
do atsišaukimą, kad jeigu su demonstran
tais bus žvėriškai pasielgta, tuomet Ma
skvos revoliucijonieriai atsilyginsią caro 
dėdei, Maskvos general- gubernatoriui.

Ligišiol mūšy kuopa neturėjo jokiu 
ryšiu su maskviečiais. Męs prisilaikėme 
tos nuomonės, kad apie mus niekas neturi

žinofi, nes jeigu daug žmonių žino, tuo-^ 
met kas nors greičiaus gali prasitarti. Bet 
dabar reikėjo bent su vienu iš ju pasima
tyti, kad ir jie, kartais, nepradėtu rengti 
pasikėsinimo, nes tuomet daug lengviau 
galima būtu įklimpti.

Tuomet aš pasimačiau su Volodinu ir 
viską jam paaiškinau. Už keliu dienu Vo
lodin likosi suareštuotas. Čia ir pasirodė, 
kad mūsų buvo teisybė. Jei tik męs bū
tume užmezgę ryšius su maskviečiais, be 
abejonės,\būtume likę suareštuoti.

Antra permaina įvyko tame, jog Ser
gijus persikėlė į kitą rūmą. Ant Tvers
kos jisai jau nebegyveno. Ar tai jisai bū
tu pabijojęs tojo bauginimo (maskviečiu 
proklamacijos), ar tai įvyko išnetyciu,sun
ku buvo patirti. Gana to, kad Kaliajėvt/ 
ir Opanasui reikėjo išnaujo dalyka® 
dyti. Bet kadangi tai buvo tikri i 
cijonieriai, jie greitai susekė, kad Sergi
jus persikėlė į Neskučny palociu ir tan
kiai važinėjo, kaip ir pirmiau, į Kremlį. 
Kadangi kelias buvo daug ilgesnis, Tai ir 
susekti buvo lengviau. Važinėjo jisai įvai
riomis dienomis ir įvairiomis valandomis, 
bet visuomet vienu keliu didžiosios Po- 
liankos gatve.

Tuomi laiku atvyko Maskvon ir Alek
sandravičius. Išpradžiu męs manėme per
rengti jį gatvės pardavėju. Bet ta rolė 
jam visai netiko. Jisai, kaip atvažiavo, 
taip ir likosi miestiečiu, besibastančiu po 
gatves. Dažniausia nutėmydavo kuni
gaikščio pravažiavimą ties Kalugos var
tais. Taigi ir jisai jau pažinojo karietą ir 
galėjo dalyvauti pasikėsinime.

Dora Briliant gyveno Nižni Novgoro
de ir saugojo dinamitą. Ji nekantriai lau- \ 
kė tos dienos, kuomet turėjo gauti galą 
vienas iš didžiausiu Rusijos smaku, didis 
kunigaikštis Sergijus.

10 sausio (1905) Maskvoje buvo gau
tos žinios apie kruvinąjį nedėldienį Peter
burge. Prasidėjo didžiuliai streikai. Ant 
mūšy nelaimės prieš Sergijaus palociu bu
vo Bromlėjaus fabriką. Tenais irgi su-' 
streikavo darbininkai ir kunigaikštis dėl 
didesnio atsargumo persikėlė į patį Krem
lių. Ir vėl mūsų darbas nuėjo vėjais. Vėl 
reikėjo pradėti išnaujo. Kaliajev ir Opa
nas, amžinai besitrankydami su savo ku
melėmis, pradėjo bepailsti.

Męs stojome ant vaktu ir tėmijome, 
ar išvažiuoja Sergijus iš Kremliaus ar ne. 
Pasirodė, kad išvažiuoja. Važinėjo į ci
vilišką kanceliariją ant Tverskos gatvės 
kožną antrą dieną ir būtinai po kiekvie
nos šventės. Kadangi tos kelionės buvo 
reguliariškos, tai nuo sausio vidurio 
męs pradėjome rengties prie pasikėsinimo.
x Mūsų būrys buvo rinktinis, vyras į 
vyrą. Didelis darbas, kurį męs užsidėjo- 
me ant savo pečiu, mus visus sujungė.

Kaliajev man sakė: “Pamislyk, bro
lau, jeigu męs nudėsime Sergijų, o Peter
burge Vladimirą, o dar pridėsime krūvi-*1 
nąjį nedėldienį ir skerdynes, tai jau tikra 
revoliucija.”

Sausio pabaigoje Kaliajev pardavė 
savo roges ir arklį. Jisai išvažiavo į Char
kovą, kad išnaujo persirėdyt, jies jam rei
kėjo mesti bomba. Antrą bombą turėjo 
laikyti Aleksandravičius.

Kaliajev iš Charkovo rašė kelis laiš
kus. Jisai tarytum nujautė savo mirtį ir 
jo laiškai nepaprastai širdingi. Jisai vąšo: 
“aplink manęs ir su manim besišypsanti 
skaidrioji saulutė. Nuo manęs, rodosi, 
nutirpo sniegas ir ledas. Šiandien aš no
riu malonėtis tiktai mėlinu dangumi, ta
rytum ruduo amžinai pasibaigė, o prieš 
mane tik pavasario kvietkos...”
' Kaliajevui sugrįžus iš Charkovo, rei
kėjo galutinai aptarti pasikėsinimo diena. 
Sekdami laikraščius, męs žinojome, jog 2 
vasario Didžiajam Teatre atsibus spek
taklis Raudonojo Kryžiaus naudai. (Tuo
met buvo karė su japonais.) GIbbėja to 
Raudonojo Kryžiaus buvo Sergijaus žmo
na. Mūsų numanymu ant to spektaklio 
būtinai turėjo atvykti patsai kunigaikštis. 
Męs aprinkome tąją dieną.

Dora Briliant,' apsigyvenusi viešbu
tyje “Novy Bazar”, prirengė dvi bombas. 
Nutarta, kad 8 valandoj bombos būtu me
tiku rankose. Septintoj valandoj aš nu
ėjau viešbutin. Bombos buvo apvyniotos 
į pledą. Paskui aš jas įsidėjau savo port
feliu. Ant Čerkaskio skersgatvio laukė 
mūsų Opanas. Męs įsėdome į jo roges ir 
pusėj aštuoniu buvom ant Iljinkos. Ten 
mūsų laukė Kaliajev. Įteikęs jam bom
bą, tuoj važiavau pas Aleksandravičių. 
Abidvi bombos buvo paduotos dar prieš 
astuonias. (Tol. bus).
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Sioux City, Iowa.
Lietuviu yra į 700, dau- 

Didžiuma

Gede
Law

Ponia Ramanauskienė lai
ko Brooklyne prakalbą prieš 
“Laisvę” ir lietuviu socijalis- 
tus o p. Sirvydas suflioruoja.

daugiau sumanumo, apsuk
rumo ir tuomet galima likti 
garsiu vyru. O ką prie ma
šinos dirbti ir amžinai strei- 
kuot, tai juk iš to nieko ne-

uzsimanei! 
gali likties

Haverhill, Mass.
1 d. kovo čia sustreikavo 

vilnoniu audimu audikai. Jie 
reikalauja ne taip sunkaus 
darbo ir 5% ant dolerio. Bet 
kadangi jie sustreikavo iš ry
to, tai superis liepė stoti dirb
ti, o reikalavimas busiąs iš
pildytas, kada pribusiąs pat
sai savininkas. Bet darbi
ninkai nepatikėjo prikalbinė
jimams ir išėjo visi iš dirb
tuvės. Nuėję dirbtuvėn per 
pietus atrado savininką ir, 
kaip tik pasakė ko reikalau
ja, tuoj savininkas viską iš
pildė. Sutrumpinta darbas 
puse valandos ant dienos, 
kiekvienas dirbsiąs tik ant 
vienos, bet ne ant dvieju ma
šinų. Užmokestis pakeltas. 

