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AMER|KOJ
Streikieriams sekasi.
Woolen kompanija juo to

liau, juo labiau nusileidžia. 
Matomai,jai sunku, nabagei, 
išsilaikyti prieš visus Ameri
kos darbininkus. Mokestį 
jau ji pakelia ant 12%. Pe
reitą savaitę sutiko pakelti 
tik ant 5%. 9 kovo išryto 
State House buvo tarybos au
dėju delegatu ir Woolen kom
panijos atstovu. Taip-pat 
buvo keli atstovai iš valdžios 
pusės, arbitrantai. Tarybos 
dar neužbaigtos. Šiomis die
nomis atsibus antras tarima
sis. Darbininkai laikosi tvir
tai. Beveik visi audėjai pri
guli prie Industrial Workers 
of the World. Streikieriu 
komitetas išleido atsi
liepimą, kad panedėlį 11 
kovo, darbininkai nesiveržtu 
į darbą. Jeigu jie iki galui 
taip tvirtai laikysis, tai turės 
būti išpildyti ju svarbiausi 
reikalavimai, būtent pakėli
mas algų iki penkiolikos pro
centu ir paliuosavimas strei
ko vadovu ir kitu visu strei
kieriu. Jau dabar Lawren- 
ce’o apskričio prokuratūra iš
sitarė, kad Ettor ir Giovaniti 
bus paleisti po kaucija. Die- 
fia iš dienos laukiama strei
ko užsibaigiant.

* Bet visgi policijos brutališ- 
kumas, nors ir sumažėjo, vie
nok neišnyko. 9 kovo vėl su
areštuota 5 žmonės. Aplink 
fabrikas stovi daugybės žmo
nių, kurie atkalbinėja nuo 
darbo. Pėtnyčioj stovėjo ties 

• fabrikomis keli tūkstančiai 
žmonių. Ties Arlington fab
riką policija išvaikė žmonių 
minias ir du vedėju suareš
tavo. » •

Teisėjas Mahoney.
Tasai teisėjas vienas iš 

; bjauriausiu kapitalo bernu. 
Jisai guldo savo- galvą už 
Woolen kompanijos reikalus. 
Dabar jam baisiai nepatinka, 
kad žmonės draudžia vieni 
kitus nuo darbo. Jisai pasa
kęs, kad užtai smarkiai bau- 
siąs. Bausmės reikės užsi
mokėti 100 dol. Keli žmonės 
jau nubausti, tarp ju vienas 
lietuvis.
Streikierių reikalai kon

grese.
Komisija jau išklausė strei

kieriu atstovus. Jie išpasa- 
kdjo visas baisybes, kurios 
dėjosi Lawrence’e. Didžiuma 
šunybių išvesta aikštėn. Ko
misija išdirbo savo rezoliuci
ją ir įduos visą bylą pačiam 
kongresui. Tos komisijos 
pirmininkas Wilson pasakė, 
jog jisai persitikrinęs, kad 
audėjams neužtenka algų, 
kad galima būtu žmoniškai 
išgyvent. Taip-pat jisai pei
kia policiją ir miliciją ir sa- 

, ko, kad buvo peržengtos kon
stitucijos tiesos.

Pakelia algas.
Woolen kompanija, bijoda

ma audėju streiku, sumanė 
pakelt Naujoj Anglijoj dar
bininku algas. Salenfe bus 
pakeltos algos 1700 audėju, 
Lowell’y 30,000 ir kituose 
miestuose. Vienur pakelia
ma algos 11 kovo, kitur 25.

Taigi Lawrence’o audėju 

streikas turės pasekmes ir vi
siems Naujos Anglijos audė
jams.

A 
Mexikoje.

Chichuachua, 8 kovo.—Vi
sa Chichuachua provincija 
jau,sukilėlių rankose. Gene
rolas Orosko su 4000' kareiviu 
traukia ant Mexico City. Ji
sai sako, jog Mexikoje tiktai 
tuomet įvyks ramybė, kuo
met bus nuverstas Madero.

Amerikos valdžia siunčia 
į Mexico City 1500 kareiviu, 
kad apginus legacijas. Savo 
kareivius, sius ir kitos šalįs. 
Taip nutjarė diplomatai, ku
rie laikė savo tarybas Wa
shingtone.

Amerikiečiai bėga iš Mexi- 
kos, kaip drūti, palikdami 
net savo turtus.
Kaip renkami Senatorial.

Jau rašėme apie senatorių 
Lorimerą, kurį išrinko ne 
žmonės, bet doleriai ir degti
nė. Dabar iškilo aikštėn, kaip 
išrinktas senatorius de-Pon
te iš valstijos Del. Ant jo 
rinkimu išleista 58 tūkst dol. 
Už baltojo balsą mokėta po 
$10, už juoduko $5.

Senatas padavė ištirti tas 
suktybes komisijon, 'kur visa 
byla bus, veikiausia, pa
dėta į stalčių. Mat, nusijau- 
čia katės pieną paliejusios.

Moterims duos teises.
Valstijos Ohio 4 konstitu- 

cijinė konvencija nutarė, kad 
moterims turi būti suteiktos 
visos teisės. Iš 119 atstovu 
67 balsavo už moterų teises.

Dinamitorius teis.
Indianapolis, 9 kovo.—Vi

sus tiltu unijos viršininkus, 
kuriuos kaltina dinamitavi- 
me, teis 12 kovo d. Ju yra 
51 žmogus. Laukiama, kad 
kiekvienas iš ju bus nubaus
tas keliais metais kalėjimo.

McNamara miršta.
Iš Los Angeles praneša, jog 

McNamaros sveikata eina 
blogyn. Gydytojai sako, kad 
jis ilgai negyvens.

Telefoną pagerino.
Webster, 8 kovo. —fillips 

Lavery gavo $17.000 už tele
fono pagerinimą nuo Eng
land Telephone Co. Jisai dar 
21 meto vaikinas,* dirbęs ant 
savaitės už $9. Pagerinimas 
tame, jog negalima bus gir
dėti kitus kalbant.

Kalėjimai pilni.
San Diego, 7 kovo. — To 

miesto kalėjimai pilni socija- 
listų ir nariu Industrial Wor
kers of the World. Reikėjo 
net išsiųst į Santa Anna. Tai 
vis dėl kovos už laisvę susi
rinkimu.
Nelaimės ant gelžkelių.
Per vieną Ųk dieną 8 kovo, 

žuvo ant gelžkelių 12 žmo
nių. Ottavoj, Canadoj, žu
vo 5 ypatos, Danvillėj, III. 3 
ypatos ir Social Cirkle 4 ypa
tos.

Lyga prieš imigrantus.
9 valstijų gubernatoriai, 

20 meru ir 300“garbingų”pi- 
1 iečių organizavo draugiją, 
kuri pasistato sau tiksliu 
trukdyti ateiviams apgyven
dinti visus didesniuosius Suv. 
Valstijų miestus. Pirmas 
suvažiavimas šitos draugijos 
atsibus New Yorke. ,:

UŽSIENYJ
Mainierių streikas.

Londonas, 9 kovo.—Angli
jos mainierių streikas eina 
didyn. Šalies gyvenimas, 
kaipir apmiręs. Iš visos ša
lies ateina žinios, kad susto
ja fabrikai, uždaroma garlai
viu dirbtuvės, liaujasi vaik
ščioję traukiniai ir garlaiviai.

12 kovo atsibus nacionališ- 
ka konvencija, kurioj pirmi
ninkaus Asquith. Tikimasi, 
kad mainieriai bus nuolai- 
desni.
Vokietijoj mainieriai irgi 

juda.
Berlynas, 9 kovo.—Silezi

jos mainieriai, kur daugiausia 
yra lenku, irgi sujudo. Rei
kalauja pakelt mokesnį ant 
15%.

Westfalijoj jau mainieriai 
streikuoja. Tikimasi, kad 
šiomis dienomis bus apskelb
tas visuotinas Westfalijos 
mainierių streikas, kur daly
vaus 150,000 mainierių.

Jguntas kalėjime.
Anglijos sufragistės, ku

rios likosi pasodintos į kalė
jimą, susibuntavojo. Jas bu
vo pristatę siūti, bet jos su
daužė mašinas.. Kalėjimo 
sargu jos neklauso. Dabar 
jas surakino. Vadoves šito 
bunto pasodino į karcerį, kur 
neįeina šviesa ir kurį nešil
doma.

Chinijoj.
Pekinas, 9 kovo.—Šiomis 

dienomis laukiama paskolos. 
Atsirądfis pinigų, galima bus 
nuslopinti senosios tvarkos 
šalininkus ir apmalšinti raz- 
baininkus.

Yuan-Shi-Kai’jus priims 
prisiegą 11 kovo. Juomi vis 
dar neužsitiki republikonai.

Iš Manilos (Filipinų salos) 
praneša, kad pasiusta 460 
kareiviu ir 17 aficieriu su- 
drūtinti amerikonu sargybas 
Pekine.

Yuan-Shi-Kai prisiekė.
Pekinas, 10 kovo.—Paga- 

liaus likosi prisiekdintas Yu- 
an-Shi-Kai’jus. Ceremoni
joj dalyvavo daugelis Nan- 
kingo seimo nariu, provinci
jų atstovai ir Amerikos pa
siuntinystės nariai. Pasiža
dėjo rūpinties republikos la
bu ir atsisakyti nuo preziden
tystės, jeigu bus išrinktas 
prezidentas.

Karė.
Italai nesiliauja naudojęsi 

orlaiviais. Vieni orlaiviai ti- 
rinėja pozicijas, kiti mėto 
bombas. Neseniai vienas or
laivis padarė turkams savo 
bombomis labai daug nuos
tolio.

Italu karės laivai bombar
davo Selifą. Padarė turkams 
daug nuostolio.

Viena, 9 kovo. -- Vienos 
laikraščiai praneša, kad ita
lu karės laivai ketina bom
barduoti Smirną, didžiausią 
Turkijos miestą Mažojoj A- 
zijoj.
Ir Siame nori republikos.

Į pietus nuo Chinijos yra 
Siamo karalystė. Tos kara
lystės sostinėj Bankoke suse
kė suokalbį kariumenės afi- 

ceriu, kurie norėjo- nuversti 
nuo trono karalių ir apskelb
ti republiką. Mat, daugelis 
iš - siamiečiu jaunuomenės 
tarpo paskutiniais metais 
lankė augštąsias mokyklas ir 
susipažino su republikos tvar
ka.

Persijoj.
Rusijos ir Anglijos val

džios sutinka duoti Persijai 
paskolą. Bet tie pinigai eis 
ne būtiniemsiems valstijos 
reikalams, o žandarmerijos 
sustiprinimui. Ta žandar
merija bus po rusu ir anglu 
įtekme. Užgrobikės taip-pat 
nori, kad Persijos valdžia ne
laikytu savos karjumenės ir 
panaikintu karės ministeriją. 
Užtad rekomenduoja padi
dint kazoku brigadą, kuri 
sukomplektuota dar prie se
nojo šacho.
Francūzijos kalnakasiai.

Paryžiuje atsibuvo konven
cija, kurioje dalyvavo 25 
kalnakasiu atstovai. Svar
biausi klausimai, kurie buvo 
aptariami: 8 valandų darbo 
diena, pensijos, minimum 
algos ir visuotinas streikas. 
Konvencijoj dalyvavo socija- 
listų partijos atstovai ir de
legatai darbo konfederaci
jos. Nutarta suruošti vienos 
dienos streiką, kaipo prijau
timo demonstraciją Anglijos 
kalnakasiams. Jeigu ištiktu 
karė, nutarta apskelbti visuo
tinas streikas.

Nuteisė Macochą.
Viena, 9 kovo. — Didįjį 

Čenstachavos klioštoriaus 
karžygį Domazą Macochą ir 
jo numylėtinę teismas pa
smerkė dvylikai metu kalėji
mo. Preoras Reimanas buvo 
pabėgęs nuo teismo užsienin. 
Laike teismo paaiškėjo, kad 
vienuoliai kėlę orgijas su 
merginoms.

Atrado pietinį žemgalį.
Iš Tasmanijos praneša, kad 

norvegas Amundsen gruo
džio mėn. atradęs pietų žem
galį (poliu). Norvegijoje 
švenčiama dabar, nes atra
dėjas poliaus norvegas. Ka
ralius ir ministerial pasiuntė 
Amundsenui pasveikinimo 
telegramas. Visas Christia- 
nijos miestas išpuoštas. Vie
nu laiku su norvegu ekspedi
cija buvo iškeliavus ir anglu 
ekspedicija. Bet apie ją nė
ra žinios.

Konfiskavo $500.000.
Anglijos valdžia už pada

rytus nuostuolius laike pasku
tinės demonstracijos konfis
kavo $500,000 iš sufragiščiu 
fondo.

Apiplėšė Katedrą
Pisa, Italija. — Plėšikai 

įsilaužė į katedrą, kuri yra 
viena iš seniausiu pasaulyje. 
Išvogė daug senu paminklu 
ir ręlikviju, išbarstė sakra
mentus ir paėmė brangiuo
sius rubus iš numirėliu grabu.