’Savininkas sutiko greitai. 
Turbūt pasibijojo, kad neat
sitiktu taip, kaip Lawrence’e. 
Gerai būtu, kad ir kiti men
kai apmokami darbininkai 
subrustu. J. N—lis.

Suvienytose Valst. yra 4.200 
milijonierių, kiekvienas iš ju 
gali nupirkti miestą. su 100, 
Q00 gyventoju, ju turtą, sa
vastį ir gyvastį.

Vienas iš ju yra turtingiau- 
sis žmogus Amerikoj, vi
siems žinomas žilasis Rocke- 
felleris, nes jis valdo nebe 
milijonus, bet bilijonus. Kad 
jo auksą suliet į lentą, tai ta 
lenta būtu 3 coliu storio ir 
lOį pločio, o ilgumo ta lenta 
siektu 11 myliu. Bet kad jo 
turtą arba visą auksą suliet 
į šmotą ir iš jo padaryt dvi
dešimtinius auksinius pini
gus tai, sustačius juos visū^ 
grota viens prie kito, išties
tu visą geležinkelį nuo New 
Yorko lig Chicagos, tai yra 
913 myliu. Persistatykit, lie
tuviai, tą milžinišką kapita
lą ir kas jį uždirbo, o kas jį 
valdo? Kad visos Amerikos 
pinigus išdalintu žmonėms, 
tai išpultu po 54 dol. 43c. 
Tai kiek tie žmonės turi sve
timo turto! K. Armonas.

Pajieškau Antano GruŠaus, paeina iŠ 
Kauno gub., Šiaulių pav., Triškių par., 
Lulenių sodž. Pirma gyveno 8 metus 
New Britain, Conn., o paskui išvažiavo 
Chicagon. Meldžiu atsišaukti.

Ona Grušaitė,
39 Franklin st., New Britain, Conn.

Kukutis, -
Boston, Mass

Beveik visos moterįs pri- 
gelbėjo rinkimu technikoj, 
platindamos atsišaukimus, 
pertikrindamos rinkėju sura- 
šus ir gelbėdamos nerangius 
rinkėjus prie rinkimu. Tai
gi politika rūpi netik apsi- 
švietusioms moterims, bet ir 
darbininkėms, kurios savo 
prakaitu sau duoną uždirba. 
Dešimtsmilijoninė armija Vo
kietijos darbininkių glaudžia
si prie bendros darbininku 
partijos, nes jokia kita poli
tiška partija neužtaria mote
rų reikalu. "

Savo prakalbose jos aiški
no, kad ir jos turinčios kovo
ti už lygias tiesas. Kadangi 
didžiuma moterų tam prita
ria, tai jei negražiuoju, tai 
nors piktuoju, o moterįs išsi
kovos sau lygias tiesas.

P. Svotelis.

kalaudamflk 
mpą.

Pinigus siųskit per M o n e y O r 
d e r šiuo adresu: j

P. MIKOLAINIS
Box 62, New York City

Courtney, Pa.
Pačiuotu lietuviu kokia 15, 

ir trisyk tiek pavieniu. Visi, 
kaip tikri broliai, gyvename 
sutikime. Yra pas mus vie
na draugystė, tai darbininku 
susišelpimo draugija. Turi 
daugiau, kaip 100 nariu ir 
daugiau, kaip 1000 dol.

Balandžio mėn. laukiame 
streiko, nes baigiasi darbi
ninku su kompanija termi
nas. P. V:

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

Antanas Maciekienas, 
Box GO, Marianna, Pa.

Kunigas prieš streikierius.
Lawrence. Mūsų dangaus 

vadovas jau ištikruju nori 
atimti paskutinį kąsnelį duo
nos, nes per savo pamokslą 
verčia eiti prie darbo. Aš 
esu tikras katalikas, bet jei
gu kunigas laike tokios ko
vos verčia mus likties streik-i 
laužiais, tai męs, streikieriai, 
turime ir mūsų kunigui Jasai
čiui apskelbti streiką. . Tam 
ponui niekuomet neužteks 
pinigu, nes mislija pasidaryt 
Atlantiko vyriausiu kompa- 
nierium.

Kas 3 d. kovo buvote baž
nyčioj, - tas girdėjo ^cunigą 
sakant, kad streikieriai darą 
jam iškados, nemoką dešim
tuku, o kaslink išpažinties, 
tai jeigu kas neturi 3 doleriu, 
tai, girdi, tegul nei “nebade- 
riauja”.

Jam nei galvoj pamislyti, 
kokiame skurde gyvena pa
rapijoms. Aš misliu, kad nė 
vienas streikierius neturi jo 
paklausyti. Žiūrėkime, kad 
kovą mūsų negalėtu supai
nioti iš šalies, nes iki šiol vis
kas sekėsi, turėjome gerus 
vadovus. Aš tikras katali
kas piktinuosi tokiais p. Jasai
čio streiklaužiškais pasielgi
mais.

—Aš tankiai, tėveli, misli- 
ju, kodėl vieniems žmonėms 
ant svieto vis laimė, o ki
tiems vargai ir bėdos.

—Dėlto ir reikia rūpinties, 
kad iš tų vargu išbrist į lai
mę. Todėl ir reikalinga rū- 
pinties savo būvio pagerini
mu. O tai įgijama per sin
kią kovą.

—Na matai, tėveli, jau 
taip dabar yra sunku, o dar 
reikia kovot, peštis, rūpin
ties, tai jau visai pakarsta 
gyvenimas. Štai aš vos tik 
škulę pabaigsįu, tuoj turėsiu 
dirbti.

—O ką, ar manai, kad pil
vo nepakelsi! Be darbo šian
dien niekas negyvena.

—Bet darbas darbui nely
gus. Žiūrėk kokia* daugybė 
žmonių išėjo į didvyrius, at
nešė žmonijai naudą, nors 
buvo ubagais. Paimkie nors 
ir Frankliną, Šekspirą, kuris 
buvo paprastu artistu, Napo
leoną, kuris buvo paprastu 
aficieriu. Juk jie nebuvo juo
dais darbininkais, bet pra
skynė sau kelią talentu. Tai-

Moterims Naujienos
Vokietijos moterįs laike 

kovos. Nors Vokietijos mo
terįs rinkimo teisiu neturi, 
bet jos smarkiausia dalyvavo 
rinkimo kovoje. Garbė už 
laimėtus rinkimus lygiai pri
dera kaip vyrams, taip ir 
joms. Savo pasišventimu jos 
parodė viešpataujančioms 
klesoms, kad joms rūpi poli
tika ir įstatymdavystės rei
kalai. Jos nepaisė jokiu 
trukdymu iš valdžios pusės 
ir neatbodamos ant šalto žie
mos oro rengė susirinkimus 
po atviru dangum, kur ne
gaudavo salės. Mat Vokieti
joj kaip-kur ir saliu darbi
ninkams neparsamdo. Ne
paisydamos ant sniego, ar di
delio šalčio stovėjo, kartais, 
ant oro po kelias valandas ir 
aiškino minioms ju ateities 
idealą. Tuomi jos parodė, 
kad ju vieta netiktai pas pe
čiu, bet ir lauke.

Tokios moterų vadovės, 
kaip Rožė Luxemburg, Kla
ra Zetkin ir Ciec važinėjo iš 
miesto į miestą ir pasakė lai
ke rinkimu po kelias dešim
tis prakalbu. O dar kiekvie
name miestely yra vietinės 
kalbėtojos. Taip, jog ant 
motery dalies išpuola šimtai 
susirinkimu.

J. BEKAMPIUI. Talpiname ank
sčiau gautą. Nereikia vėlintis.

MEŠKOS BIJANČIAM. Ir ačiū Die
vui, kad jus tos meškos, ar kiaulės ne
suėdė. Netilps.

SOCIJALIZMUI PRITARIANČIAM. 
Po tokia žinia reikia padėti pavardė, 
nes ji sukels atšaukimus. Pseudonimo 
neužtenka.

6) JLaikyti vienam kamba
ryj 2 lovas (o ypatingai vyro 
ir moters) yra uždrausta per 
sveikatos komisiją. -

7) Visada reikia gult prieš, 
saulės užtekėjimą ir atsikelt 
prieš nusileidimą.

8) Jeigu tame laike neima 
miegas, tai reikia skaityti 
“Draugo” evangelijas, “V, 
Lietuvninku” apžvalgas ir 
Vargomačio filosofiją.

9) Atsikėlus iš miego rei
kia daryti gimnastiką. Ne- 
vedusiems geriausia gimnas- 
tikuotis dviejuose, o šeimi
ninkams—trijuose.
11Q) Kadangi epidemija be

veik nepavojinga tinginiams 
ir ramaus būdo žmonėms, 
pas kuriuos nesimato jokio 
protiško veikimo, todėl pa
tartina visiems prisirašyti 
prie Rymo Kataliku Susivy- 
niojimo. Tada galėsit sau 
ramiai miegot, nes Kaupas 
jumis dvasiškai aprūpįs.

J. Kelmutis.-

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

ADMINISTRACIJA:
Prezidentas K. K. Strzyneckis,

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

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

4623 S. Marshfield Ave., Chicago, III. 
Finansų 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 
, Chicago, Ill.

Patarimai, kaip apsisait- 
goti nuo choleros.

(Kadangi cholera ne šiandien, tai ry
toj atsiirs j Amerikos rojų pagelbėt 
Lawrence’o policijai nuramint įniršu
sius streikierius, tad skaitau sau už pa
reigą duoti skaitytojams patarimus, 
kaip apsisaugoti nuo jos).

1) Reikia valgyt visada su 
pasninku. Vienok jeigu.jau
ti didelį kinkų drebėjimą, tai 
nei prabaščiaus nesiklausęs, 
gali kept ant kastorinio alie
jaus blynus ir valgyt, o būk 
užtikrintas, kad cholera neį
eis nė per duris.

2) Jeigu jauti viduriu su
akmenėjimą, tad pasisku
bink išgert pusbačkį bock 
beer’o, o pasijusi kaip ant 
“sviesto”. Cholera neims.'

3) Nereikia nešiot raudo
nu kaklarišiu, nes gali pavir
sti į socijalistą, o tas labai 
pavojinga laike siautimo epi
demijos.

4) Moterims patartina ne
šiot veistes su pusplikėms 
krūtinėms, o sijonus ne il
gesnius kaip iki keliu. Tas 
senberniams priduoda dau
giau žvalumo ir jie visiškai 
užmiršta apie ligą.

5) Vedusiems visada rei
kia stengtis išsimiegoti, k 
plati teatre arba svečiuos.

Pittsburg, Pa.
Draugystė D. L. K. 

mino paaukavo $10.00 
rence’o streikieriams 
rinko du vyru, kuriuodu tu
rės kitas draugijas raginti 
prie auku - Reikėtų visiems 
imti pavyzdį nuo Gedemino 
draugijos.

Šv. Kazimiero parapija 
vaidinasi su saVd kun.Sutkai- 
čiu. Kunigas išrinko vieną

D. P.
Aukos ant 4

West Lynn, Mass.
Ir mūsų ‘ lietuviai virsta 

prie naujos gadynės aplinky
bių ir, pamylėję progresą, iš
meta iš savo tarpo visokius 
senus prietarus.

Nuo 1903 m. čia gyvuoja 
šv. Kazimiero dr-ja. Išpra- 
džiu ji buvo šventa ir kožnas 
narys po prievartarturėjo at
likti ausinę. Bet dabar liko
si laisva ir savo konstituciją 
be mažko visą permainė. 
Dabar draugijon gali prigu
lėti kožnas žmogus, nežiūrint 
kokios jo pažiūros. Pirma 
saužudys negalėjo gauti po- 
smertinės, bet, pasidarbavus 
p. Lesburtui, tapo konstitu
cijoj straipsnis permainytas.

Kaip dr-stė laisva paliko, 
tai pradėjo atjausti ir drau
gus nelaimėje esančius. Law
rence’o streikieriams taipgi 
iš iždo paaukauta $25 ir pa
skyrė 4 draugus, kad pako- 
lektuotu, duodama jiems nuo 
draugijos paliūdyjimą. Su- 
kolektuota $57. Aukos pa
siustos streikieriu komitetui 
Lawrence’e.

S. Fotografas.
Grand Rapidš, Mich.

Neperseniai atsibuvo L. S. 
S. 51 kuopos prakalbos. Kaip 
girdėti, vėl antros rengia
mos. Nemažiau darbuojasi 
ir T. M. D. kuopa. Per savo 
mitingą sausio mėn. nutarė 
daryt susirinkimus kas pir
mas utarninkas naujo mėn.