Išėdė.
Berlynas, 9 kovo.—Parla

mento vice-prezidentas soci- 
jalistas Scheideman jau ne- 
beužima senosios vietos. Jo 
vieton paskirtas liberalas 
Paasche. Visas dalykas ki
lo todėl, kad Scheideman 
griežtai atsisakė aplankyti 
imperatorių Wilhelmą sykiu 
su visu prezidiumu.

RUSIJOJ LIETUVOJ
Grabas jau paruoštas.
Per jomarką viename mies

telyje, kurio apielinkiu žmo
nės badauja, viena senutė sė
dėjo su dviem grabais veži
me. Prieina žmogus ir klau
sia:

—Ar parduodi, teta, tuos 
grabus?

—Ką, ar grabus?
—O tai ką kitą, žinia gra-. 

bus!
—Tai dėl “zoposto”, pasa

kė senutė.
Iš to pasikalbėjimo matyt, 

kad žmonės nepasitiki ryto
jaus diena.

Republikos vėliava.'
Kuomet Chinijos pasiunti

nystė Peterburge gavo žinią, 
jog Chinijos imperatorius at
sisako nuo trono ir Chinuose 
apskelbta republika, tuomet 
ant pasiuntinystės namo liko 
iškabinta republikoniška vė
liava. Bet, kaip tik policija 
pamatė, jog plevėsuoja vėlia
va naujos laisvos šalies, tuo- 
jaus atėjo ir liepė nukabint.

Dabar ant pasiuntinystės 
namo nėra jokios vėliavos. 
Senosios nenori, o naująją 
užkabint neleidžia.

Nevyksta boikotas.
Valdžia nenori nusileisti 

prieš Suv. Valstijas ir įsileis
ti į savo šalį visus mūsų kraš
to piliečius. Bet kur gi ji 
gaus bovelno? Jinai pasi
tiki ant tolimo Turkestano, 
bet iš ten negaus nei pusės 
tiek, kiek reikėtų.

Ateina žinios, jog tie rusai 
tautininkai, kurie kvietė boi
kotuoti amerikoniškas maši
nas, patįs pirmieji dabar jas 
perka, nes amerikoniškos 
mašinos pigiausios ir paran
kiausios.

Ketina uždėti didelius mui
tus. Bet gudrus amerikonai 
jau dabar kuria savo fabriką 
netoli Maskvos, o ant tu ma
sinu jau neuždės muitu.

Jr ką tik valdžia neišgalvo- 
ja,vis ant vėjo nueina.

Visokie aficieriai, genero
lai, činovninkai buvo sušau
kę net mitingą, kur smarkiai 
išplūdo amerikiečius. Be ką 
tie žandarėliai ir popai pada
rys prieš laisvus ir sumanu
mo pilnus amerikiečius.

Ginklų ir bombų sandėlis.
Mieste Baku policija, pada

riusi kratą, atrado viename 
name po asla 30 šautuvu, 15 
revolveriu, 1000 patronu, ke
letą prirengtu bombų ir 
sprogstančios medžiagos dė
žutę. Manoma, kad ginklai 
buvo gabenami Persijon.

Streikas.
Kaikuriose Patilovo fabri- 

kos dirbtuvėse (Peterburge) 
sustreikavo 3000 darbininku.

Byla
Dašnakciutiuno partijos by

la, kurioje kaltinama 150 
žmonių, dar vis nepasibaigia. 
Advokatams pasisekė iškelti 
aikštėn daugybes suktybių. 
Pasirodo, jog buvo permai
nytos pavardės, padirbtos 
skaitlinės, pertaisyti laiškai, 
kad tik nuteisti nepatinka
mus valdžiai žmones.

TĖVYNĖS GARSAI.
Suareštavo dvi redaktores.

Vasario 20 dieną 1 valan
doj nakties policija padarė 
kratą pas ‘ ‘Lietuvos Ūkinin
ko” leidėją Feliciją Bortkevi- 
čienę. Krėtė tiktai gyvena
muosius kambarius. Tą pa
čią naktį krėtė ir “Lietuvos 
Ūkininko” redaktorę M. Ra
dzevičienę. Abidvi suareš
tuotos ir nuvežtos į kalėji
mą. Niekur nieko nerado. 
Kame kaltina, dar nežinia.

Žandarai juo toliau, juo 
labiau šėlsta.

“Žagrė”—pirkly bos 
įstaiga.

“Žagrės” sindikatas, įkur
tas Mariampolėje, užbaigė 
ketvirtuosius gyvenimo me
tus. Pirmaisiais metais sindi
katas pelno beveik neturėjęs. 
Sindikatas turi savo skyrius 
Vilkaviškyje, Kalvarijoj, Pil
viškiuose ir centrą Mariam
polėje. Ketinama įkurti sky
riai Simne ir Šakiuose. Pe
reitais metais daugiausia 
nuostoliu buvo iš Vilkaviš
kio skyriaus. Šiais-gi me
tais pelnyta 585 rub. 50 kap.

Draugijos turtas siekia 
73,323 rub. Dr-jos apyvarta 
pereitais metais siekė 189,000 
rub. Pajininkai (šėrininkai) 
gavo jau dividendą.
Kooperacijų vedėjai susi- 

važiuos.
Kauno rusu dienraštis gir

dėjęs, kad žadama kovo mėn. 
padaryti Kaune suvažiavi
mas vartotoju draugijų ve
dėju. Bus tariamasi apie 
tai, kaip . gavus tavorus iš 
pirmųjų rankų be jokių tar
pininkų, kuriems lieka pelno 
dalis. Taip-pat bus skaito
ma referatai apie kooperaci
jų svarbumą.

Lietuvių bizniai.
—Lietuviu automobiliu 

draugija palaiko susineši- 
mus tarp Šenapilės—Vilka
viškio—Naumiesčio—Kybar
tų. Sekasi gerai. Turi daug 
vargo su žydeliais-karietnin- 
kais ir kupčiais, kurie tos 
draugijos automobilius boi
kotuoja.

- Kauno bankas už sau
sio mėnesį turėjęs pelno 
1986 rub. 81 kap.

— Orlaiviu dirbtuve. 
Kauno vargonų meisteris 
Garalevičia taisąs dabar du 
orlaiviu. Viskas užlaikoma 
didžiausioj slaptybėj.

Švėkšnos archivas.
“Liet. Žinių” koresponden

tas rašo: “Mirus grafui Ado
mui Plioteriui, pasiliko jo tė
viškėje, Švėkšnos dvare ne
mažas archivas. Esama dau
gybės svarbių istoriškų raštų. 
Esama tenais ir lietuvių kal
ba’ rašytų rankraščių, sie
kiančių 16 ir 18 šimtmečių. 
Tuos rankraščius rinko ir ke
tino išleisti savo lėšomis na- 
bašninko tėvas. Pastarasis 
du sykiu apkeliavo visą že
mę. Beto yra čia iš Gedimi- 
naičių dvaro pervežti Laury
no Ivinskio užrašai iš 1863 
m., yra to paties Ivinskio su
dėta lietuvių kalbos grama
tika, yra jo lenkiškai-lietu- 
viškas žodynas. Esanti dau
gybė kitų raštų.

Prūsų Lietuvoj.
“Liet. Žin.” (N16) aprašo

ma Prūsų lietuviai nuo Klai
pėdos. “Klaipėdos apygar
doj lietuviai, tartum, ne Vo
kietijoj gyvena. Moterįs. ka
sas susidėję aplink galvą, ap- • 
sirišę skepetomis. Šventą 
dieną apsirišę didelėmis, ku- 
tuotomis šilkinėmis — tik 
švita! Sijonai taipgi visai 
nevokiški, bet “žemaitiški”. 
Ir taip apsirengę, kaip viena, 
taip kita, kaip senos, taip 
jaunos...

Pastebėtinas šio krašto lie
tuvių dievobaimingumas. Jei 
bus sustoję keli lietuviai ir 
kalbėsis, tai dažniausia išgirsi 
.šventojo rašto citatas. Ir 
prasti kaimiečiai iš atmin
ties cituoja ištisus straipsnius 
iš įvairių šv. rašto vietų. 
Vakarais net miestiečiai 
prieš gulsiant gieda psal
mes...”

Vienu žodžiu, tikras rojus. 
ant žemės! e .

Rygos giedra.
Rygoje gyvuoja darbininkų 

apšvietus dr-ja “Giedra”, kuri 
turi į pustrečio šimto narių. 
Rengia vakarus, taiso pre- 
lekcijas, užlaiko savo chorą. 
Visus draugijos reikalus ve
da, teatruose dalyvauja pa
tįs darbininkai. Inteligentų 
kaip nei nėra.

Didžiumą kitų Rygos 
draugijų apžiojo ilgaskver
niai, bet ten labai mažai dar
bininkų, o daugiausia šiau- 
dadūšių inteligentų.
Su pasninku, ar be pa

sninko?
Iš Šakių (Suvalkų gub.) 

praneša “L. Žin.: “Su pa
sninkų sumažinimu mūsų ku
nigėliai vis dar nenori susi
taikinti, bet tame tarp jų 
nėra vienybės. Nedėlioj prieš 
grabnyčias Šakių kamendo- 
rius per pamokslą užsakė, 
kad grabnyčių dieną galima 
valgyt sū mėsa (buvo pėtny- 
čia). Leidiųią gavus, dau
guma žmonių ir nutarė mė
są valgyti. Tiktai štai pėt
nyčioj po pamokslo prabaš- 
čius išbarė visus tuos, kurie 
tiktai su mėsa valgė ir pra
nešė, kad jie papildė mirtiną 
grieką. Žmonės tik šypso
josi, klausydami tokio pa
mokslo.
Valstiečiai ir mokyklos.
“Viltis” rašo apie Žaslių 

valsčiaus (Vilniausgub.)rink
tinių sueigą. Kuomet rei
kėjo atsakyt į klausimą, kur 
statyt mokyklos, tuomet visi 
vienu balsu suriko: “nerei
kia! Vistiek, ar kur yra 
mokykla ar nėra, mums; rei
kia mokyti vaikai dar lietu
viškai. . Tegu pirma mokina 
lietuviškai, paskui rusiškai/ 
tuomet męs duosime žemės - 
ir leisime steigti mokyklą.” 
Rinktiniai tą nutarimą liepė 
įrašyti raštininkui į knygą.

Tilžės “Birutė”.
“Birutė” (N8) praneša apie 

metinį “Birutės” draugijos 
susirinkimą. Toji draugija 
veikia po visą Prūsų Lietuvą, 
rengia šventes, daro susirin
kimus. Prie draugijos pri
dera 45 nariai. Pereitais me
tais surengusi tris šventes ir 
išleidusi “Lietuvių tėvynės 
dainas”. Draugija nutarė 
kurti s° ’o skyrius po visą 
Pr1“ ^nerijos
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SPAUDOS BALSAI drebės nuo tu jegamasčiu 
šauksmijl Juju praeities idė
jos, j v j v viduramžiu genovai-

Chinijoje Balsas iš Sibiro 
tyrų-

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

.—Užmušė didįjį kunigaikštį, galvą 
nutraukė!

Linkui Kremliaus bėgo žmonių mi-
dinta:

“Bostone ir apielinkej kas savaitė 
laikomos prakalbos, kur daugiausia kal
ba ir ragina visuomenę dėti aukas strei- 
kieriams A. Antonovaą, F. Bagočius, J. 
Gegužis ir S. Michelsonas. Tie patjs 
kalbėtojai važinėja ir toliau su tuo pa
čiu tikslu ir ne tik važiuoja ir kalba, bet 
ir patjs aukauja...”

Na, na, draugai iš “Kelei
vio”, tai juk ne Džan Bam
bos skyriuje... Rašant straip
snius reikėtų užmiršti apeti
tą...

narius 
širdies 
išrodo 
kad į

Nepatinkagerb. V.K. Rač
kauskui mūsų koresponden
tai. Čielas tris koresponden
cijas sukritikavo ir pats ket
virtą parašė vis apie tas gar
siąsias Brooklyno prakalbas. 
Sulyg fakto, jog garnys at
nešė L. S. A. net 7 
mums jau taip daug 
nesopėtu, bet mums 
naivišku tasai noras,
visuomeniškas prakalbas bū
tu žiūrima vienodom akim. 
Męs trįse: socijalistas, tau
tietis ir klerikalas klausysi
mės vienos prakalbos ir, be 
abejonės, mūs įspūdžiai bus 
diametrališkai priešingi. Kas- 
link paties keikimosi fakto, 
tai matomai, korespondentai 
ne akiu plotu sprendžia, nes 
kame įtarė p.p. Liut. ir Ži- 
vat., tame neįtarė V. K. Rač. 
Pagal iaus, ką mūsų kores
pondentas vadina šmeižimu, 
tą p. V. K. R. vadins karštu 
temperamentu. Vienur bus 
teisybė, kitur... diplomatija.

“Rankpelnis” sako:
“Tankiausia mūsų tautininkai neno

rėdami, ar nemokėdami atskirt tautos 
bei apšvietos nuo tikėjimo reikalų, sten
giasi eiti išvien su dvasiškija. Tą ma
tome pas amerikiečius, škotiečius, o iš-

Dar tankiau neatskiria biz
nio nuo tautystės. Tai smer- 
telnas griekas ir gerb. Rač
kausko ir jo “Tėvynės”, ku
ri padėjo N10 “Vilijos” fab
riko atsiliepimą į visuomenę: 
akėčios, žagrės, tautiškas su
perfosfatas, o ant to fabriko 
obalsis: “augindami savo 
krašto pramonę auginame 
Lietuvos gerovę.” Bet tie 
didvyriai, kurie klausia drg. 
Šukio:

“...kodėl išmintingieji ir gerieji soci- 
jalistai neužprotestuoja prieš “Kovą” 
už niekinimą tautystes...?”

Taigi tie didvyriai ar ne
galėtu nors mažumą pagal
voti, kad yra žmonių ir laik
raščiu, kurie sutinka su “Vi
lijos” fabrikantu obalsiu ir 
yra žmonių ir laikraščiu, ku
rie sako, kad tai akiu muili
nimas! J. Šukys, panorėjęs 
atsiliepti į tą Brooklyno gud
ruoliu užklausimą apie nieki
namąją tautystę, galėtu pa
imti tik “Tėvynės” N10, per
skaityti fabrikantu atsiliepi
mą ir pratarti: še, jūsų tau-

Juodoj karalystėj.
Pusiau pamišęs tėvas ka

pucinas, Lawrence’o Jasaitis, 
Pittston’o Kaupas ir Scran- 
ton’o Kuras, tai didžiausi 
mūsų dienu karžygiai. Di
džiausią triūkšmą iš ju sukė
lė tasai viduramžiu driskiu 
“prarakas”. Kaip turkiška
sis dervišas draskosi-šaukia 

<• ant rinkos suubagėjusio rytu 
miestelio, taip ir tasai lietu
viškasis pranašas pradėjo 
triūbyt ant visu biblišku in
strumentu. Bet Jerichono mū
rai nuo tu triūbos balsu jau 
negriūva. Naujosios gady
nės mūras perdaug tvirtas, 
jo pamatai perdaug krauju 
palaistyti, kad viduramžio 
šmėklos galėtu ji nugriauti. 
Mūras, kuris pastatytas ant 
žmonijos kančių ir sopuliu, 
kuris atsilaikė prieš inkvizi
ciją, jėzuitus " '^’«kąją

čiu cnatos, juju puikiosios 
ceremonijos, jau nesvaigina 
žmonių protu. Kitoks dabar' 
pučia vėjas, kitokia gadyne 
ir jos reikalai. Praeities 
šmėklos mums ne baisios.

Bet jie turi ir šiai gadynei 
skiriamą “filosofiją”. Jie 
peršasi su savo “socijologi- 
.ja”, su savo principais. Ka
me tasai ju mokslas?

Gi tame, kad Jasaitis per 
“Draugą” išjuodino Lawren
ce’o streiko vadovus ir pasa
kė streiklaužišką pamokslą. 
“Draugas” patalpino tokį 
straipsnį, kurio net “Vienybė 
Liet.” nebūtu patalpinusi. 
Vadinasi, tai vienos gaujos* 
vyrai, vadinasi, ju keliai vie
nodi. Žmonėms rūpi duo
nos kąsnis, tam streiklaužiui 
jojo dolerinės! Tai vienas 
‘principas’. Tasai pats p. Kau
pas ir kitas dar p. Kuras, anot 
mūsų korespondento žodžiu, 
žada net plyšti iš piktumo, 
kad iš ju ranku išslido Scran- 
ton’o bažnyčia. Rodos, ir čia 
ir ten tie patįs katalikai, tos 
pačios apeigos! Reikėtų, ro
dosi, džiaugties, kad į reli
gijos kromelį dar žmonės 
vaikščioja, dar įieško ten sau 
paguodos. Bet kas tau da
vė! Čia jiems rūpi vien savo 
sektos reikalas. Jie spiauja 
ant platesnios religijinės pa- 
sauliažvalgos, jeigu ant to
sios “filozofijos” nėra juju 
štempelio. Tai antras prin
cipas! Jisai parodo, kaip jie 
“gerbia” sąžinės laisvę.

Taigi su tokiomis pažiūro
mis į darbininku reikalus, 
kaip Jasaitis ir “Draugas” su 
Kaupu, su tokiomis pažiūro
mis, kaip Kuras į religijos 
laisvę, ar galima laimėti ko
vą? Žinoma, negalima laimė
ti. Dėlto nėra dyvu, kad p. 
Kaupas pralaimėjo kovą net 
su Pittstono moterėlėmis,ku
rios jį išten išveja. Ant vi
sados pralošta byla tu vado
vu, kurie nesusitaiko net su 
tikinčiomis moterimis.

Ar bereikia dar sakyti apie 
trečią ju “principą”, būtent 
politikos principą. O’Connel- 
l’io, Farley’o ir kitu ponu bi
čiulyste su republikoniškai-- 
demokratiška šaika, kaip ant 
delno aiški, neatšaukiama. 
O juk Kaupai, kapucinai, Ja
saičiai, tai tu raudonkepuriu 
uodegėlės, be savo valios, 
kaip nustatytos Schoene Ka- 
therinkos. Geras katalikas, 
bet doras darbininkas, šian
dien išmano, o jei dar ne 
šiandien, tai būtinai rytoj iš
manys, kad Tafto, Roosevel- 
to valdžia jį neišves iš Egip
to žemės, iš namu nevalios. 
Bet Kaupai ir kapucinai da 
geriau išmano, kad nudardė
jus į pakalnę republikonams 
ir demokratams, pasibaigs ir 
juju lėbįs. Taigi politikoje 
p. Kaupo ir sėbru reikalai 
neatskiriami nuo žmonių plė
šiku reikalu.

Aplinkui verda kova ir ak
lieji mato, kad ant svieto ne 
taip viskas dedasi, kaip tu
rėtu būti. Į tąją kovą kuni
giniai pasiunčia tėvus kapu
cinus ir Jasaičius su nudėvė
tais principais ir šiaudinėmis 
teorijomis. Toki vyrai nelai
mės kovos. Jie pralaimėjo 
kovą Vokietijoj, Francūzijoj, 
Portugalijoj. Ispanijoj jie 
dar pakorė Ferrerą, bet už
tai vėliaus, ar anksčiaus jie 
atsiims dešimteriopai. Nėra 
dyvu, kad jie nustojo kantry
bės ir panašus į lošikus kor
tomis, kurie meta paskuti
nius triupus! Yra patarlė: 
ką Dievas nori nubausti, tam 
protą atirna^ Jie panašus į 
tokius žmonės, kitaip jie ne
sipeštu su Scranton’o mote
rėlėmis, arba, kaip Jasaitis, 
palauktu savo doleriu, nors 
ligi streikui pasibaigiant.

būtu 
kuo- 

pa- 
Pana-

ChinŲ republika, kaip seno
vės draugai ir naujosios tvar
kos priešai pakėlė maištus. 
Laikraščiai daugiausia pra
neša apie banditus, apie plė
šikus. Bet jau dabar paaiš
kėjo, kad senosios dinastijos 
šulai eina išvien su plėšikais. 
Taip buvo visur. Rusijoj ant 
rytojaus po spaliu manifesto 
prasidėjo pogromai. Turku 
sultonas Abdul Hamidas bu- 
.vo įtaisęs panašias skerdynes 
1909 m. pavasarį. Ne vieną 
pogromą buvo įtaisęs Persi
jos šachas. Būtu net dyvai, 
kad tamsioios jiegos 
snaudžiusios Chinijoj, 
met visi senieji 
matai pradėjo irti.
šiuose atvejuose einama į ko
vą ant žūt ar būt.

Valkatos ir plėšikai, senie
ji mančujiečiai, visokie senu 
prietaru garbintojai susidėjo 
krūvon, kad užpulti’ ant jau
nos republikos. Laisvė neį
vyksta be kovos ir be kraujo 
praliejimo. Senoji Manču 
dinastija, šimtai princu ir di
duomenė nenorės pasišalinti 
nuo to skanaus -chiniško py
rago, kurį jie amžiais valgė. 
Ju turtai nekonfiskuoti, ju 
skryniose dar aukso pilna. 
Vadinasi, tamsiomsioms jie- 
goms užteks pinigu. O kol 
pinigu yra, tol atsiras ir par
sidavėliu, tol bus ir riauši
ninku. '

Senoji dinastija ne geruoju 
pasidavė. Prieš atsisakymo 
nuo trono manifestą, revoliu- 
cijonieriai bombardavo man- 
čujiečiu miestus ir sukulė ke
lis kartus ju kariumenę. Ne 
liuosa valia buvo duotas' ta
sai manifestas, bet išrautas 
kovos laiku. Yuan-Chi-Kai, 
tasai gudrus politikierius, 
kuris visuomet uosto, kur 
pučia vėjas, išderėjo dinasti
jai kuogeriausias sanlygas. 
O kol jos rankos nesurištos, 
toleik galima laukti iš tos 
pusės didžiausios suirutės.

Prie tu suiručių padidini
mo negali neprisidėti ir bai
sus badas ir svetimu šalių 
apetitai.

Tiktai toji pusė, kuri turės 
daugiau spėkų, kuri bus pa
sišventusi ginti savo reikalus 
'su didžiausiu atsidavimu,tik
tai toji pusė ims viršų.

“Juo tolyn, juo ištremtų
jų padėjimas eina sunkyn. 
Tasiejevo ir Roždestvensko 
valsčiuose bent amatninkai 
gali rasti uždarbio. Vydri- 
no ir Šalajevo valsčiuose,, kur 
žmonių labai reta, vargas 
stačiai nepakeliamas. Ligi- 
šiol vieninteliai galima buvo 
pragyventi iš medžioklės, 
bet dabar išėjo įsakymas, 
kuriuo draudžiama laikyti 
šaudyklės ištremtiemsiems ir 
valstiečiams. Kuomi gi da
bar versties?... Iš dvieju di-. 
dėsniu miesteliu Kansko pa- 
vieto? kur dar galima buvo 
gauti vieta krautuvėse, dabar 
išvyta visus . ištremtuosius. 
Priežastis tokia, būk tenais 
nė_ra_sargybos, kuri juos pri
žiūrėtu. Dirbo dar ištrem- 
tiniai, kaipo prasti darbinin
kai, prie geležinkelio linijos. 
Bet šnipai ir provokatoriai 
sudarė bylą, būk norima di
namitu išardyti tiltas, ir vi
sus, paliepiant žandaru virši
ninkui, atstatė nuo darbo.

Pagal įstatymus mums po 
pusmečio turi išduoti paspor- 
tus važinėti po visą pavietą, 
kad galima būtu pasirinkti 
sau vieta ir uždarbis. Vie
nok dabar to "įstatymo nepai
so. Iš mūsų bažnytkiemio 
(sielo) padavė prašymus per 
30 žmonių ir vos 5—6 gavo 
pasportus.

Dabar eina gandas, kad 
visus atbuvusius katorgą, 
varys į tolimiausius rytus, 
bptent į Jakutu srytį. Nori
ma ta šalis kolonizuoti. Šne
kama, būk nori visus iš visu 
kraštu surinkti ir jau dabar 
Jakutkon siusti. Jeigu valdžia 
panašy šposą iškirstu^ tai Ja- 
kutu žemė būtu gerai užtręš- 
ta fosforu, nes ne vieno 
ištremtojo kaulai supūtu tojo j 
tolimoj šalyje. Neseniai skai
čiau “Ruskije Viedomosti” 
būk šalčiai Jakutuose siekia 
44,5 laipsniu.

Didžiuma mūsų verčiasi 
per vargą ir bėdas. Maiti
nasi duona ir vandeniu, t. y. 
arbata.' Dar vasarą visgi ga
lima buvo gauti koksai už
darbis, o žiemą visai blogai. 
Javai šiemet neužaugo, val
stiečiai darbininku nesamdo. 
Antra vertus, didelė daugu-

a-

L. Prūseika,

Angliakasiai.
Ramus Anglijos darbinin

kai pradėjo stebinti pasaulį 
nepaprastu solidariškumu. 
Neišdilo dar įspūdis didžiojo 
jūreiviu streiko, kaip kovo 
pradžioje kilo'milžiniškas kal
nakasiu susirėmimas su kapi
talu, kuris virsta į visuotiną 
streiką. Apsistojo geležin
keliai ir fabrikai, liaujasi 
vaikščioję garlaiviai tik dėl
to, kad streikuoja angliaka
siai. Ne tik viso pasaulio kal
nakasiai su nepaprastu aky- 
vumu seka savo broliu kovą 
Anglijoje, ją seka visa dar
bininku demokratija.

Belgijoje jau trįs mėnesiai, 
kaip tęsiasi kova Monso ka
syklose. 30 tūkst. angliaka
siu jau ir duonos pritrūko, 
bet laikosi, kaip tikri vyrai, 
kuriems rūpi teisybė. Valdžia 
siunčia žandarus ir kariu
menę. Soči jai istai reikalavo 
parlamente išprrkimo tautos 
nuosavybėn angliakasyklŲ. 
Bet ar tai buržuazija ju pa
klausys!