Matydami pirmeiviško dar
bo spartumą, mūsų ganyto
jai sumanė pastoti kelią. Jie 
parsikvietė kapuciną, kuris 
laikė savo misijas nuo 21d. 
vasario iki 29 d. Žmonės iš
girdo tokiu keiksmu, pikta- 
žodžiavimu, kuriu mažu ne
sitikėjo išgirsti savo gyvas- 
tyj, o išgirdo bažnyčioj pas 
altorių. “Spiauk, sako, ant 
tu laikraščiu ir knygų, kurie 
katalikus veda iš kelio išga
nymo, neturėk nieko bendro 
su žmonėmis, kurie neina 
bažnyčion”. Ant galo pri- 
saikino ir, suteikęs visokius 
atlaidus, išvažiavo, rodosi, į 
Chicago pas kun. Skripką. 
Per misijas atsižymėjo neva 
tvarkdarys Stasevičia, kuris 
elgėsi negražiau, kaip rūskas 
kazokas.

Dar kelios naujienėlės: p. 
Garnupis atidarė savo ofisą 
dėl žemės išpardavinėjimo 
“Real Estate”. Pereitą sa
vaitę atidarė mėsos krautuvę 
lietuviška bendrovė po vardu 
“Nemunas-Bendrovė”.

J. Dementis.

gyvena stubose po 8 ir po 
10 ypatų ir kožnas turi po 
baksą alaus ir po pusgalioną 
degtinės ant nedėlios. Tik ir 
žiūrėk, tai jau veža dėdes į 
alyvų darželį. Žmonės tam
sus, laikraščiu mažai ima.

A. Jurginis.
Tariffville, Conn.

Plantation, Conn, gyvena 
pusėtinas lietuviu būrelis. 
Visi gyvena sutikime. Už
dirba gana gerai, nes nuo 10 
iki 15 dol. į savaitę.- Užsi
laiko gerai, nes nėra karče
mų. Darbai eina gerai.

Tariffville j lietuviu yra 
apie 40 familiju ir kokia 60 
pavieniu. Nekurie vaikinėliai 
perdaug alutį maukia. Dar
bai eina gerai. Yra pas mus 
lietuviu draugystė šv. Anta
no. Priguli 100 nariu.

M. Dzikas.

—Oi, bakure, nelėk, kaip 
sakalas, kad nenutūptum, 
kaip vabalas. Neniekink pa
prastu žmonių. Jie galingi 
savo kumščiu milijonais ir 
savo doriška teisybe. Frank
linas, Šekspiras atnešė žmo
nijai naudą. Bet jie gyveno 
kitais laikais ir negalėjo eiti 
su mumis išvien. O Napole
oną tau visai neišpultu į pa
danges kelti. Tasai bačko
mis liejo žmonių kraują.

—Jei ne jis, tėveli, tai ki
tas būtu liejęs! Mums škulėj 
aiškino, kad nekurios vainos 
irgi turi savo naudą. Barnis^ 
lyk pats, ar šiandien nebūtu 
geriau Lietuvai, jeigu fran- 
cūzai nebūtu sušalę 1912 me
tais Rusijos sniegynuose.

Būtu kitokia tvarka ir Ru
sijoj ir Lietuvoj. Bet man 
nelabai rūpi tasai Napoleo
nas, man rūpi, kad aš kuo 
nors galėčiau pasižyrnėt. Aš 
nenoriu pasilikt 
pilku žmogeliu.

—Žiūrėk ko 
Bet tu, bakure, 
garsiu dainium, garsiu muzi
ku, orlaivininku, dideliu ra
šytoju. Tai vis yra galima. 
Ir savo didelį talentą gali pa
švęsti žmonijos naudai. Tuo
met tavo talentas nemirs 
kartu su tavimi. Bet jeigu 
tau rūpės vien savo nauda, 
tu išsiskirsi iš žmonių, su ku
riais augai, paniekinsi juos, 
pereisi į galingųjų pusę—tuo
met tebūna tau amžina gėda.

—Ei ne, aš visai to neno
riu. Įgijęs turtus ir garbę aš 
dalyčiausi su vargšais. Man 
vis begalo rupi, kaip tai ne
kurie iš tuščio nieko pralob- 
sta. Laikraščiai rašo, kad 
Transvalijęj vėl atrado auk
so ir brangakmeniu plotus. 
Matai, gyventum tokioj ša
lyj ir jau milijonieris. Galė
tum ir su kitais pasidalint.

—Už tokias šnekas tau tik 
lazdų, bizūne! Tikras dyka^ 
duonis ir gatavas vėpsoti per 
metus, kol laimė Į burną ne
nukris. Kas gauna lengvai

Kapitalistai nori nubausti 
didžiausią savo priešą, kurią 
taip pasekmingai sujungė į 
vienybę Lawrence’o streikie
rius ir privertė kapitalistus 
nusileist. Tuomi priešu yra 
Ettor, pasodintasis į kalėji
mą be jokiu prirodymu jo 
kaltės.

Kapitalistai tiki, kad jei 
streikininkai negelbės vieno 
savo vadovo, tuomet kiti bi
jos vest streikus, o minios 
be vadovu juos pralaimės.

Išeidami iš to atžvilgio ir 
negalėdami atsilaikyt prieš 
streiką, ponai kapitalistai 
jau siūlo tulus streikieriu 
reikalavimu užganėdinimus, 
tik jokiu būdu nenori kalbėt 
apie Ettoro paliuosavimą. 
“Boston American” irgi 
jiems pritaria; jis sako:

“Bet Haywood ir streikie
riai turi pripažint, kad audi- 
nyčiu savininkai negali da
ryt sutarties apie Ettoro pa
liuosavimą.

“Paliuosavimas turi įvyk
ti per teismus.

“Kaip daug streikieriai 
netikėtu, jog audinyčiu sa
vininkai yra kalti už Ettoro 
suareštavimą, bet visai nėra 
tiesos tame, kad jie galėtu 
dabar jį paliuosuoti...”

Toliau laikraštis sako, kad 
Massachusetts valstijoj įvyk
tu didelis skandalas, jei Ettor 
liktu paliuosuotas ir pripažįs
ta, jog tas žmogus yra netei
singai teisiamas. Galu gale 
liepia streikieriams nemai- 
šyt Ettoro bylos su ju svar
biausiais reikalavimais ir 
grįžt į darbą, jei jie bus iš
pildyti, o tuomet jau kovoti 
už Ettorą.

Viskas tas gražiai skamba 
ir galėtu taip būt, jei męs 
nebūtume turėję progos per- 
sitikrint, jog Mass, valstijoj 
gali būt peržengti įstatymai. 
Kaip ne pagal įstatymus 
Ettor liko suimtas, taip ne 
pagal juos jis turi būt ir pa
leistas. Dabar tai tikrai 
Mass, valstijoj eina triuk
šmas, kada t nekaltą žmogų 
laiko kalėjime ir tąsys po 
teismus.

Lai tik streikieriai negrįž
ta į darbą, kol Ettor neliks 
liuosas, ir jie pamatys, kad 
audinyčiu savininkai turi ga
lę poliuosuot Ettorą, nes tei
smai ir įstatymai yra j u sa
vastimi, ju įrankiu.