O kas bus pas mus, Suvie
nytose Valstijose? Didelio 
streiko šmėkla jau stovi prie
angyje. Kontraktas baigia
si 31 kovo ir kapitalistai ne
sutinka pakelti mokesnį ant 
20%, nesutinka ant aštuoniu 
valandų darbo dienos, nesu
tinka ant metiniu kontraktu! 
Angliakasai jau plačiai kalba 
anie streiką. Ir jisai bus,
jeigu kapitalistai nenusileis!

Antra vertus, aiaeie aaugi 
ma iš mūsų neturi šiltu ar*; 
bužiu, ir kaip čia iškiši oran 
savo nosį, kada spirgina 30— 
35 laipsniai šalčio. PasŠce- 
driną pasakyta: turintis py
ragu, tevalgo juos. Pas mus 
gi išeina: kas neturi darbo 
ir duonos, tegul valgo, ką 
tik užsimano.

Neseniai aplankiau komu
nistus, kurie išvien gyvena 
šešiese. Jie jau pradėjo kar
velius šaudyti. Matomai, nė
ra už ką mėsos nusipirkti. 
Girdėjau, kad jie beveik ba
dauja. Žmona Mas... prieš 
Kalėdas pardavė paskutinę 
jiekę ir apsivilko sūnaus Ko- 
lės marškiniais. Šel... vai ir
gi baisiai vargsta, parduoda 
drabužius, o pasporto kaip 
nėra, taip nėra. Kondratjev- 
koj gyvena Ver—nin. Jisai 
per ištisas dienas neturi ką 
valgyt ir kaip dabar gyvena, 
nežinau. Girdėjau, kad da
bar jisai aketes kerta. Sibiro 
speiguose tai sunkiausias 
darbas ir beveik neapmoka
mas.

Žodžiu tariant, vargas be
galinis, o aukų iš šalies, ku
rios taip reikalingos, beveik 
nėra. Neseniai vienas drau
gas iš Tasiejevo norėjo nusi
žudyti. Priežastis ta pati— 
uždarbiu ir duonos stoka.

Žemsargiai vis tie patįs. 
Mūsų kaime, nors tik 8 žmo
nės, bet žemsargis iš akies 
neišleidžia. Zaimkoje trįs 
žemsargiai. Kondratjevkoj 
gyvena, rodosi, keturiese,bet 
ir prie ju žemsargis stovi. 
Taigi, matote, kad mus ge
rai daboja.

Likimas Antrosios Dūmos 
atstovu, mūsų nuomone, var
giai persimainys. Nors pro
vokacija išvesta aikštėn ir 
protestuojama visur, bet val
džia į tai neatkreips atydos.”

Nuo Redakcijos: Tai ištraukos 
iš laiško, kuri gavo L. Prūseika iš Kari
ško pav. Janisejaus gub. Kadangi mū-
sy visuomenei visuomet rūpėjo ištrem 
tinių padejimas? tai męs ir nutarėm at 
spausdinti tą laišką, kad atkreipus vi 
suomenės atyda j sibiriečių vargus.

Kaliajev laukė Sergijaus pravažiuo
jant ant Prisikėlimo skvero, Aleksandra
vičius ties Aleksandro sodnu. Pro vieną 
iš juodvieju didysis kunigaikštis turėjo 
pravažiuoti. Abudu juodu buvo pasirėdę 
valstiečiu drapanomis, panešiotais švar
kais ir ilgais čebatais. Bombos buvo su
rištos į perkelines skepetaites.

Šaltis buvo didelis. Kaliajev stovėjo 
netoli Dūmos, užvėjoj. Pradžioje devim 
tos nuo Nikitos vartų pasirodė didžio ku
nigaikščio karieta. Kaliajev ją tuoj pa
žino iš dideliu žiburiu. Karieta pasuko į 
Prisikėlimo skverą ir Kaliajev pažino fur- 
moną. Tuomet Kaliajev riščia pasileido 
priešais karietos. Jisai jau buvo pakėlęs 
bombą, kad susprdginti žmonių engėją, 
bet vienoj akimirkoj pamatė, kad karieto
je sėdi ir Sergijaus žmona ir du vaiku. 
Jisai nuleido ranką. Karieta laimingai 
privažiavo prie didžiojo teatro.

Alensandro sodne aš susitikau su Ka- 
liajevu. Jisai man pasakė: “manding, 
aš pasielgiau teisingai. Argi galima už
mušinėti nekalti žmonės.”

Nuo sujudimo jisai negalėjo kalbėti. 
Aš jį, kiek galėdamas, raminau ir sakiau, 
kad taip ir reikėję padaryti, nes revoliu
cionieriai turi savo prakilnią dorą.

Reikėjo nutarti,, ar galima užmušti 
visa šeimyna, jei patį vieną Sergijų nega
lima bus nudėti. Kaliajev sakė, jeigu 
,tokia bus kuopos valia, jisai nudėsiąs juos 
grįžtant iš teatro. Mano nuomonė buvo 
tokia, kad taip pasielgti negalima.

Kaip tik tuomi laiku prie mūsų prisi
artino Aleksandravičius. Jisai vos besi
laikė ant kojų. Męs nutarėme palaukti, 
rasit, kunigaikštis grįžš patsai vienas, o 
liuosu laiku (kol ėjo teatre spektaklis) iš
ėjom pasivaikščioti. Staiga aš patėmi- 
jau, kad Aleksandravičius pakniubo ant 
tilto pertvarų. Jisai vos beištarė:

—Paimkite bombą, aš ją neišlaikau. 
Aš paėmiau. Dviliktoj valandoj abi bom
bos buvo sugrąžintos Dorai Briliartt.

Naktį męs praleidome viename resto
rane. Nutarta buvo surengti pasikėsini
mas šioj savaitėj.

3 vasario d. negalima buvo svajot 
apie pasikėsinimą., Kaliajev ir Aleksan
dravičius buvo perdaug nuilsę. Jiedu nę- 
'miegoję per dvi naktis.

Pasikėsinimą paskyrėme ant 4 d. va
sario. Kaliajev ir Aleksandravičius ligi 
to laiko pasilsėjo.

Dieną, pirmoj valandoj, aš paėmiau 
abidvi bombas. Važiuojant Opanaso ro
gėmis, vežėjas man pasakė:

-.. Aleksandravičius pasakė Kaliaje-
vui negalįs dalyvati pasikėsinime. Jam 
pasirodo, jog toksai darbas esąs nepake
liamas.

Tokiuo būdu mūsų pienas vėl pradėjo 
irti. Vadinasi, liekasi tik vienas meti
kas, Kaliajev, bet jeigu jam nepavyktu, 
tuomet didis kunigaikštis liekasi sveikas. 
Tesiliko, ar man pačiam, ar Opanasui im
ti bombą. Bet Opanas buvo vežėjas ir jo 
suėmimas būtu išdavęs valdžiai mūsų tak
tiškus pienus. Aš gi gyvenau svetimtau
čio anglo pasportu ir mano kliavimas bū
tu atsiliepęs ant visai nekalto žmogaus. 
Opanas dar ir dėlto negalėjo dalyvauti, 
nes reikėję parduoti roges ir kumelę. Ati
dėti pasikėsinimas ant toliaus irgi buvo 
nepatogu, nes galėjusi išeiti nelaimė su 
bombomis.

Visą abejojimą išrišo Kaliajev. 
pasitikėjo ant savo spėkų ir jokiu 
nesutiko atidėti pasikėsinimą.

—Argi tu netiki, kad aš jį nudėsiu. 
Aš užtikrinu, jog jisai neliks gyvas. Jeigu 
jisai tik važiuos, aš jį užmušiu.

Jojo įsitikinimu pagaliaus ir aš pats už
sikrėčiau ir męs vienbalsiai nutarėme: Ka
liajev patsai vienas mes bombą. Antroj 
valandoj mudu perėjom per Iljinką ir 
žingsniavom jau Raudonuoju skveru. Čia 
mudu atsisveikinom.

—Lik sveikas, Jonuk!
—Lik sveikas.
Mudu pasibučiavom ir jisai pasuko 

prie Nikolsko vartŲ. Aš paėjėjau ligi pa
minklo Aleksandro II. Iš tos vietos buvo 
gerai maty ties palocius. Ties vartais sto
vėjo karieta. Matomai, kunigaikštis tu
rėjęs greitai išvažiuoti..

Aš praėjau pro palociy ir išėjau ant 
Tverskos. Aš tuėjau pasimatyti su Dora 
Briliant konditerinėj Siu., Priėjęs prie 
Kuznecko tilto, aš išgirdau’tolimą gaude
sį. Bet visiškai neatkreipiau į tai atydos. 
Konditerinėj susitikau Dorą ir mudu ėio-

Jisai 
būdu

ti su Dora 
'riėjęs prie

•y- - ............. '

, ,^r____ ..................... , :

mą.

mos. staiga męs išgirdome vezejo oaisą.
—Mažu, ponus pavėžyti?
Tai buvo Opanaso balsas. Mudu įsi- 

sedome.
—Ar girdėjote?—paklausė mūšy. 
—Negirdėjom!
—Aš čia stovėjau ir girdėjau sprogi-

Sergijus užmuštas.—Dora negalėjo
ilgiau susilaikyt ir apsiverkė.

—Tai męs jį užmušėm, męs!
Užmušimas įvyko tokiose aplinkybė

se: kunigaikščio karietą Kaliajev patiko 
ties teismo rūmais. Savo pasikėsinimą 
Kaliajev aprašo laiške į draugus:

“Atstume keturių žingsniu aš mečiau 
bombą. Sprogimo viesulą pagavo mane 
ir aš mačiau, kaip šiupuliais subirėjo kuni
gaikščio karieta. Tolumoje kokiu penkių 
žingsniu nuo manęs gulėjo kūno liekanos 
ir drapanų sklypai. Dar toliau buvo nu
nešta mano kepurė. Per mano veidą gau
siai plaukė kraujas ir aš supratau, kad jau 
nebeištrūksiu. Visgi aš paėjėjau pirmyn... 
Bet štai iš užpakalio pasigirdo garsai: 
“laikykit jį, laikykit!” Čia jau privažia
vo šnipu rogės ir mane paėmė. Vienas iš 
šnipu,atsidusęs pasakė: “ach, ačiū Dievui, 
kad mane neužmušė, gi męs beveik sykiu 
važiavom!” Kuomet mane vežė į polici
ją, aš šaukiau: “šalin caro valdžia, tegy
vuoja socijalistu revoliucijonieriu partija!”

Slapti laikraščiai paskui smulkiai ap
rašė tą atsitikimą. Valdžios bernu išgąs
tis buvo baisi. Prokuroras tris sykius bu
vo atvažiavęs ir, pasisukinėjęs, vėl grįž
davo atgal. Žmonių minia buvo su kepu
rėm. Didžioji kunigaikštiene buvo be- 
bandžiusi šaukti ant žmonių, kad kepures 
nusiimtu, bet jos niekas nepaklausė. Po
licija beveik per pusvalandį nežinojo nuo 
ko pradėti ir visi vaikštinėjo,-tarytum va
karykščios dienos jieškodami. Tiktai po 
geros valandos pasirodė kariumenė.

Kaliajevą pasodino Butyrkoje, Puga- 
čiovo bokšte.

Už keliu dienu Kaliajevą aplankė Ser
gijaus žmona. Jisai žiūrėjo į tą vizitą, 
kaipo į žmoniškumo aktą, ir neatsisakė su 
ją matyties. Paskui, po to pasimatymo, 
valdžios laikraščiuose pasklido gandas, 
būk Kaliajev gailiąsis dėl užmušimo, būk 
prašąs pasigailėti. Panašios žinios tyčia 
buvo leidžiamos, kad parodžius, jog revo- 
liucijonieriai nėra tvirti, bet silpnadvasiai.

Tosios paskalos apkartino paskutines 
Kaliajevo valandas. Jam rodėsi, kad 
draugai gali patikėti paskaloms. Žino
ma, to neatsitiko. Tasai šviesios atmin
ties vyras gali būti pavyzdžiu doriausio 
žmogaus. Iš kalėjimo jisai rašė drau- • 
gams: “mano brangus draugai, jus žino
te, jog padariau visa, kad tik męs laimė
tume. Aš laimingas, jog išpildžiau savo 
priedermę. Jėigu aš būčiau turėjęs tūk
stantį gyvasčių, visvien būčiau atidavęs 
jas už Rusiją.”