J. Kukuškinas.

Pajieškau apsivedimui merginos, geis 
tina, kad būtų siuvėja (kriaučka). Al 
esmių siuvėjas, 25 metų amžiaus, lais 
vų pažiūrų. Norinčios susipažinti kreip 
kites.

Rochester, N. Y.
Vasario 24 d. atsibuvo pra

kalbos ant L. V. knygyno. 
Įžangos žodį pasakė Smigel- 
skis. Paskui deklamavo Bin- 
dokaitis. Kalbėjo Vaivada 
apie knygyno gyvavimą ir 
kokią naudą atneša skaity
mas, Po prakalbu buvo vėl 
deklamacijos. Eiles sakė Z. 
Jokšytė ir P. Stanšikas. Vis
kas puikiai pavyko. Gaila 
tik, kad publikos buvo ma
žai prisirinkę, nors minėtą 
knygyną palaiko keturios 
kuopos. Bet mažai kas kny
gynui teatjaučia, o ypač mer
ginos, kuriu vos 4 tesusirin
ko. Reikėtų rochesteriečiams 
daugiaus rūpinties knygomis.

Vasario 25 d. atsibuvo L. 
S. S. vietinės kuopos susirin
kimas. Pakeltas klausimas 
apie Lawrence’o streikierius. 
Tuoj buvo suaukauta $3.40. 
Nutarta prisidėti prie Atei
viu šelpimo nuo kožno nario 
po 10c. į metus. Emigrantu 
šelpimas svarbus reikalas, 
nes daugybę atgal grąžina.

Ant sekančiu prakalbu bus 
kviečiamas J. Perkūnas.

J. Dadulis.

M. AKELAIČIUI. Pasiyėlipote, jau 
tilpo N18. Rašinėkite.

K. ARMINUI. Gavome ankščiau.
A. KRIVECKUI. Gaila, ne j skaitome.
S. FOTOGRAFUI. Jums sekasi ra-

Troy, N. Y.
Du jaunu vaikinu Palukai

tis ir Damijonaitis sumanė 
po stubas parinkti auku Law
rence’o streikieriams. Visi 
troyiečiai noriai aukavo, tik
tai išėmus kokius penkis 
laukinius žmones... Pas vie
ną rado ant stalo “Draugą”, 
Tasai kuniginis net iškoliojo 
rinkikus ir pasakė, kad jisai 
gali juos suareštuoti, nes jie 
neturi leidimo. O kaip tik 
prieš kelias savaites tam pa
čiam žmogui buvo auku rink
ta. Kitas puslaukinis vėl iš
koliojo rinkikus. Buvo dar 
keli panašus paukščiai, viena 
moteris ir vaikinas su mergi
na. Tie žmonės misli, kad 
vargas ju niekad nepatiks.

Iš savo pusės patarčiau 
merginoms šalinties nuo to
kiu laukiniu vaikinu o vaiki
nams nuo 
merginu,.

Nuo Red 
puslapio.

92 Salem st,

Pajieškau apsivedimui gražios ir tur 
tingos merginos. Taipgi meldžiu pri 
siųsti savo fotografiją.

Stanislovas Jasockas, 
92 Salem st., Boston, Mass

Pajieškau savo dėdės Aleksandro Gil- 
vickio, paeina iš Kauno gub., Raseinių 
pav., Viduklės parapijos; apie 10 metų 
kaip Amerikoj. Meldžiu atsišaukti ant 
šio adreso:

Jos. Gilvickis,
172 Cent4r st., Pittston, Pa.

NAMINE MOKYKLA
GRAMATIKA angliškos kalbos 

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

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

NAUJAS BŪDAS mokytis ra«- 
šyti be mokytojo...................... 10c

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

komitetą, parapijonįs kitą. 
Nežinia kas iš to bus. Daž- 
niausiartokios peštynės taip 
pasibaigia: nueina, pabučiuo
ja kunigėliui į ranką ir per
siprašo. Vaikinas.

Scranton, Pa.
Byla su airiu vyskupu Ho

ban, kuri tęsėsi 6 metus, ant 
galo pasibaigė lietuviu nau
dai. Dabar likosi atidaryta 
25 d. vasario per lenku vys
kupą Hodur. Jam patarna
vo pamaldų apeigose kun. 
Mickevičius, kuris užims visą 
mūsų parapiją. Jį žmonės 
priėmė su džiaugsmu. Pa
mokslą pasakė gerą. Taigi 
scrantoniečiams pridera pir
ma garbė, jog turės savo 
tautišką bažnyčią. Jau airiai 
negalės užkabinti savo rau
donos kepuraitės ant bokšto.

Kun. Kuras konepatrako, 
bekeikdamas airiu skiepe, tą 
pačią dieną, kuomet likosi 
atidaryta mūsų bažnyčia. Sa
ko: “nedalaikysiu,. turėsiu 
persiskirti su protu.” Tiek 
jo ten ir būta ir tas pats žada 
išsikraustyti iš smegeninės.

Prie atidengimo bažnyčios 
tiek svieto prisirinko, kiek tik
tai galėjo tilpti. Daugelis 
žmonių su linksma širdžia 
giedojo sau giesmes ir džiau
gėsi, apgalėję tokį milijonie
rių, kaip airiu vyskupą. Baž
nyčia kaštuoja $60.000.

Bačiu Juozas.
Cleveland, Ohio.

28 vas. mus aplankė garsi 
kalbėtoja p. Elizabeth Gur
ley Flynn, organizatorė Law
rence’o streiko. Laike pra
kalbu ji per dvi valandi kal
bėjo apie Lawrence’o reika
lus. Su nepaprastu entuzi
azmu ji nupiešė streiko pozi
ciją ir uždegė visu širdis. Jos 
žodžiai tarytum užhipnotiza
vo publiką.

Prieš prakalbas dainavo 
socijalistu choras iš 50 vyru, 
kas padarė labai malonu 
įspūdį.* 6 mergaitės socija- 
listiškuos (Red. ?) rūbuos dai
navo prie piano. Auku su
metė $50 su. viršum.

Kuomet gi lietuviai turės 
tokiu kalbėtoju? Čionykščiai 
lietuviai nepaprastai apsnū
dę. Alutis ir kiti raugalai, 
tai ju didžiausia paguoda. 
Turbūt niekur nėra tokiu ba- 
lamuty, kaip šiam didmies
ty j, kuriame" yra 6000 lietu- 
,viu. A. Šmulkštys. Pajieškau savo draugų Povilo Patro- 

noko ir Alizo Pakarkloko, abudu paeina 
iŠ Kauno gub., Vilkmergės pav. Povi
las • Pątronokas Kupiškio par., Zaidelių 
kaimo; Alizas Pakarklokas Palavenos 
parap., Radžiūnų kaimo. Kas apie juos 
žino, ar jie patįs, meldžiu atsišaukti 
šiuo adresu:

Dominykas Stonikas, 
1100 Summer avė., Cleveland, Ohio.
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83 Leverett st.