Kaliajevą teisė senatas 5 balandžio 
1905 m. Per teismą Kaliajev pasakė pui
kią kalbą: “Aš ne teisiamas, aš jūsų be
laisvis! Męs--dvi kovojanti armiji. Jus 
atstovai valdžios ir paperkami kapitalo 
bernai, aš gi vienas iš žmonių keršytoju, 
socijalistas ir revoliucijonierius. Mus ski
ria kalnai lavonu, tūkstančiai suardytu 
gyvenimu, marios kraujo ir ašarų. Paė
mę mane į nelaisvę, jus galite mane nu
žudyti, bet teisti manęs jums nevalia. Di
dysis kunigaikštis buvo vadovas atgalei- 
viy partijos, kuri privedė mūsų šalį prie 
gėdos. Jisai buvo patarėju Mikalojaus II, 
jisai yra-kaltininku, jog per caro karūna
vo j imą ant Chodynkos žuvo daugybė žnjp- 
niu. Jisai nesiskaitė net su rusiškais įsta
tymais ir, būdamas general-gubernato- 
rium, persekiojo visus laisvesnius žmones, 
laikė kalėjimuose, varė Sibiran. Jokia šu- , 
nybė Rusijoj neatsitikdavo be jo patar
ties. Už tuos prasižengimus prieš žmo
nes partija socijalistu revoliucijonieriu nu
tarė jį nubaust...”

Kaliajevą nuteisė miriop. Susimylė- 
jimo prašymą jisai atsisakė paduoti.

Rusų revoliucijos istorijoje Kaliajevo 
vardas bus įrašytas neišdilančiomis rai
dėmis.

Tarptautiški ^žodžiai.
Dekapitacija—galvos nukirtimas.
Deklamacija—aiškus eilių saky

mas. Deklamatorius—eilių sakytojas.
Deklaracija^ viešas apskelbimas, 

pranešimas.
.Deklaracija žmogaus ir piliečiu 

teisiu įvyko 1789 metais laike Francū^u

nijos gyvenime atsitikimu. Likosi ap 
skelbtas, francūzu tautiškuoju susirinkimu,
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Kolekto- 
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iškoliojo 

o vienas
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A. J. BANUČAUSKUI. Rašinekite 
truputėlį trumpiau ir aiškiau.

M. KIRTIKLIUI. Jus pats rašote 
apie savo prakalbas. Netilps nei viena.

J. BEDARAI, A. RAMANAUSKUI,
ŠIMONIUI—jūsų padėkavonės laiškas 
netilps “Laisvėje”. Viena parašai ra
šyti ta pačia ranka,antra tokio komiteto 
iš 8 ypaty nėra, trečia dėkavojate šven
tiems ir apleidžiate tuos, kurie daug 
daugiau padeda.

GRIBU-GRABUI. Viskas tilpo. Pi
nigu išslysta. Straipsnis, apie kurį me
nate, tilpo su redakcijos pastaba, kad 
nesutinkame.

u.- ____

—Man tankiai rodosi, die
dukai, kad mudu tik negerai 
darome, nors ant senatvės 
negrįždami į Lietuvą. Jau 

Hme šiek-tiek skatikėlio;, 
.dėtume nusipirkt kiek lau

ko, pasistatyt sau triobas ir 
ramiai gyvent. Žinai patsai, 
pinigas Lietuvoje skalsesnis.

—Ar tai jau tave Gabrys 
suagitavo? Matai, kožnas 
žmogus turi savo biznį. Ga
brys tik iš to daro biznį, kad 
kelia Lietuvą į padanges. Pa
sakyk, ką jisai būtu Paryžiuj 
bedaręs, jei ne tos Lietuvos 
vardas. Na, o mūšy daly
kas visai kitoks. Męs atva
žiavom Amerikon, kad iš 
vargų išsikast.

—Pagal tavęs, seni, išeina, 
kad visi apšviesti vyrai, ku
rie taip karštai rūpinasi už 
tėvynę, tai vis biznieriai, sa
vo naudos žiūri.

—Gal būt vienas, kitas ir 
nežiūri savo naudos, bet taip 
išeina. Jie nori išpėrė t viš
čiukus, o išperi ančiukus.

—Tai pagal tavęs išeina, 
kad ir kunigėliai ne iš šir
dies rūpinasi už tėvynę.

—Žinoma, ne iš širdies. 
Matai, jiems patinka suuba- 
gėjusi Lietu va.. Ten visi prieš 
juos nuolankauja, pritūpčio- 
ja, kepurę už viorsto kelia. 
O čia, Amerikoj, jiems tik 
patįs nesmagumai. Bet tu, 
bobute, visai trumpos atmin
ties. Ar tau niekad neatėjo 
į galvą, kiek amerikonai pa
gelbėjo Lietuvai.

—Bet Lietuva mus išaugi
no, išpenėjo. Męs liksimės 
amžinais tėvynės skolinin
kais. Męs išmetam kokią 
dolerinę, o paskui jau šūkau- 
jam ant viso pasaulio. Žinai- 
gi, pagyry puodas niekad ne
taukuotas.

—Sakai, tėvynė mus už
augino. Bet mus taip pat 
lygiai būtu užauginusi ir Vo
kietija, ir Ispanija, Japonija. 
Pagaliaus už tą maistą męs 
ir dirbome Lietuvoj iš pat 
jaunųjų dienu. Jeigu žmo
gus priliptu, kaip smala prie 
savo kaimo ir nepasikrutintu 
iš vietos, tai jau blogesnio 
daikto negali būti.

—Tu manęs visai nesu- 
prąnti, diede. Aš visai ne
sakau, kad žmogus neturi 
pasijudint iš vietos. Aš tik 
sakau, kad nors ant senat
vės turėtume tėvynėn grįžti.

—Gera valia gali grįžti, 
bet priedermės jokios nėra. 
Ve tu sakei, kad mes tik 
skelbiamės savo dolerinėmis. 
Kaip Čia nesiskelbsi. Kaip 
tik kas atsitinka Lietuvoj, 
tuoj visiems rūpi ta aukso A- 
merika. Kilo revoliucija —so- 
cijalistai jau Amerikoj, pasi
baigė revoliucija, ogi štai jau 

• Gabrys, kaip pilypas iš ka
napių. Prireikė "Saulei” na
mu— pašmakšt į Ameriką. -

—Eik jau, eik, diede, ne
sigyręs.

—Matai, jau ir negali at
siremti. Amerikoj trečdalis 
milijono lietuviu. Tai būtu 
kokie du pavietai Kauno gub. 
Pasakyk, kiek ten tūkstan
čiu būtu kunigėliai ‘ ‘Saulei” 
surinkę! Nei pusės tiek. Tė- 
myk, bobute, aš visai nenie
kinu savo tautos. Gi ir tas 
aukas męs renkame Lietu
vai, ne Japonijai. Bet ne
reikia dumiu voliot.

Darbininkų jtide“ 
jimas Japonijoj.
Vokietijos darbininky mok

slo savaitrašty “Die Neue 
Zeit” (vas. 23 d.) tilpo japo
nu socijalisty vadovo drg. 
Katayama straipsnis apie so- 
cijališką judėjimą Japonijoj. 
Atpasakosiu jo straipsnio tu
rinį savo žodžiais.

Japony valdžia žiauriai 
persekioja socijalistišką judė
jimą. Pereitais metais buvo 
sudaryta byla, būk tai už 
suokalbį prieš karalių ir nu
teista miriop 24 socijalistai. 
Tasai baisus nuosprendis pa
darė giliausi įspūdį ne tik 
ant susipratusiu darbininky, 
bet ir visoje šalyje. Apie so- 
cijalistus visaip pradėta kal
bėti. Bet lauk teisybės iš 
buržuaziniu laikraščiu!

Darbininky gi spaudos bur
na užkimšta. Pereitais me
tais turėjo žūti dėlei policijos 
ir teismy persekiojimo pa
skutinis laikraštis “Socialist 
News”. Nuo to laiko męs 
likomės be organo. Policija 
apie socijalisty darbus geriau 
žino, negu jie patįs. *Pas pa
tį Katayamą buvus krata. Jį 
norėjo įtarti esant anarchis
tu. Japony valdžia tyčia ne
atskiria anarchisty nuo soci- 
jalisty. Ypač pikta japony 
valdžia ant Katayamos, kad 
laike rūsy -japony karės jisai 
dalyvavo tarptautiškame so- 
cijalisty kongrese Amsterda
me ir varde japony darbinin
ky pasakė, kad norint val
džios pešasi, bet socijalistai 
eina išvien.

Du kartu buvo mėginta 
tverti socijalistiška partija, 
bet abu sykiu valdžia viską 
suardė. Tesilieka išnaudoti 
susirinkimai, bet ir čia neva- 
•lia skelbt, kad susirinkimas 
bus socijalistiškas, o paminė
jus tik žodžius: “streikas”, 
‘ ‘revoliucija”, ‘ ‘soči jalizmas” 
tuojaus išvaikoma susirinki
mas.

. Pereitais metais parlamen
tas išleido kelis įstatymėlius 
darbininkams apsaugot. Di
delės svarbos jie neturi. Su
sitvėrė mediciniškoji ir ligon- 
bučiy draugija apsaugojimui 
susirgusiy vargdieniy su ka
pitalu 2.500.000 jeny (jena 
maždaug pusdoleris). Tokio 
miesto valdyba pradeda rū- 
pinties pigiu būty klausimu. 
Tai vis naujos gadynės ženk
lai. '

Patsai darbininky judėji
mas nepertoli tenuėjęs. 1911 
metais buvo tik du zeceriy 
streiku, kurie gerai pavyko 
ir vienas tipografy streikas. 
Bet mėty pabaigoje kilo šau
nus gatvekariy darbininky 
streikas, kuriame dalyvavo 
6000 žmoniy. Jy solidariš- 
kumas buvo puikus, nors ligi 
streiko jie ir nebuvo organi
zuoti. Streikas laimėtas.

Darbininky padėjimas la
bai sunkus. Dirbti reik daug, 
užmokesnis menka, tiesy jo- 
kiy nėra. Tuo tarpu, mokes- 
čiy našta visupirm darbo 
žmones slegia. 1913 metams, 
valstijos biudžetas susidaro 
iš 572 milijony jeny. Tiesiu 
keliu įeigy gaunama tik 234 
mil. jeny, o visos kitos įeigos 
sukraunamos iš netiesiyjy 
mokesčiu. Net karu važiuo
jant reikia mokėti mokestį 1 
seną (£ cento). Turčiai, im
dami abonementus, moka tik 
dešimtąją senos dalį. Mais
tas baisiai pabrango. Pasku
tiniu dešimtmečiu kainos pa
kilo ant 50%.

Saužudysčiy skaičius me
tas į metą kįla. 1912 metais 
nusižudė 10,000 žmoniy. Ka
lėjimuose uždaryta 70,000 
žmoniy. Jiems užlaikyti rei
kia 10 mil. jeny kas metai.

Išėjimas iš to padėjimo 
tėra vienas. I jį nurodo per
sekiojamųjų ir žudomųjų so- 
cijalisty mokslas. • /

L. Prūseika.

Nematomas žmogus.
Angliškoj kalboj yra apy

saka “Nematomas žmogus”, 
novelisto H.G.^Wells’o para
šyta. Ten pasakojama, kiek 
triukšmo pridarė pasaulyj 
vienas nematomas žmogus. 
Jis įeidavo į svetimus namus,- 
į susirinkimus, ką nors pada
rydavo ir ten pat pasislėpda
vo. Policija šaudydavo ir 
blaškydavos lauke, nesuras
dama prasikaltėlio.

Yra tai pasaka, kuri grei
toj ateityj gali likti teisybe.

Leipcigo (Vokietijoj) uni
versiteto profesorius Spalte
holz išrado būdą, kaip pada
ryt kūną permatomu. Tam 
tikslui vartojami yra esenci- 
jiniai aliejai, kurie padaro 
mėsą ir kaulus permatomais. 
Jus žinote, kad su X-ray 
mašina permato kūną, bet 
visai permatyt negalima :mė- 
sa išrodo ūkanuota, mėsa ir 
kaulai pasilieka slaptais. 
Naujoji metodą padaro kū
ną tokiu, kad ne tik jį gali
ma permatyt, o ir atskirti 
vieną dalį nuo kitos: matyt 
kraujo takai, kaulu viduri
nis subudavojimas, nervai ir

Iki šiol bandymai buvo da
romi su negyvais kūnais ir 
kūny dalimis, bet profeso
rius tvirtina, kad pėrmaty- 
mo metodą galės būt pavar
tota žinomoj proporcijoj ir 
ant gyvy kūny. Tūli esenci- 
jiniai aliejai esą visai nekenk
smingi, jeigu juos įleisti į 
žmogaus kūną. Jie yra ta 
medega, kuri duoda kvapą ir 
charakterį augmeniui. Taip 
mėty aliejus yra išskiriamas 
iš metu žolių ir yra panašus 
į vandenį. Taip vadinama
sis rožiy aliejus arba rožiy 
ataras yra daromas iš rožiy 
ir stipriai stumia nuo savęs 
saulės spindulius. Panašys 
aliejai yra vartojami kūno 
padarymui permatomu.

Jau vien ir todėl yra nau
dingas Spalteholzo išradimas, 
kad nereikės daugiau piau- 
styt negyvy kūny, kad išeg- 
zamenavus juos. Pavyzdžiui, 
žmogus numirs nuo širdies 
ligos. Dabar išimama jo šir
dis, supiaustoma į dalis ir 
negalima paskui jos sudėt 
taip, kaip buvo, kad pama
čius, kaip tos dalįs turėjo 
veikti ir kaip jos neveikė. 
Dabar bus kas kita. Širdis 
galės būt padaryta permato
ma ir iš visy pusiy matysis, 
kokios priežastįs pagimdė 
mirtį. Bestudijuojant tas 
priežastis, galima bus atrast 
daug nauju lekcijų apie šir
dies ligas, kurios ikišiol ne
galėjo būt užtėmytos.