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

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviš ų—Lenkiškų Vaistų

F AD. RICHTER & C0., 216 Pear! St. New York.
Richtor’lo Congo PillAs yra gems nno 
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WEST END BUSINESS 

EXCHANGE 
83 Leverett Street, 1st floor 

BOSTON, MASS.
Telephone Haymarket 39.

P. Liutkevičiaus dirbtuvėj 
streikas greitu laiku užsibai
gė. Mat, darbininkai minė
tos dirbtuvės bdvo beveik vi
si organizuoti. Streiko prie
žastis—pavarymas seno dar
bininko. Darbininkai taip 
drūčiai laikėsi, kad p. Liut
kevičius patsai atvažiavo sve
tainėn, kur buvo susirinki
mas, ir meldė, kad grįžtu 
prie darbo.

Patariu visiems rašyties 
?rie U. G. W. of Amerika 

49 skyriaus ir laikyties vie
nybėj. Darbininkas.

Bostono Museum, of Fine 
Art ant Huntington ave. 
Nedėlioję, 10 kovo, 1912, bus 
paskaita apie Lietuvą ir Len
kiją. Skaitys D-ras George 
W. Tupper. Prasidės 2į vai. 
po piety.

Nedėlioj, 10 kovo, atsibus 
L.S.S. 60 kp. diskusijos po 
No.376 Broadway, So.Bosto
ne. Prasidės 8 vai. vakare. 
Kviečia visus atsilankyti.

L. S. S. 71 kp. rengia strei- 
kieriy naudai prakalbas, ku
rios atsibus nedėlioj, 10 ko
vo, 8:30 vai. vakare po num. 
7 Burleigh st., Cambridge
port Mass.

BRIGHTON, MASS.
Per prakalbas, surengtas L.S.S. A. 67 

kp., 22 vasario, Brighton, Mass., suau
kavo $25.58. Tą pačią dieną atsibuvo iš
lošimas, nuo kurio pelnas, padengus iš- 
kaščius, paskirtas streikieriams; viso 
$9. Viso labo sykiu- $34.58.

M. Česnik, P. Bušman, K. Bernotas,
J. Kabalinas, A. Lakačauskis po $1;
K. Vaškis 75c.; A. Bandonis, V. Traki
mas, A. Gudelis, J. Balsis, P. Pūkelis,
I. Visminas, J. Karalius, B. Ramonas,
J. Vencunas po 50c.; A. Juzumas, K. 
Jakštis, J. Motuzas, R. Aldonas, J. Au
dėjus, J. Rumšą, F. Raudis, P. Jadvir- 
šis, K. Čiapas, T. Svedvicis, S. Jakubo
nis, P. Babinckis, S. Uščinas, R. Var- 
neckis, B. Vilkevičia, P. Lazauskas, A. 
Valalka, J. Dvarvitis, J. Gelminas, P. 
Žukauskaitė, T. Šarkinas, J. Budrecki^,

- T. Bartkevičia, J. Staponavičia, S. 
Bartkevičia, S. Šarkinas, J. Raulinai- 
tis, K. Pratapas, V. Lukavičia, J. Jak
štas, J. Ješinskas, L. Jautakis, P. Ša
pas, K. Beliauskas, S. Garelis, J. Šar
kinas, I. Šarkinas— po 25c. Sykiu 19.50. 
Smulkiy auky 6.08, nuo išlošimo 9.00. 
Viso labo $34.58. J. Kūgis.

BRIGHTON, MASS.
Brighton, Mass. 23 vasario Š. Jurgio 

dr-stės atsibuvo mitingas, kur buvo 
jnešta per draugus, kad parinkti aukų 
Lawrence’o streikieriams ir liko vien
balsiai nutarta paaukauti iš iždo $16.66 
ir suaukavo nariai dr-stės.

J. Kabolinas, S. Mironas, A. Toum- 
pis, D. Alseika, Z. Bernotas, S. Vasa
ris, S. Druskenis, S. Lugauckas po 50 
c.; A. Limentas, M. Perlukinas, V. Or- 
lauckas, S. Zinkevičius, S. Valantis, S. 
Rumšą, K. Porgaliauckas, A. Viculis, 
K. Kocius, S. Rusis, P. Mačelskis, S. 
Drizis, J. Meškinis, F. Talalis, J. Pu
šys, D. Lukošius, K. Syrkus. Viso 
$8.25, smulkiy auky 45c., dr-stė paau
kavo $16.66. Labu $25.36.

Aukos paslystos streikieriy sekreto
riui: Joseph Bedard, 9 Mason st., Law
rence, Mass. .Red.

TROY, N. Y.
Aukos Lawrence’o streikieriams su

rinktos per Palukaitį ir Damijonaitį.
J. Palukaitis, A. Damijonaitis, Ona 

KazlauckiutS, K. Matulytė, .A. Kučins
kas, A. Zaremba, St. Zaremba, A. Pili- 
pas, A. Matulis, J. Kaminskas, F. Kaz- 
lauckytė —po $1.00; P. Tamošaitis, F. 
Aukštikalnis, J. Danelus, M. Danelienė, 
R. Baltrūnas- po 50c.; O. Pilipas, E. 
Pilipienė, A. VoČulis, V. Ambrozavi- 
čius, M. Martilukė, E. Pilsuckienė, I. 
Saukus, A. Brukmonas, J. Karvauckas, 
A. Greičius, S. Jablonskis, J. Zureckis, 
L. Paulauskis, P. Augias. Viso $17.00.

NORWOOD, MASS.
25 vasario per prakaląas draugysčiy: 

D.L.K. Keistučio, Šv. Jurgio Kareivio, 
L.S.S. 133 kp. irT.M.D. 36 kp. surink
ta auky $57.11. Aukavo šie:

V.P. RepŠis $3.00, P.J. Rabilas $1.25; 
K. Kibartas, A. Tamašauckas, P. Veta, 
T. Skaisgiris, B. Tumavičius, S. Kara-' 
liūs, D. Povilionis, P. Jasulaitis, S. Vai- 
kaząs, J. Baltaduonis, A. Smolskis, V. 
Kudirka, J. Kamila, J.Cervokas, J.Gu
daitis, J. Aukštuolis, D. Naujokas, M. 
Smalskis, A. Smolskis, L. Sinkevičius —po 
$1; Fr. Kurecka, P. Červokas, V. Didž- 
balis, J. Nuvork, J. Vaitkunas, A. Sa- 
varauckas, A. Mačinskas, J. Guzauc- 
kas, F. Kuras, Z. Jurevičius, V. Milius, 
J. Kašėta, K. Grigas, A. Glebauckas, 