Profesorius padarė perma
tomu žiurkės kūną. Jame 
matėsi visi organai ir jy at- 
sinešimai prie kity kūno da
ily. Permatoma ranka, šu
nies žiaunė, žuvis ir kiti kū
nai, kokius Spalteholz turi pa
daręs, pasinaudojant aliejais, 
yra tiek aiškys ir taip leng
va atskirti vieną organą nuo 
kito pagal jo šešėlį, kad atsi
veria gera proga plačiai stu- 
dijuot apie gyvy kūny sudė
jimą smulkmeniškai ir apie 
jy organy veikimą.

Jei ištikro ir gyvus žmones 
galima bus padaryt perma
tomais, tuomet didelė dau
gybė ligy ir mirčiy susima
žintu ir gal likty atrastas 
būdas, kaip sulaikyt žmogų 
nuo pasenimo.

M. Volungevičius.

• Nėra tokių.
Barbė—4'Aš parašysiu ką- 

nors gera apie tokią mergi
ną, kuri turi savo idėjas ir 
nenori ištekėt už vyro.

—"Labai gerai, tik aš ne
su matęs tokios merginos.”

Kongresas tars apie mo
terų teises.

13 kovo kongresas pradės 
svarstyti drg. Viktoro Ber
gerio įnešimą apie suteikimą 
moterims rinkimo teisiy. 
Veikiausia tą-pat dieną bus 
tariama ir apie panašius įne
šimus Lafferty iš Oregono ir 
Ruckero iš Colorado. Bus 
pristatyta didžiulė peticija 
paremta socijalistiškos parti
jos skyriais. Daugelis dar
bininkų unijy, apšvietos 
draugijų, motery teisiy suly-* 
ginimo draugijų parems tuos 
kongresmany įnešimus.

Neturėtume atsilikti ir 
męs, lietuvės. Mūsų tėvynė
je moterįs ne tik ką neatsi
lieka nuo kitų tauty motery, 
bet dargi gali būti joms pa
vyzdžiu. Bet jy darbui ten 
baisiai kliudo valdžia. Ame
rikos gi moterįs gana atsili
kusios ir turėty geriau išsi
judinti. Nors yra čionais ke
lios valstijos, kur moterįs jau 
pilnateisės, bet visoje Suvie
nytu Valstijy platybėje, ren
kant kongreso atstovus, jos 
ty teisiy neturi.

Tylėdamos, męs nieko ne
gausime. Taigi darykime 
susirinkimus, tarkimės apie 
savo reikalus, išsiyskime sa
vo reikalavimus ir rezoliuci
jas darbininky kongresmanui 
V. Bergeriui Washingtonan.

Sceniškas paveik= 
sielis.

Mažoj kanapkutėj sėdi nu- 
grimus ponia; ant galvos jai 
plati skrybėlė su plunksny 
kuokštu; parasonėlis pasidė
ta šalia. Didelis kurtas ilgu 
kaklu prie ponios prisišliejęs, 
jo galva poniai iki pečiy.

Ponia: Clarkf Clark, koks 
tu geras! Kokia puiki tavo 
šilkinė vilna, o akįs—aš į ta
vo akis atsižiūrėt negaliu. 
Koks tu gražus, Clark! Dakš, 
pabučiuosiu tave!

Clark: (Micena uodegą).
Ponia: Ach, Clark, kad 

tu būtum kavalierius, kaip į 
tave visos žiūrėtu... Tau bū
tu tokie--pat garbunuoti plau
kai, kaip šita susikandzera- 
vojus vilna... Eitum lazdelę 
pasiėmęs, cilinderis ant gal
vos, šmikšt-šmakšt... Cha... 
Cha... Cha... (Bučiuoja Clar- 
kui galvą).

Clark: (Miceną uodegą).
Ponia (daužo ranka Clar- 

kui per nugarą): Bet tu man, 
Clark, tokiu šposu, kaip šian
diena, daugiau, meldžiamas, 
nebevarinėk! Kur matyta ir 
koks gražumas, eini sau pa
laidas, nė ant šniuruko nesi- 
vedu, nė turiu tau apįsnukio 
uždėjus, o tu—pamatai biau- 
riu kaliu būrį, pasileidei ir 
pasileidei; švilpiu—tu leki 
avenue, taritum viesulas, per 
dratas, per kvietky klumbas, 
kaip koks vėjas. Aš dar ir 
dar švilpiu,—tu nei nesiklau
sai. Suprask, Clark, kad iš 
gėdos man ko-tik ausįs ne
nusvilo. Mano Clark paskui 
kales bėgioja! Visas avenue 
į mane žiūrėjo akis subedęs. 
Dar švilpiu, tu kažin-kur 
nubėgai... Ne, ne, Clark, 
daugiau šitaip nedaryk! Kaip 
širdį skauda! (Ponia ima

Clark: (Micena uodegą).- 
Ponia (šniurkščia ir šluos

tos ašaras): Clark, mano 
brangusis! Nebebėgiok pas
kui miesto kales, nebedaryk 
man tokios gėdos... Tu būsi 
geras, Clark... Mane mylė
si... Žiūrėk, Clark, aš tau 
.nupirkau gražy mėlyną šilki
nį kaspinėlį... Dakš, Clark, 
aš tau jį aprišiu ant kaklo. 
(Ima kaspinėlį iš kašikėlio).

Clark: (Micena uodegą).
Ponia: Nereikia, Clark, 

kad tau būtu negražios ma
nieros, kaip kokiam necivili
zuotam mužikui, tu turi būt 
simpatiškas...

Clark: (Micena uodegą).
' Gribu-Grabu.

Brooklyno chronika.
Kovo 3 d. drg. Bekampis 

skaitė referatą ant temos: 
valdžia ir įstatymai. Skaitė 
greitai it kiškiai.

Po referatui deklamavo 
Viltrakiutė ir Petraitis ir ma
ža mergaitė Ambrazaičiūte. 
Po tam buvo renkamos au
kos vienai nabašninkei paka- 
voti ir surinkta 3 dol.

Paskui pasipylė klausimai, 
mažai ryšio turinti su refera
tu, dėlko prelegentas ir atsi
sakė aiškinti. Panašus re
feratai bus skaitomi per visą 
gavėhią. Kovo 10 d. skaitys 
p. Račkauskas ant temos: 
“ateities idealai”, kovo 17 d. 

•“Religijos logika” skaitys S. 
Michelsonas. Kovo 24 d. 
“Paryžiaus Komuna” skaitys 
A. C. Purvis.

Referatus mylįs.
Pittston, Pa.

25 vas. š. m. L.S.S. 32 kp. 
surengė visuomeniškas pra
kalbas dėl naudos Lawren
ce’o streikieriy. Kalbėjo K. 
Armonas, A. Valinčius ir P. 
Mozūras. Deklamavo P. Šle
kaitis ir K. Karsokas. Publi
kai pavesta viešu balsavimu 
išrinkti komitetą, kuris rink
tu aukas dėl Lawrence’o 
streikieriy, kur tik proga yra. 
Į komitetą įėjo 6 ypatos: P. 
Mozūras, K. Karsokas, K. Ar
minas, J. Banelis, A. Savic
kas ir Greblikas. Minėtu va
karu surinko $17.15, 28 vas. 
—$33.20; 3 kovo—$74.40; vi
so labo per vieną savaitę su
rinkta $125.55. Iš tos sumos 
aukavo organizacijos: šv. Ce
cilijos motery dr-stė $25.00, 
S. Daukanto dr-stė $20.00, 
Angliakasiy Unijos Lokalas 
1084 $10.00 ir Pittstono Poli
tiškas Kliūbas $5.00. Kitus 
$59.55 suaukavo pavieniai. 
Minėtas komitetas darbuoja
si smarkiai ir ant toliaus su
rinktus pinigus kas trečia 
diena pasiunčia streikieriy 
komitetui.

Savytarpis Lavinimosi Ra
telis rengia dar dvejas pra
kalbas, Plymouth’e dėl nau
dos streikieriy ir Shugar 
Nach, Pa. su mieriu atgai
vinti L.S.S. kuopą.

Kun. Kaupas jau kraus
tosi.

Pittston, P.—Kun, Kau
pas jau užkvietė visus para- 
pijonus ant 10 d. kovo ateiti 
atsisveikint. Nekaip pabaigė 
mūšy ponas prabaštėlis, bet 
ką- gi darysi su tom moteri
mis. Užsispyrė neduot pini
gu ir gana. Sako: “velyk 
streikieriams, o ne Kaupui”.

Širšinas.
E. Arlington, Vt.

Jau apie tamsiyjy girtuok
liavimą, tai nėr ką sakyt. 
Bet kad susipratusieji per
daug yra įsišaknyję tame pa
pratime, tai jau bloga.

Neseniai čia buvo kelta ne 
vienos varduvės dienoje šv. 
Kazimiero. Jos nepigiausia 
atsieina. Kokiam Leizeru- 
kui vis išpuola nusiyst $5-10. 
O kaip ant tokiy reikalingy 
dalyky, kaip Lawrence’o 
streikas, tai nesusiranda nei 
10c. Iš kity viety Lawren- 
ce’an siunčiama šimtais dole- 
riy. Męs gi gailimės keliy 
doleriu minėtam tikslui. 
Kaip gaila, kad męs taip šal
tai žiūrime į broliy vargą.

Ukšmir.
Williamstown, Pa.

Žemaičiu ir zanavyky ka- 
riumenės nedasilaikė iki ve- 
lyky švenčiu. Muštynės kilo 
ankščiau.

1 d. kovo abiejų pusiy ka- 
riumenė nėjo nei į darbą, tik 
po smukles vieni kity jieško- 
jo. Policmonai jau iš veidy 

• numanė, kad gali tarp lietu

r

viu kilti peštynės ir buvo su
sitvarkę, kad eiti į pagelbą. 
Vakare abieju pusiu kariu- 
menė susitelkė į Diek Ed- 
wads Hotel, kada policija va
karieniavo. Per telefoną jos 
neprišaukė. Žmonių pribėgo 
pilna gatvė. Karė tęsėsi ko- 
kia 10 minučių, taip kad sie
nos drebėjo. Netik grindį, 
bet ir lubos buvo apkruvin- 
tos. Po vainai iš abieju pu
siu likosi tik po vieną karei
vį.

Ant rytojaus 4 zanavyku 
kareivius išvežė į Harrisbur- 
go tvirtovę, o žemaičiu ka- 
riumenė visai blogame padė
jime. Du guli ant mirties 
patalo, kiti du vos rėplinėja. 
Žmonės tvirtina, jog kuomet 
žemaičiai pagis, tai ir juos 
išvež į Harrisburgą. D-ras 
H. A. Shaffer turėjo dirbti 
7 vai. kol sulopė j u žaizdas.

Policija užtiko dabar daug 
visokiu karišku ginklu, pei
liu, puodynių, Šukiu, akme
nį 10 svaru, geležinę koją.

A. J. Banučauskas.
Spring Valley, III.

Dar pereitu gruodžiu čio- 
nais susitvėrė teatrališka 
kuopelė iš keliu jaunu vaiki
nu ir merginu. 18 vas. mi
nėta kuopelė pirmąsyk pasi
rodė ant scenos. Perstatė: 
Saliamono sapną ir Gudrią 
našlę. Tarpais buvo dekla
macijos mažu mergaičių, 
dvieju merginu ir vieno vyro. 
Deklamuota vidutiniškai, tik 
viena mergaitė truputį buvo 
pamiršus. Žmonių susirinko 
300. Ta pati kuopelė 3 d. 
kovo vaidino ir Oglesby, Ill. 
Žmonių ten buvo daug ma
žiau. i

25 d. vas? A. L. Ūkėsu dr- 
ja sušaukė viešą visu lietu
viu susirinkimą aptarimui 
Lawrence’o streikieriu padė
jimo. Susirinkimą atidarė 
Merevičia ir paaiškino reika
lą. Kalbėtoju buvo J. Gvaz- 
dinskas. Po prakalbai su
metė $10.30 ir išrinkta ko
lektoriai. Sykiu kažin kodėl 
rinko žinias ir enciklopedijai. 
Du iš kolektorių jau atsisa
kė. Sakosi biją, 
riai nusiskundė ant 
taliku, kurie juos 
už auku rinkimą, 
skebas nuo 
mušt norėjęs.

10 d. kovo vėl atsibus vie
šas susirinkimas A. L. Ū dr-- 
stės, kur bus aiškinama apie 
Amerikos pilietystę.

Pas mus auga neužkanta 
prieš "Vien. Liet.” už gun
dymą Lawrence’o streikieriu 
prieš “Laisvę” ir “Keleivį”, 
kuriuos čia myli.