,M. Akelaitis, A. Pratašius, M. Šerga- 
lis, J. Alekna, J. Janušaitis, J. Barta- 
šo, M. Minkevičius, J. Vizgirdas, A. 
Postauta, J. Smilgius, J. Cvilikas, K. 
Klimavičius, J. Jakubonis 
F. Markevičius, P. Dirsa, 
Sąulenas,
Grinkevičius, V. Pupalail^is, P. Leke- 
rauckas, F. Babila, P. ' Kudirka, J. 
Stančikas, B. Peleliunas, L. Davalga, 
J. Pakarklis, A. Bataitis, F 
Zaranka- po 50c. V’ 
$9.86. Labu

” ’’kos f

V. Alikonis, 
L. Gleba, A. 

J. Dirsa, B.\Stasiuiis, J.

Glebus, A.
•Hkių

Telephone So. Boston. 845 M S
DR. F. MATULAITIS |

495 Broadway Q
SO. BOSTON, MASS. O

Valandos:
> Nuo 12-2 dieną ir nuo 7-9 vakare.

ja Nedėliomis iki 3 vai. po piet. §

”NoV4>r’i-No Pay 
The Work: ngman’s 
Problem

BALSAMAS GYVASTIES

pataiso virškinimą, prašalina vi
durių sukietėjimus, sutvarko vi
durių reguliariškumą, kepenų ir 
žarnų.

Tatai reiškia: mažiau ligŲ,dau
giau fizišky spėky, geresnė svei
kata. .

75 centai.

(SEVERA’S BALSAM FOR LUNGS)

labai gerai veikia ant nesveikų 
kvėpuojamųjų organų,nutildo ko
sulį, prašalina knietėjimą gerklėj, 
pataiso plaučius ir neleidžia įsike
roti ligai.

Vartokite visada, kada tik jau
čiatės, kad gerklėj, plaučiuose ar 
kvėpuojamuose organuose kas- 
nors negera.

25 ir 50 c.

Gothardiškas Aliejus
Telephone Fort Hill S04

turi būti intrinamas kiekvienon 
skaudamon vieton, taipjau ten, 
kur yra sutinimai, uždegimai, 

skaudėjimai, sustingimai.

Visada laikykite po ranka. Jei 
ne šiandien, tai ryto gal labai 
prireiks.

50 centų.

(SEVERA’S ANTISEPSOL)

turi būt vartojamas einant gulti 
■ arba tuojau atsikėlus, o reikale ir 
tankiau besigydant nuo slogos, 
užkimusios gerklės, nemalonaus 
kvėpavimo ir nesveikų dantų 
smegenų.

Parankiausias vaistas higieniškai
25 centai.

Parduodama visur aptiekose. Neimkite jokių kito 
vaistų, kuriuos jums siūlytų vietoj Severos. 

gutės ir nurodymai yra duodami lietuvių kalba, 
kalaudami daktariško patarimo kreipkitės adresu

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

KALBU RUSIŠKAI 
LATVIŠKAI.

294 Washington St.
Room 738 BOSTON, MASS

J. P. TUirNIUA
Užlaikėm didelę

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

Duodam ant bargo ir ant išmokesčio.
Washington Street

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

J. Pociūnas, Liudvikas Davalga ir 
F. S. Šimanskis.
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Jurgis Urbšaitis moterų ir 
vyrų kostumeriškas kriau- 
čius siuva visokias drapanas, 
taipgi išvalo, prosina, sutaiso 
ir nudažo. 255 Broadway, 
So. Boston, Mass.

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

Kurie norit pirkti laiva
kortes arba pinigus siųsti į 
Lietuvą atsišaukit į krautu-

B. L. BERNARD
Praneša, jog jo offisas prie 195 
Dorchester St., So.Boston,Mass., 
yra atdaras nuo 4 iki 5 vai. po 
piet, o prieš tą ar po to laiko tele- 
fonuokite 160 Soutn Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

Tamošaitis ir Yurgeliūnas
233 Broadway, So. Bostone.

Pranešimas.
Siuomi pranešu savo darbininkams, 

jog aš savo dirbtuvę naujai pertaisiau ir 
visi galite grįžti prie darbo. Taipgi ir 
viąus nedirbančius siuvėjus užkviečiame 
atsilankyti, nes mums daug darbininkų 
reikia.

O. Bratenas & Co.
16 La Grange st. Boston, Mass.

Temykite.
Šiomis dienomis lankysis 

po R. I. valstiją “Laisvės” 
agentas A. Mizara. Pas jį 
galite užsirašyti “Laisvę” 
arba atnaujint prenumeratą.

“L.” Administracija.

Didžiausia
ČEVERYKŲ KRAUTUVE

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

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

. —..........................................

NAUJIENA, KOKIOS DA 
NEGIRDEJOTE.

Męs varome biznį šiame mieste per 12 
mėty ir jau ištaisėme tūkstančius namy 
puikiausiais rakandais, kurie buna ge
rais 7 ar 8 metus, ir, jei atsitinka par
duot, da galima ant jy pelnyt. Kodėl 
taip? Todėl, kad męs neišmokam tokios 
dideles randos nuo $7.000 iki $8.000,kaip 
kiti Storai, ir nelaikom supirkėjų, ku
riems išmoka nuo 3 iki 4 tUKstančiy al
gos ant mėty, taipgi nelaikome mana- 
džeriy, nes męs galime tą atlikt patys, 
kad sumažint išlaidas, iš ko turi pelną 
mys kostumieriai. Aš ištaisysiu jys na
rną puikiausiais rakandais už $60,00, už 
kuriuos mokėsite kitam štore $90.00. 
Ateikite persitikrint, jei netikėtumėte, 
galiu nuvest į rakandy dirbtuvę, kur pa
matysite, jog tokios kainos, kai,p pas 
mane. Klausk ko nori, jei ne tą patį 
pasakys. * Męs pristatome rakandus į 
namus už 50 mylių nuo Bostono. Kalba
me lietuviškai, lenkiškai ir angliškai. 
Atsilankykite po šiuo numeriu:

Li. CA.ININUR
338 W. Broadway, So. Boston, Mass.

tarpei-E and D sts.

TEISINGIAUSIA IR GERIAUSIA
APTIEKA

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

Savininkas
18 Broadway, So. Boston, Mass.

Galit reikalauti ir per laiškus, o 
męs prisiusime gyduoles per expresą.

Perkant žiūrėk, kad butų tu markė, 
o Kliu n 1 teisingai.

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

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.
Ateinančią sąvaitę bus perstatoma labai 

juokinga komedija

“Fifty M i les from Boston
(Penkiasdešimts mylių nuo Bostono)

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.

Kada tu gimei?

Tf ARUISON GATVES

DISPENSARE
Jau 20 metę nuo įsteigimo.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

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

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

Ateidamas atsinešk ši apgarsinimi].