Juozas Gvazdinskas.
New Britain, Conn.

25 vas. d. atsibuvo mažos 
krikštynukės pas ponus Auk- 
ščiūnus. Besilinksminant ta
me mažame suėjime tapo už
sikalbėta apie ’ Lawrence’o 
streiką. P. Kriškonis ir J. 
Mickevičius užkvietė paau
kauti streikieriams. Aukavo 
Griškonis $1; J. Mickevičia 
50c.; O.lftickevičienė, A. Griš
konis, J. Aukščiunas, J. Kar- 
dokas,’ E. Kardokienė — po 
25c.; Levickienė 20c.; Karo
sas 5c.

, Lorain, Vt.
Angliakasyklose darbai ei

na gerai, bet uždarbiai visai 
menki. Dirba po 10 valan
dų ant dienos. Mokesnis nuo 
$1.50 iki $1.75. Nepatariu 
lietuviams važiuoti į tas mai
nas.

Oras pas mus dabar gra
žus, išrodo ant pavasario.

Loraino Mainierius.
Courtney, Pa.

, Pas mus darbai žiemos lai
ku-buvo visai sustoję, nes ri- 

vė buvo užšalus. Turime vil
tį, kad jau gausime dirbti, 
nes jau ledus nukėlė. Kito
kiu darby pas mus nėra, kaip 
tik angliakasyklos.

Sioux City, Iowa.
Darbai eina povaliai. Dau

giausia dirba skerdyklos. Iš 
kitur pribuvusiam sunku dar
bą gaut.

Pittston, Pa.
An gi i y kasyklose "Stee- 

vence” (paprastai vadinama 
bomy!) 1 kovo sustojo visi 
angliy išvežiotojai. Priežas
tis—atstatymas vieno nuo 
darbo, ant kurio perdėtinis 
užsispyrė, kad darbą pradėty 
viena valanda ankščiau. Ga
ilaus norėjo ir kitiems pail
gint darbą, nepakeliant al
gos. Kada vaikinai susitarė 
stot, perdėtinis žiauria kalba 
išmetinėjo, grąsindamas pa- 
varyt iš darbo. Bet vėliaus, 
kad vyrai rimbais ir botagais 
pyškėdami pradėjo eiti lau
kan, tad meldė jau gražumu. 
Vienok tą dieną turėjo sustot 
mainos. Ant rytojaus atėjo 
į darbą ir dirba sau papras
tai, o perdėtinis nusiduoda 
apie tai nieko nežinąs.

Širšinas.
Williamstown, Pa.

28 vas. d. anglių kasyklo
se per neatsargumą Fred 
Maiden uždegė parako bač
kutę. Pamatęs degančias 
drapanas ant Maiden, Ch. 
Sechman šoko jį gelbėt. Bet 
pats nepasijuto, kaip nupuo
lė žemyn ant 180 pėdu ir nė
ra vilties, kad pasveiktų.

Ant rytojaus atvažiavo F. 
Maideno sužiedotinė. Mat, 
29 buvo paskirta apsivesti. 
Mergina taip verkė, jog ra
dosi pliš iš skausmo. Yra 
viltis, kad F. M. pagis.

A. J. Ban.
Spring Valley, Pa.

Anglekasyklose dirba ge
rai. Pasibaigus kontraktui 
laukiama streiko. Iki šiol ne
girdėt apie susitaikymą. Ki
tokiu fabriky čionais nėra.

Važiuoja žmogelis vežime 
ne visai liesas. Iš užpakalio 
karietoje veža vyskupą. Ve
žikas vyskupo šaukia, kad 
žmogelis prasišalintu iš kelio, 
bet visai j tai neatkreipia 
atydos. Netekęs kantrybes, 
vyskupas iškišo galvą iš ka
rietos ir sako:

—Žmogeli, kaip aš matau, 
tai tu daug geriau atpenėtas, 
negu išmokytas.

—Taip, dvasiškas tėveli— 
sako žmogus—męs penimės 
patįs, o mokinate mus jus.

Žmogus, gerdamas svaigi
nantį rašalą, geria drauge 
keturiu įvairiu galviju krau
jo

Kaip žmogus išgeria kęlis 
stiklus, jaučiasi drūtas, kaip 
liūtas. Gerkie daugiau, jau 
tapsi tikra beždžionė. Bet 
gerk dar daugiau, jau pa
virsi į tikrą asilą. Bet, kad 
jau geri per nemierą, tai jau 
tikrai liksi kiaule.

L. Gechus.
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Pajieškojimai
Egiutero No. 1.

25c., 50c

75c.

j

Kampas Endicott St., netoli Rncfnil /VlflsiCHaymarket Square DŪMUI I,III.

Kada tu gimei?III.

III.

III.

III.

$1.25

, >

G>

LEIDŽIAMAS 
LIET. SOC* 
SĄJUNGOS 
AMERIKOJE

W

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

Ku- 
Tiki-

10c.
10c.

$3.50 
50c.

$2.00
$2.00

$50
It

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

Gyd. del nemalimo Pilvo 
•mui 
ėjimo

25c
25c

> f. AD. RICHTER & CO.. 215 Pearl Street New Tort 
/. į Richter’iO Congo PilKs yra geros nno 
;>i j viduriu sukietėjimo. 25c. ir 5oc

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

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

03na(| 01|» JO 03|)stir 0|iqn<l Ajbjon

■uojhiv f-f 16 ’PJ, «op.|A ouiįusaAo
ZOf f u|ow nmioppi osįjjo

Už $725 cigarų Storas, $150 biznio 
į nedėlią; duosime nedėlią pamėgint. 

83 Leverett st.

30 W. Broadway, So\ Boston, Mass.

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

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

SAVININKAS IR FABRIKANTAS
Garsių Lietuviš tj — Lenkiškų Vaistų

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

83 Leverett st.

I DIDŽIAUSIAS
J DARBININKŲ

SĄVAITINIS 
; LAIKRAŠTIS

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

Stanislovas Jasockas,
92 Salem st., Boston, Mass.

261 W. Broadway, So. Boston, Mass.

P. Kukutis,
92 Salem st., Boston, Mass.

Zbc. 
$1.00 
25c.

Telephone Fort HUI S04

ADVOKATAS

I Ak u šer ka §

Į Gydymas nuo uždegimo Dantų arba 
abelnai Skausmo ir Škorbuto $1.25

s
51
S

ataliogas Visiems Dykai! |

j ■

Feelin^ Til " Every Day 
rlnfluenzos arba irme. 

dies užpuolimai naktimis 
arba kosulys ir die
gimai jūsų raurne- 
nyse iš nusidirbi 
tno, nepaguldys 
jus, jeigu turėsit

D r.
Richter’io

Pain 
lExpullerIH 
. savo namuose ir 

t uoiaus imsite

VIETINES ŽINIOS
E. Cambridge, 3 kovo, bu

vo diskusijos temoj: ‘ ‘Ar rei
kia palaikyti savo tautos biz
nierius?” Tapo pripažinta, 
jog neatbūtinai reikalinga 
remti savo biznierius kiek 
galint.

Kaip matyti, diskusijos at
neša nemažą naudą, nes žmo
nėms labai patinka. Iš dis- 
kusantu gali išsilavinti ne
trukus geri kalbėtojai, nes 
pradėjo lavinti savo protą. 
Kiekvienas stengiasi daugiau 
žinoti už kitą.

10 kovo Cambridge’iuj L. 
S. S. 71 kuopos parengtos pra
kalbos Lawrence’o streikie- 
riy naudai. Pirmiausia kal
bėjo J.Neviackas. Po jo lai
kė kalbą anglas socijalistas, 
kandidatas į Cambridge’iaus 
majorus. Toliaus kalbėjo L. 
Prūseika ir D-ras F. Matu
laitis. Kalbėtojai ne at
kartojo ir kožnas palietė vis 
naują temą. Ant pabaigos 
pasąkė dar kelis žodžius an
gliškoj kalboj vienas žydas.

SO. BOSTON, MASS.
4 kovo susirinkime Šv. Petro ir Povy- 

lo draugystės šie draugai paaukavo:
A. Sdanaris, J.Liutkevičius, W. Mic

kevičius, P. Mikalauskas, A. Mikalaus
kas, J. Girdvainis, J. Viltrakis, J. Mi- 
leckis—po 50 c.; J. Burbulis—30 c.; P. 
Aujiera, M. Damulaus, A. Tupikas, A. 
Ašminskas, B. Stubris, J. Galaunas, F. 
Jaremskas, J. Karčauskas, S. Launa- 
jaauskas, J. Mastauskas, V. Šustus, Ž. 
Mažinskas, V. Kedas, P. Zasmanis, K. 
Juška, J. Melis, K. Pioplis, J. Klimas, 
F. Liukiaušius, K. Aunzams, A. Jurko- 
nis, J. Alasevičrus, J. Kirmėtas, P. Va
nagas, J. Pelkovskis, J. Alasevičius, P. 
Tarutis, K. Žiurinskas, J. Janiūnas, M. 
Valiulis, V. Kališius, A. Komičius, A. 
Dubinskas, K. Bartašius, J. Šarkus, J. 
Valintas, K. Urbonas, K. Švagždis, J. 
Lukošius, A. Motiejūnas, A. Diportas, 
K. Kiškis, V. Fedaravičia, M. Dragū
nas, J. Zemlickas po 25 c.; viso $18.45; 
IŠ iždo Šv. Petro ir Povylo dr-stės paau
kauta $25.00. Viso labo $43.45.

L.S.S. kuopos S. Bostone 
pakeltas klausimas apie įren
gimą nuolatinio choro. Ro
dosi, kuopos dainoriai susi
tars su tebgyvenusiu se- 
niaus Birutės Kanklių choru.

10 kovo, drg. Bardzevičiui 
vadovaujant, atsibuvo dis
kusijos. Pirmoji tema:“ar so- 
cijalizmas niekina religiją?” 
Antra:;,,ar gali būti viena 
uriiversiališka pasaulio kal
ba?” Diskusijos nebuvo per
daug įdomios.

Bostono lietuviu kriaučiai 
149 skyriaus sustreikavo. 
Streikuoja penkios šapos. 
Streikas prasidėjo 11 d. ko
vo. Streikuoja pas Viltrakį, 
Žvairaitj, Dusevičiu, $imke-^ 
vičiu ir Mėšlį. Streikas paki
lo iš kontraktoriu pusės. Jie 
reikalavo, kaip girdėti, po 
kvoterį nuo surduto. Kriau
čiai susirinks 12 kovo pasi
kalbėti apie savo reikalus. 
Susirinkimas bus vakare. 
Malonėkite visi atsilankyti į 
tą susirinkimą.

John R. Nevulis.

Jurgis Urbšaitis motery ir 
vyry koštu meriškas 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.

Kraučių atydai.
So. Bostono Lietuvių Rubsiuviy uni

jos 149 sk. U.G.W.^of Am. susirinkimas 
atsibus Utarninke, 12 kovo (March), po 
num. 339 Broadway, So. Bostone; pra
sidės 7:30 vakare. Kviečiami visi rub- 
siuviai atsilankyti.

KOMITETAS.

Skaitytojams.
Meldžiame visu tu “Lais

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

Administracija.

MUZIKOS MOKYKLA
Įsteigta D.L. K. Vytauto Beno. Tai

gi, kurie mylėtumėte prigulėti prie šio 
beno, meldžiame atsilankyti Panedė- 
liais, Seredomis ir Pėtnyčiomis nuo 7 iki 
10 valandai vakare į ruimą po num. 339 
Broadway, So. Bostone. Męs norime 
sutaisyti beną iš 40 ypatų, todėl malo
nėkite prigulėti iš Cambridge, Brighto- 
no, Bostono ir So. Bostono. Kiekvieną 
išmokinsim greitai ir gražiai grąjįt, to
dėl nrfylintiems muziką yra geriausia 
proga čia prigulėti ir išmokti puikiai 
grąjįt. Širdingai visus užkvięčia at
silankyti K.L.K. Vytauto Beno

KOMITETAS.

“KOVA s s §
“KOVA’X talpina moksliškus, politiškus, bet visiems suprantamus straip

snius.
“KOVOJ” rašoma apie darbininkų gyvenimą, vargus ir nurodoma, kaip 

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

idėja.
“KOVA” tikriausias darbininky laikraštis.
“KOVA” paduoda žinias iš viso svieto.
“KOVA” metams $2.00 Amerikoj ir kitur.

Prisiyskit savo adresą, o gausite vieną “Kc
DYKAI. ” ..........

* o" 1815 E. Moyamensing Avė. g
£ V d DI-HLADI5LPHIA, DESNN’A. *

Telephone So. Boston. 845 M

DR. F. MATULAITIS
495 Broadway

SO. BOSTON, MASS. 
'Valandos:

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

TIKRA DEGTINE
Jeigu jus kada reikalausite

TIKROS RUGINES arba BOURBON DEGTINES
Tai ateikite pas mus, nes mus DEG TINĖ yra išsistovėjus medyj ir 
užpečėty ta Jungtiniu Valstijy sandeliuose, taipgi užpečėtyta bonkose po 
priežiūra Jungtiniy Valstijy valdžios vientik dėl mys.

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

BURKE, GALLAGHER & CO
396 ATLANTIC AVE., BOSTON, MASS

Parduodame gorčiais už visai žemas kalnas.

CHELSEA, MASS.»
Surinkta Gedemino Liet.Okėsy Drau

gystės Komiteto, Boston, Mass., nuo 
šių ypatų:

K. Zabulis—$1.00; S. Lukoševičia, N. 
Blazevičia, A. Bernotavičia, P. Vileišis, 
P. Mažeika, P. Burokas, P. Kisieliene 
F. Kristh- no 50c., J. Leikus, J. Gro- 
sevičia, F. Lukoševičia, J. Kibortas, A. 
Gotautienė, J. Makočiunas,S. Jurgaitis, 
J. Kuredis, Ona Lukošienė, J. Brazaud- 
kas, J. Gaudelis, T. Povylaitis, M. Sa- 
mulevičia, M. Klonis, J. Pralgauskas, 
O. Lazutko, J. Norgila, P. Przysucka, 
V. Nargelienė - po 25 c.; smulkių au- 
ky 50 c. Viso §10.25.

BOSTON, MASS.
Surinkta Gedemino Lietuvių Ūkėsų 

Draugystės Komiteto Bostone nuo šiy 
draugų:

A. Pavečius, J. Kavaliauskas, S. Ro- 
maškevič po $1.00; P. Vasiliūnas, B. 
Salagub, A. Liesis, K. Vaitkūnas, M. 
Šmigelskytė.K. Meklušis, Joseph Paul
son, A. Volosowa, I. Dellese, Wm. Za- 
kon--po 50c.; V. Alekna, O. Šarmenė, 
M. Dagilaitė, A. Romekaitis, J. Dauk- 
šis, IL Sarkas, K. Radavičia, J. Soko- 
lauskas, J. Samoškaitč, J. Jarušauckai- 
tė, A. Masiunienė, T. Macui, K. Alek- 
siun, P. Malogau, V. Pavilaitis, I. Ko- 
lekow, M. Sosokowa, K. Savickis, N. 
Karklenowicz, S. Toskevicz, M. Preski- 
nutė, A. Švenčionis, M. Lezeckis—po 
25c. Smulkių aukų $3.70. Viso $17.45.

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

“L.” Administracija.

CASTLE SQ. TEATRAS
Perstatymai prasideda 2 vai. po piet 

ir 8 vai. vakare.
Šią sąvaitę yra perstatoma labai

. juokinga komedija

“Fifty Miles 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 nebran’gios.
Tikietus galite gaut po num. 15 Winter 
St. arba teatre ant pleciaus Castle Sq., 
Boston, Mass.

Dr-ste Liet. Taut. Brol. Pašelpos vardu 
L,. K. Gedemino No. 1 
Ant Town of Lake, Chicago, III.

ADMINISTRACIJA: 
Prezidentas K. K. Strzyneckis, 

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

4612 S. Wpodst., Chicago, 
Protokoly Rašt. A. A. Poška,

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

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

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

4649 So. Ashland Ave., room 5 
Chicago, Ill.

....................... . ■ ............. y

NAMINE MOKYKLA
GRAMATIKA angliškos kalbos 

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

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

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

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

Pinigussiyskitper Money Or
der šiuo adresu:

P. MIKOLAINIS
Box 62, New York City.

KNYGOS.
Visokio turinio lietuviškas, lenkiškas ir 

rusiškas knygas galima gauti F. Mi- 
lašausko spaustuvėj. Reikalaudami ka
talogo prisiyskite už 2c. sta^apį.

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

. SVEIKI IR GERI GĖRIMAI.
I

Męs partraukėme Velykoms sveikų ir gėry gėrimų:

Vyno, Koniako, Monopolkos, Geros Degtinės,
Alaus, Šliauš ir visokių kitokių gardžių gėrynių

Męs parduodame daug pigiau neęu kiti, nes mys randą pigesnė, 
rie pirko gėrimus ant Kalėdų, tui jie žino jy gerumą ir pigumą, 
mes, kad jie atsilankys ir ant Velykų ir savo draugus atsives, 
kviečiame visus atsilankyti po šiuo adresu:

GOLDEN WINE CO.
DAUGUMOS GĖRIMŲ PARDAVĖJA!

352=354 Harrison Ave., BOSTON, MASS.
Telephone 428 Tremont

gaunamos “Laisves” spaustuvėj.

Č ENST A K A VO K LIOŠTO RIA U S 
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 A LDEMOK R AT Ų PAŽ VA L-

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

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

Ką-nors užsisakydami visada ad
resuoki! taip:

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

Didžiausia
ČEVERYKU KRAUTUVE

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

J. S H EREI K A
723 Cambridge St. E, Cambridge, Mass.

NAUJIENA, KOKIOS DA 
NEG1RDEJOTE.

Męs varome biznį šiame mieste per 12 
mėty ir jau ištaisėme tūkstančius namų 
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 neišmokau) tokios 
didelės randos nuo $7.000 iki $8.000,kai]) 
kiti storai, ir nelaikom supirkėjų, ku
riems išmoka nuo 3 iki 4 tūkstančių al
gos ant mėty, taipgi nelaikome mana- 
džeriy, nes męs galime tą atlikt patys, 
kad suinažint išlaidas, iš ko turi pelną 
mys kostumieriai. Aš ištaisysiu jys na
mą puikiausiais rakandais už $60,00, už 
kuriuos mokėsite kitam štore $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 myliy nuo Bostono. Kalba
me lietuviškai, lenkiškai ir angliškai. 
Atsilankykite po šiuo numeriu:

B. CANNE3R
338 W. Broadway, So. Boston, Mass, 

tarpe E and D sts.

Prisiysk savo adresa ir kokiam 
mėnesį tu esi gimęs ir 10c. dėl 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 daigte dėl vyry ir motery, 

adresuok:
A. ZVINGILAS

P.O. Box 3232 Boston, Mass.

§ s

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.

OFFISAS RANDASI: 0
30 W. Broadway &

SO. BOSTON, MASS.' g
<c)<c)c)4c)4c)<c)Oitc)<d*č)4e)«t4C0

JEI NORIT ŽINOT
Kas yra saulė, planetos ir kometos, 

tai skaitykit knygą

“Pasaulių Ratas”
Su paveiksi. Kaina 25c.
JEI NORIT ŽINOT

Kas yra meilė ir kaip žmones mylisi,-— 
skaitykit kningą

“Meilės Karštligė”
Kaina 2Oc.

Reikalavimus ir pinigus adresuoki t taip:

Reikalingas vyras.
Reikalingas vyras, kuris norėtų vaka

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

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

SENIAUSIAS RUSIŠKAS

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 no to laiko tele- 
fonnokite 160 Soutn Boston arba 
524 Roxbury. Gyvenimo vieta 
19 Gaston St., šalę Warren St., 
Roxbury, Mass,

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

BOVARDAS DALY 
Savininkui

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

męs prisiysime gyduoles per expresą.

HARRISON GATVES

D1SPENSARE
Jau 20 mėty nuo įsteigimo.

229 Harrison Avenue
Arti Broadway, BOSTON, MASS.

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

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

Ateidamas atsinešk šį apgarsinimą.

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

2342 SO. LEAVITT ST. CHICAGO. ILI .

LIETUVIŠKA l-LENKIŠK A I-R t SIŠK AS

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

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

Telephone Richmond 1967-R

KALBU RUSIŠKAI IR 
LATVIŠKAI.

294 Washington St.
Room 738 BOSTON, MASS

Užlaikom didelę

Krautuvę
Deimantų, Laikrodžių Waltham ir 
Elgin, ir Šliubinių Žiedų. Užlaikom 
keliaujančius agentys 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.

822 Washington Street
BOST'ON, MASS.

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

F. S. Šimanskis.
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Perkant žiūrėk, kad butų ta markė, 
o liausi teisingai.

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

Žmijecznik 
Gumbo Lašai 
Meškos Mostis - 
Trejanka 
Limmentas Vaikams 
Gyduolės nuo Kosulio 
Liepy Baisumas 
Antylakson dėl Vaiky 
Milteliai Vaikams nuo Kirmėlių
' .,, nuo Kirmėlių dėl suaugusiy 
Vanduo nuo Akiy Skaudėjimo - 
Ugniatraukis ... -
Skilvio Lašai -
Gyduolės užlaikymui Viduriavimo 

ir Kruvinosios ...
“Uicure” arba gydymas 

Reumatizmo
Gyd. dėl nemalimo Pilvo - 
Milteliai apstabdymui

Galvos Skaudėjimo - 
Lašai nuo Danty Skaudėjimo - 
Mostis nuo Gedimo ir

Prakaitavimo Kojy
Geležinis Sudrūtintojns Sveikatos 
Vaistas Nutildymui Vaiky
Vaistas nuo Papauto (Corn Cure) 
Gyduolės nuo Grippo 
Plauky Apsaugotojas
Muilas Plauku Saugotojas 
Milteliai nuo Kepeny
Valytojas Plėmy Drabužiuose - 
Rožės Balsainas ...
Kinder Balsamas -
Bobriaus Lašai ...
Švelnintojas -
Kraujo Valytojas
Nervy Ramintojas ...
Egzema arba Odos Uždegimas 

pas Vaikus
Groblevskio Plersteris

(Kaštavolo)
Pamada Plaukams -
Uchotyna nuo Skaudėjimo Ausjse 
Gyduolės nuo Riemens
Vengriškas Taisytojas Osy 
Inksty Vaistas (mažesnė) 
nksty Vaistas (didesne) 
Akinės Dulkelės -

25c. 
50c. 

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

25c. 
5.0c. 
25c.
15c.

$1.25 
50c. 
10c.

25c.
25c.
25c.
50c.
35c. 

$2.00 
$1.00

Gyduoles ir Mostis nup. Parkų 
ir Niežų - - r -

Gyd. ir Mostis nuo Dedervinės 
Gyduoles nuo Paslaptingos Ligos

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

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

ALB. G. GROBLEWSKI
COR. BUM a MAIN STS.. PLYMOUTH. PA.

WEST END BUSINESS 

EXCHANGE 
83 Ixverett Street, 1st floor 

BOSTON, MASS.
Telephone Haymarket 39.

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.
tuoj aus i m si to 
vartot. 25c. ir 50c. aptiekose. 

\ Sergėkis pamėgdžiotų vaistų-

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. stamponi 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 far- 
moms. Parduodu pigiai, taipgi ir ant 
lengvų išmokėjimų. Rašyk tuojaus, o 
gausi lietuvišką inforinacijy knygelę ir 
mapą dovanai.

ANTANAS KIEDIS, 
Peacock Lake, Michigan.

> 
h

BUK 
VYRAS

50,000
KNYGŲ

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

Knyga ta prastais, suprastais žodžiais pasaka kaip gal 
atgauti vyriškumą, isigyd.ti nuo uznuodijinia krauja 
arbasypili,nubiegimasicklos, patrotitu stypribe, pučkus 
ir kitus išmietimus, negromulavima, patrotitu 
stypribe, pylva, kiapenu, inkstu ir pūsles ligas, ruma- 
tizma, gonorrhoea arba triperi, naujai įgautas lygas, 
strietura irvysasvyru lygas, gal būti išgidoruas sava 
namuse privatiškai, slapta ir labai pygjai.

Ta, dykai igauta knyga, pasakis jums kodėl jus 
kentat ir kaip galėt galui inaj isigyditi. Knyga ta yra 
krautuvė žuiios, J atrus turo žinoti kožnas vedes arba 
nevedes vvras. Ta knyga yra parašita par Daktara, 
katras atsydave ilgo lajka tyrinejtnu tu, specijalisku 
lygu. Tern , kit, jog ta knyga yra siustą vysai dykai, 
užmokant už pačio, iug užuečetita konverta. Nesiusk 
nekokiu piningu, tyk parašyk sava varda, ir adresa ant 
žemiaus paduota k.«pi>nn, katra siusk mums šendena.

DYKAJ GAUTOS KNYGAS KUPONAS.
DR. JOS. LISTER & CO., L 9 )6 22 Fifth Arenoe, Chicago:

Godotinas Tam Nt i: Pagal Tamistoa prižadiejma, aS noriečjau 
jogTamistaprisiubtuniei man vysaidykai vėna jusu knyjjadel vyru.

Vardas

Adresas: Steltas

DIDŽIAUSIA BOSTONE

SANKROVA įOLSELIS;
Vyno, Visokių Likierių, Degtinės, Rusiškos “Monopolkos 

Šampano, Alaus, Bliaus ir visokių importuotų gorimų.

Jei nori sveikų gėrymy ant Velykų, kurie tavo sveikatai nekenktų, tai 
ateik ])as mus. Sykį pas mus atsilankęs, ateisi’visada ir savo draugus 
atsiveši. Kurie negalit atsilankyti pas mus, tai reikalaukit per laiškus, 
o męs prisiysim orderius per cxpresą. Rašykite lietuviškai šiuo adresu:

WILLIAM ZAKON & CO

hg

LAIVAKORTES

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

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