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra saulė, planetos ir kometos, 

tai skaitykit knygą

Prisiųsk savo adresa ir kokiam 
menesį tu esi gimęs ir 10c. del prisun- 
timo, o gausi knygelę, kuri pasakys 
tavo visą gyvenimą, kokis tavo talen
tas, kuom ir kada turi užsiimti, su 
kokia ypata apsivesti; kaip auginti . 
kūdikius pagal ju menesio planeta. 
Planetos uaigte dėl vyrų ir moterų, 

adresuok:
A. ZVINGILAS

P.O. Box 3232 Boston, Mass.

Kataliogas Visiems Dykai!
Kož.nas žmogus mokantis skaityti 

privalo turėti rrtusų Kataliogą, kuriam 
atras dai ,elį visokiij daiktų. Musų.Į 
Banka priima pinigus užčedyjimtū ir 
moka 4-tų procentų. Siunčia pinigus 
ir parduoda laivakortes į visas dalis 1 
svieto, pigiaus kaip kiti. Spaudinam 
visokius drukoriškus darbus greitai, 
gerai ir pigiai. Reikalaudami kata- 
liogo prisupkite 2C markę ant adreso:
GEO. A. PUPAUSKY & <5

2342 30. LEAVITT ST. CHICAGO. ILI

Pasaulių Ratas”
Su paveiksi. Kaina 25c.

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

skaitykit kningą

‘‘Meiles Karšti igė”
Kaina 2Oc.

Reikalavimus ir pinigus.adfesuokit taip:

i i

1 Akušerka 4o.

Q)

8 
§ 
§

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

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

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

6FFISAS RANDASI:
30 W. Broadway

SO. BOSTON,
s

................ ..... . ................
LIETUVEŠKAI-LENK1ŠKAI- RUSIŠKAS

DAKTARAS
Vienatinis mus tau
tos Medicinos Profe
sorius Massachusetts 
steite. Jau arti 18 
metų, kaip aš pasek
mingai gydau ir at
lieku operacijas. Te- 
myk!!! Neik jieškot 
manę į aptieką ant 
kampo po mano ofisu, 
trepais augštyn iš num. 7 Parmenter St. 
Durys mano ofiso nuteptos baltai, o vir
šui jd ant lentos didelėm rąidėmnarašy- 
ta “Lenkiškas Daktaras“. Of tiso va
landos: nuo 9 iki 11 ryto, nuo 1 iki 2 po 
piet ir nuo 6 iki 9 vai. vakare.

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

Telephone Richmond 1967-R, ,

bet lipk vienais

įs

Parsiduoda už $1000 Grocerštoris ir 
Bučerne 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 cigarų, knygų ir laikraš

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

83 Leverett st.

J'S tik jsenino fcaiiį ir paskui 
turėjo gulėti per savaites

DR. RICHTERTO 
Pain-Expeileris 
prašalįs pavojingus susirgimus 
jeigu vartosi su laiku pagal nu 
rodymų, ant dėžutes; 25c. ir 5Oc. 
už bonką. Žiūrėk ant Inkaro 
ir vardo ant dėžutės.

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. starnpom žemiau nurodytu 
adresu, o apturėsi minėtą knygelę.

FARMAS PARDUODU.
LIETUVIŲ KOLONIJA MICHIGAN 

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

ANTANAS KIEDIS, 
Peacock Lake, Michigan.

Jeigu jus kada reikalausite
TIKROS RUGINĖS arba BOURBON DEGTINĖS
Tai ateikite pas mus, nes mys DEO'riFs'Ė yra išsistovėjus medyj ir 
užpečėtyta Jungtinių Valstijų sandėliuose, taipgi užpečetyta bonkose po 
priežiūra Jungtinių Valstijų valdžios vientik dėl mus.

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

BURKE, GALLAGHER & CO.
396 ATLANTIC AVE., N,!A„jtAi<rES BOSTON, MASS.

Vardas

Adresas;

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

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyd.ti nuo užnuodijama krauja 
arbasypili, nubiegima sieklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmieiimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiaprnu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai igautas lygas, 
strietura ir vysas vyru lygas, gal būti išgidomas sava 
namuse privatiškai. slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kode! jus 
kentat ir kaip galot palu'inaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žinios, 1 atrus ture žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vv ras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras aLsydave ii 'O l.ijka tyrinejmu tu, specijalisku 
lygu. Te.n kit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai; 
uŽrnokam už par’o, ii.g užpečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašik sava varda, ir adresa ant 
žemiaus paduota kuponu, katrų siusk mums šendena.

DYKAJ GAL) l'OS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 996 22 Fifth Avenue. Cliica*o:

G xlntittas Tami'-t >: Pagal Tamistos prižadiejma, a8 norleėjan 
jogTamista prisiustumei man vysai dykai vėna jusu knygradel vyru.

Stekas25c. 
50c.

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

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

,, nuo Kirmėlių del suaugusių 
Vanduo nuo Akių Skaudėjimo - 
Ugniatraukis - 
SkilvicrLašai ... -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruyinosfos
“Uicure” arba gydymas

Reumatizmo - - - :
Gyd. del nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui 

Galvos Skaudėjimo
Lašai nuo Dantų Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir 

Prakaitavimo Kojų
Geležinis Sudrūtintoias Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaikų 
Vaistas nuo Paliauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plaukų Apsaugo toj as 
Muilas Plaukų Saugotojas 
Milteliai nuo Kepenų 
Valytojas Plėmų Drabužiuose - 
Rožės Balsamas ... 
Kinder Balsamas -
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 (didesne) - '
Akines Dulkelės ... 25c.
Gydymas nuo uždegimo Dantų arba

abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25 
Gyduolės ir Mostis nuo Parkų

ir Niežų - - - - $2.06
Gyd. ir Mostis nuo Dedervines $2.00 
Gyduolės nuo Paslaptingos Ligos $50

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

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

25c. 50c

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA ! OLSELIS

75c.

$1.25

25c.

10c.
10c.

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

$3.50 
50c.

Kain gi Laivakortes pirkt pas kokį ten žydelį, kad galima gaut pas lietu
vį agentą atvažiavimui ir išvažiavimui net 9-nių kompanijų 1-mOs, 2-ros 
ir 3-čios klesos laivais?

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

Jei nori sveikų gėrynių ant Velykų, kurie tavo sveikatai nekenktų, tai 
ateik pas mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi visada ir savo draugus 
atsiveši. Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 
o męs prisiųsiu! orderius per expresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO
^netoli Boston, Mass

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

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

$2.00 
$1.00

i LAIVAKORTES

Cia ir r*IINIOU4š jums pasiunčia j visas pasaulio dalis greitai ir pi- 
g au-negu kur kitur. Važiuojantiems Lietuvon parūpinu guberskus paš- 
p< rtus, taipgi ir atvažiuojantiems jokios baimės -nėra peroit rubežiy 
(j ronyčią). Važiuojančius patinku ant stočių Bostone ir New Yorke, 
n-s aš užlaikau 2 offisu. Norėdami Pinigų siųst ir pirkt ŠifkorČių, pra
šykit aplikacijos, pridedami už 2 c. stempą iš jums artimiausio offiso.

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